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Inledning 

 

Sammanfattning 

Årsredovisningen beskriver den kommunala koncernens och kommunens verksamhet, utveckling, medarbetare och ekonomi. Syftet 
är att ge informativ redovisning till kommunfullmäktige, kommunens medborgare och andra externa intressenter. 

Koncernen redovisar för 2020 ett positivt resultat på 19,1 mnkr (-8,5 mnkr). Resultatförbättringen jämfört med föregående år 
förklaras i huvudsak av det positiva resultat kommunen uppvisar. Soliditeten har förbättrats med 1,6 procentenheter från 9,8 
procent 2019 till 11,4 procent 2020. 

Årets resultat för kommunen visar ett överskott på 20,9 mnkr (-6,1 mnkr). Resultatet förklaras i huvudsak av det arbete som utförts 
i verksamheterna för att uppnå en ekonomi i balans samt med de tillfälliga pandemirelaterade intäkterna från staten. Resultatet 
innebär också att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravsresultatet samt återställer underskottet från 2017 i enlighet med 
kommunallagen. 

Kommunens investeringsvolym uppgick till 8,0 mnkr, Investeringarna är självfinansierade, det vill säga på en nivå att inga lån har 
behövts tas upp. 

Soliditeten uppgick till 15,5 procent vid bokslutet vilket är en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med föregående år. Den 
högre soliditeten förklaras av att kommunens tillgångar ökade med 4,1 procent och det egna kapitalet med 28,5 procent. 

Den samlade bedömningen är att Mullsjö kommun uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning 2020. Detta med hänsyn till 
den samlade bedömningen av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen och de finansiella målen för god ekonomisk hushållning, 
samt med hänsyn tagen till kommunens positiva resultat. 

 

Årsredovisningens delar 

Årsredovisningen delas in i tre större delar. Här presenteras kort vad de olika delarna innehåller. 

Förvaltningsberättelse 

Denna del lyfter fram de väsentliga delarna av den kommunala koncernens och kommunens verksamhet och ekonomi. I denna del 
redovisas de områden och förutsättningar som är särskilt viktiga för Mullsjö kommuns utveckling. Här redovisas även 
måluppfyllelsen för de av kommunfullmäktige särskilt prioriterade målen samt lämnas en finansiell analys av den kommunala 
koncernen och kommunen. Avslutningsvis finns ett avsnitt med övergripande information om väsentliga personalförhållanden. 

Ekonomi 

Denna del presenterar den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska utfall samt ekonomiska ställning vid årets slut i 
form av finansiella rapporter (resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys). Vidare lämnas information i not om de 
rekommenderade redovisningsprinciper som till allt väsentligt tillämpas i kommunens redovisning. Här finns också en drift- och 
investeringsredovisning med kortfattade kommentarer. 

Verksamhet för nämnder och kommunala företag 

I denna del redovisar varje nämnd för verksamheten och ekonomin 2020 samt ger en kortare framtidsbedömning. Här finns även 
motsvarande information för de kommunala företagen. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

2020 har sannerligen varit ett speciellt år 

När vi gick in i 2020 var vårt fokus i Mullsjö kommun att få en budget i balans. Det var vårt största driv och alla arbetade på 
högvarv med siktet inställt på just det. 

Det började pratas om en smitta, ett virus som spreds i Kina och dök upp på en del andra ställen i andra länder. Detta kändes långt 
borta, obehagligt, men långt borta. Sedan slog det till. Första februari hade vi våra första bekräftade smittfall i Sverige, det första var 
till och med i Jönköping. Men än så länge var vi ganska lugna. Det hanterades väl. 

Vecka 11 i mitten på mars 2020 så började flera europeiska länder stänga ner. Då hade smittan spridit sig ordentligt, dödstalen 
ökade och rädslan var stor. Städer hamnade i lockdown och alla flygresor stannade upp. Helt plötsligt så kändes alla länder som 
isolerade öar. 

Sverige valde en annan strategi än de flesta andra för att bemöta smittan. Detta har många gånger analyserats och kritiserats. Det är 
bara att konstatera att vi inte kommer veta hur den strategin har fungerat förrän detta är över. Just nu, efter ett år så verkar det som 
att viruset inte har tagit någon som helst hänsyn till vilken strategi länder valt att följa. Smittan drar fram sin egen väg. Jag gissar på 
att det som de olika strategierna påverkar mest kommer vara hur regionerna, kommunerna och företagen klarar ut denna kris. 

Nu har det tagits fram vaccin och sjukvården är i full gång med att fördela och vaccinera. Trycket på vår sjukvård är oerhört högt 
fortfarande. Vi är inte ute ur denna kris ännu och alla restriktioner som kommer nu ger väldigt tuffa konsekvenser. Både för företag 
och privatpersoner. Vi känner nog alla en stor oro för hur framtiden kommer se ut. Nu gäller det bara att hjälpas åt för att komma 
igenom det här så bra det bara går. Vi fortsätter alla att kämpa. 

Då kommer vi till frågan om hur det har gått för Mullsjö kommuns ekonomi. Svaret är att det har gått bra, mycket bra. 

Åtgärder som startades upp 2019 har nu äntligen visat sig ge resultat. Det har varit ett hårt arbete som vår hängivna personal har 
utfört. Beslut som tas för att få en ekonomi i balans är oftast inga lätta beslut, men de kan vara än svårare att genomföra. Detta har 
vår fantastiska personal genomfört och resultatet är tydligt. Självklart finns det fortfarande saker att arbeta med och allt är inte helt i 
balans ännu även om resultatet är gott. Men detta ger oss lite andrum för att kunna arbeta med det som tar lite längre tid. 

Vi har gjort ett historiskt stort plusresultat på 20,9 mnkr och återställandet av 2017 års minusresultat genomförs nu enbart av 2020 
års resultat utan att använda några reserver. 

Mullsjö kommun växer och frodas, mycket byggnation är på gång men det kräver också investeringar inom infrastruktur. Det krävs 
god planering och resurser för att detta skall falla på plats. Nu har vi bättre möjligheter att arbeta vidare med dessa. 

Mitt allra varmaste tack vill jag rikta till all fantastisk personal som arbetar i kommunen.  

Ni har en otrolig kämparanda och lojalitet som är svårslagen. Ni är bara bäst!! 

 

 

 

Linda Danielsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Politisk organisation 

 

Definition av organisation 

Sammanställda räkenskaper (kommunal koncern) - kommunens samlade verksamhet består av Mullsjö kommun samt de av kommunen 
ägda bolagen Mullsjö Energi & Miljö AB (MEMAB) samt Mullsjö Bostäder AB (MBAB) med dotterbolaget Fastighets AB Gyljeryd 
1:24. 

Mullsjö kommun (kommunen) - skattefinansierad verksamhet. 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 

Från och med valet 2018 styr Socialdemokraterna (S), Kristdemokraterna (KD), Centerpartiet (C) och Liberalerna (L) kommunen. 

De 35 mandaten är fördelade enligt följande; Socialdemokraterna 9, Moderata samlingspartiet 7, Kristdemokraterna 6, 
Sverigedemokraterna 5, Centerpartiet 2, Vänsterpartiet 2, Miljöpartiet de gröna 2, Mullsjö Framtid 1 samt Liberalerna 1. 
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Förvaltningsberättelse 
I denna del beskrivs samhällsutvecklingen i Mullsjö kommun. Här presenteras också uppföljningen av målen för god ekonomisk 
hushållning samt en finansiell analys för koncernen och kommunen. Här finns också ett avsnitt om väsentliga personalförhållanden. 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Kommunal koncernen 2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat, mnkr 19,1 -8,5 -7,4 -8,3 10,1 

Investeringar, mnkr 52,6 42,7 49,5 120,8 140,9 

Balansomslutning, mnkr 930,5 888,8 890,6 877,6 786,2 

Soliditet, % 11,4 9,8 10,8 11,9 14,4 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, % -5,9 -8,8 -8,4 -8,7 -8,8 

      

Kommunen 2020 2019 2018 2017 2016 

Allmänt      

Antal invånare 31/12 7 385 7 290 7 324 7 328 7 226 

Skattesats, kommun och region, kr 34,10 34,10 33,10 33,10 33,10 

Kommunal skattesats, kr 22,34 22,34 21,84 21,84 21,84 

Personal      

Antal tillsvidareanställda 1) 451 485 454 - - 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

7,0 6,6 7,2 5,8 6,7 

Ekonomi      

Nettokostnad (inkl. avskrivningar och 
finansnetto), mnkr 

435,6 449,9 422,9 423,1 380,0 

Skatteintäkter och generella statsbidrag, 
mnkr 

456,5 443,8 414,4 406,0 383,4 

Årets resultat, mnkr 20,9 -6,1 -8,5 -17,2 3,4 

Balanskravsresultat uppfyllt Ja Nej Nej Nej Ja 

Nämndernas avvikelse mot budget, mnkr 2,0 -30,3 -21,6 -29,6 -0,3 

Investeringar, mnkr 8,0 23,0 10,9 39,6 85,6 

Balansomslutning, mnkr 607,6 583,4 584,8 589,6 583,8 

Soliditet, % 15,5 12,6 13,6 14,9 18,0 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, % -11,4 -15,8 -15,7 -15,7 -13,5 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

I detta avsnitt kommenteras samhällsekonomiska faktorer som påverkar kommunens utveckling. Därefter redovisas de områden 
och förutsättningar som bedöms viktiga för kommunens utveckling. Här presenteras också en finansiell analys för koncernen och 
kommunen. 

Samhällsekonomisk utveckling 

År 2020 kan beskrivas som ett mycket extremt år. Coronapandemin innebar under våren en konjunkturkollaps med nedgång i 
produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som globalt. Denna kollaps och effekterna på samhällsekonomin tycks i nuläget ligga 
bakom oss och bottennivån är passerad både i Sverige och omvärlden. I Sverige har omfattande krisåtgärder för att stötta företag 
och hushåll införts och spelat en stor roll för återhämtningen. Det kraftiga raset i våras innebär dock att återhämtningen kommer 
att ta tid. Pandemin har också tagit ny fart och nya restriktioner har införts i flera länder. Detta innebär att osäkerheten om 
utvecklingen är fortsatt hög. 

Pandemin till trots kommer kommunerna att redovisa starka resultat 2020 till följd av pandemirelaterade tillskott. De statliga 
tillskotten har gett goda ekonomiska förutsättningar att hantera pandemin. Det blir en stor utmaning för kommunerna att både 
effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka ekonomiska 
resultat riskerar dessutom att skapa förväntningar som kommunerna kan ha svårt att uppfylla på längre sikt. 

Den demografiska utvecklingen med fler äldre kommer att ge utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning. 
Antalet personer i behov av välfärdstjänster blir fler än antalet i arbetsför ålder. Det är främst äldreomsorgen och hälso-sjukvården 
som har ett starkt tryck med ökade behov. Mycket talar för att bemanningen inte kommer att öka i takt med välfärdstjänsterna. 

Fler behöver arbeta för att klara utmaningen. En fullföljd gymnasieutbildning är en enskilt viktig faktor för att få en förankring på 
arbetsmarknaden och en förutsättning för högre utbildning. God utbildning har dessutom positiva konsekvenser för sunda 
levnadsvillkor. 

Källa: Ekonomirapporten oktober 2020 

Mullsjö kommuns utveckling 

Befolkning 

Antalet invånare i Mullsjö var vid 2020 års utgång 7 385, en ökning med 95 personer jämfört med föregående år. Av dem var 3 677 
kvinnor och 3 708 män. Medelåldern i kommunen är cirka 43 år, medan den i riket är cirka 41 år. Andelen Mullsjöbor som är födda 
utomlands är 11,5 procent (802 personer). Motsvarande siffra för riket är 19,7 procent. 

Under 2020 har 483 personer flyttat till kommunen samtidigt som 401 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt 
flyttningsnetto på 82 personer. Jämfört med föregående år har inflyttningen ökat med 106 personer och utflyttningen minskat med 
17 personer. 

Födelsenettot (födda minus döda) uppgick till 12. Under året har det fötts 79 barn, vilket är 3 barn mer jämfört med året innan. 
Antal avlidna personer minskade med 3 personer från 70, 2019 till 67, 2020. 

Målet att öka med cirka 50 invånare 2020 har uppfyllts.  

I tabellen nedan framgår att antalet invånare totalt ökat med 95 personer år 2020. I åldersgruppen 0 - 19 år har vi blivit 37 personer 
fler, i åldersgruppen 20 - 64 år 16 personer fler och slutligen i åldersgruppen 65 och över 42 personer fler. 

Trenden visar att invånarna i åldersgruppen 65+ växer, plus 84 personer mellan åren 2017-2020. I den yrkesverksamma 
åldersgruppen 20-64 år kan konstateras att den negativa trenden med ett minskat invånarantal är bruten 2020. 

 

Invånare, antal 2020 2019 2018 2017 

0-19 år 1 823 1 786 1 826 1 820 

20-64 år 3 768 3 752 3 772 3 798 

65+ 1 794 1 752 1 726 1 710 

Totalt 7 385 7 290 7 324 7 328 

 

  



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2020 9(68) 

Bostäder och infrastruktur 

I Mullsjö kommun finns drygt 3 200 hushåll (villor, lägenheter i flerfamiljshus, fritidsboenden med flera). Inom allmännyttan finns 
cirka 500 lägenheter. Allmännyttans andel av lägenheter i Mullsjö är cirka 50 procent. Under året har det färdigställts 56 nya 
lägenheter. 

Det råder fortsatt bostadsbrist i kommunen. Villapriserna har gått upp rejält de senaste åren men utbudet är lågt. Även tillgången på 
tomter är låg och huvuddelen av tomterna i tätorten såldes. Några lediga tomter finns tillgängliga och ytterligare ett antal kommer 
att finnas på Havstenshult och Ruders Hagar i Mullsjö. I Sandhem finns cirka 20 tomter tillgängliga. 

Ett antal projekt med privata entreprenörer är i ett planerings- och projektskede. Några av projekten startade under året och 
kommer att bli klara för inflyttning under 2021. De projekt och intressenter som finns idag kan innebära att målsättningen om 
9 000 invånare år 2030 fortfarande är nåbart. Dock kan konjunktur och marknad snabbt förändra läget. 

Havstenshultsplanen har nu kommit så långt att projektering börjar bli klar och planen kommer att börja förverkligas under 2021. 
Ruder 4 är klar för projektering och ska om ekonomin tillåter kunna påbörjas under 2021, mer troligt är dock att den påbörjas först 
när vi vet utvecklingen av Havstenshult. 

Privat entrepenör håller på med Kärleksudden där projekteringsarbeten pågår, byggnation bedöms påbörjas under 2021. 

Mullsjö ingick 2016 ett avtal med Jönköpings kommun, inför beslut om utbyggnad av höghastighetsjärnväg. Kommunen ska 
uppföra 1 000 nya bostäder mellan år 2015-2035. Omräknat i antal boende bör detta generera en befolkning på cirka 9 500 år 2035. 
Avtalet är avhängigt hur riksdagen till slut beslutar i frågan. Kommunen kommer med stor sannolikhet fullfölja målsättningen 
oavsett riksdagens beslut. Planering pågår för nya bostäder men även för kommunal infrastruktur, skolor, vård och omsorg med 
mera. Beslut om höghastighetsjärnvägen är ännu inte fattat på nationell nivå. 

Effekten av den ombyggda riksväg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö har varit mycket god och ökat intresset för Mullsjö som 
etableringsort avsevärt.  I den nationella planen finns projektering av en fortsättning av ombyggnationen mellan Mullsjö och 
Slättäng, och där pågår just nu planerings- och projekteringsarbete. Vägsträckningen är svår om man vill uppnå full standard 2+1 
väg på hela sträckan och inte minst sträckningen förbi Broholm är under diskussion. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Mullsjö kommun karakteriseras numera av att vara en pendlingskommun. Både inpendlingen och utpendlingen är omfattande. 
Ungefär 1 600 pendlar ut och runt 1 000 personer pendlar in till kommunen. De flesta som pendlar ut arbetar i Jönköping eller i 
Habo. Möjligheten till pendling har stärkts av utbyggnaden av väg 26/47 till Jönköping. 

Kongsberg Automotive, underleverantör till bilindustrin, är tillsammans med kommunen, de största arbetsgivarna med cirka 500 
anställda var. 
 
Arbetslösheten är fortfarande låg trots pandemin och det råder snarare brist på arbetskraft och det finns problem med 
kompetensförsörjning inom vissa yrkeskategorier. Mullsjö har sedan 2014 ett gemensamt utvecklingsbolag tillsammans med 
företagen i kommunen. Bolagets syfte är att utveckla företag och arbetsmarknad. 
 
Kommunen, utvecklingsbolaget och arbetsförmedlingen samarbetar kring frågorna och driver olika projekt tillsammans för att få 
fler ut i arbetslivet. Personer som av olika anledning tidigare haft svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden har deltagit. Det har bland 
annat rört sig om språksvårigheter. 
 
Kända riskfaktorer är som ovan nämnda arbetskraftsbrist och brist på kompetens inom vissa kategorier. För kommunens del har 
det tidigare varit svårt att rekrytera utbildad personal till socialtjänst och myndighetsutövning. Under 2019 och 2020 var det 
svårigheter att rekrytera sjuk- och undersköterskor. Inte minst Pandemin (Covid 19) har bidragit till detta. 

I Mullsjö har 84,2 procent av 20--64 åringar jobb, motsvarande siffra i landet är 78,1 procent. 
 
En annan känd riskfaktor är globaliseringen som pågår. Det sker snabba beslut om flytt av företag och etableringar på olika ställen i 
världen. Mindre företag köps upp och ingår ibland i en större koncern där koncernledningen inte är placerad i kommunen. Närhet, 
kontakt och snabba beslutsprocesser i kommunen är en förutsättning för goda relationer och här har näringslivsbolaget en viktig 
roll. 

Företagsklimatet är dock fortsatt gott och kommunen hamnade på plats 26 i 2020 års ranking från Svenskt Näringsliv. Analysen 
visar att kommen får ett gott betyg på de delar som kommunen kan påverka, vilket bland annat mäts genom enkätsvar. 

Vi kan se att Mullsjös näringsliv hittills klarat av effekterna av pandemin ganska bra, trots en kraftig påverkan på näringslivet 
nationellt sett. Ett undantag är turistnäringen där vi sett stora problem med en kraftfullt vikande konjunktur. 

Kommunen och Näringslivet hade ett möte den 15 mars, dagen efter den stora nationella åtstramningen, och därefter 
återkommande möten och erfarenhetsutbyte. Mötet ledde fram till bland annat byte av tjänster och bemanning av kommunens 
vård- och kostorganisation vilket delvis bidrog till att minska kostnaderna för näringslivet. Samarbetet har fortsatt inom alla 
områden och vi har försökt att hjälpa varandra. 
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Arbetslöshet, procent av arbetskraften 2020 2019 Riket 2020 

Totalt 5,4 5,2 8,5 

 

 

 

 

 

 

 
 
Exploateringsområde Havstenshult, exempelbild från Småländska Hem  
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Finansiell analys 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för den kommunala koncernen och kommunen utgår man från de 
fyra finansiella perspektiven; finansiellt resultat, kapacitet, riskförhållanden samt kontroll över den finansiella utvecklingen. 
Perspektiven analyseras i sin tur med hjälp av ett antal ekonomiska nyckeltal. Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv kunna 
identifiera eventuella finansiella problem och möjligheter och därigenom försöka klargöra om den kommunala koncernen och 
kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. 

FINANSIELLT RESULTAT 

Här analyseras årets resultat samt balansen mellan intäkter och kostnader. Här redovisas även en analys av utveckling och 
finansiering av årets investeringar. 

Årets resultat 

  2020 2019 2018 2017 

Koncernen     

Årets resultat, mnkr 19,1 -8,5 -7,4 -8,3 

Kommunen     

Årets resultat, mnkr 20,9 -6,1 -8,5 -17,2 

Resultatnivå i procent av skatter 

och generella bidrag 
4,6 -1,4 -2,0 -4,2 

Koncernen redovisar ett positivt resultat på 19,1 mnkr 2020. Jämfört med föregående år har resultatet förbättrats med 27,6 mnkr. 

Mullsjö kommun redovisade ett positivt resultat på 20,9 mnkr, i jämförelse med resultatet föregående år på -6,1 mnkr är det en 
förbättring med 27,0 mnkr. Årets resultat är 7,3 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 13,6 mnkr. 

Det förbättrade resultatet beror i huvudsak på det gedigna arbete som utförts av verksamheterna för att uppnå en ekonomi i balans 
samt tillfälliga statliga pandemirelaterade intäkter. 

Mullsjö kommun behöver redovisa goda resultat för att möta en växande befolkning, finansiera verksamheten över tid samt för att 
kunna genomföra nödvändiga investeringar som finansieras utan en alltför stor skuldsättning. 

Det finansiella målet att resultatnivån ska uppgå till 3 procent av skatteintäkter och generella bidrag uppnås. Utfallet 2020 visar 4,6 
procent. 

Skatte- och nettokostnadsutveckling 

Förändring i procent 2020 2019 2018 2017 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

2,9 7,1 2,1 5,9 

Verksamhetens nettokostnader -3,5 6,1 0,5 11,3 

För att behålla en god ekonomisk hushållning måste utvecklingen av skatteintäkterna vara högre än nettokostnaderna. Ökar 
nettokostnaderna snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi och effekten blir på sikt effektiviseringar av 
verksamheten och/eller höjd utdebitering. 

År 2020 till och med minskade kostnaderna med 3,5 procent, samtidigt som skatteintäkterna och generella bidrag ökade med 2,9 
procent. Visserligen var ökningstakten av skatter och generella bidrag större 2019, 7,1 procent, och då i varje fall delvis en effekt av 
skattehöjningen. Men det är kombinationen av minskade nettokostnader och ökade skatter och generella bidrag som är förklaringen 
till det mycket goda resultatet år 2020. 
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Nettokostnadsandel av skatter och generella bidrag 

% 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter och 

kostnader (netto) 
90,2 96,9 97,6 99,5 

Avskrivningar 4,6 4,2 4,5 4,1 

Nettokostnadsandel 94,8 101,1 102,1 103,6 

Finansnetto 0,6 0,3 0 0,5 

Nettokostnadsandel inkl. 

finansnetto 
95,4 101,4 102,1 104,1 

Nettokostnadsandel mäter om kommunen har en god balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens 
nettokostnadsandel visar hur stor del av kommunens löpande verksamhet som måste täckas med framför allt kommunalskatt. 
Redovisas en driftkostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. En 
nettokostnadsandel på 96-98 procent brukar ses som god ekonomisk hushållning, eftersom kommunen då klarar att finansiera sina 
re- och nyinvesteringar över en längre tidsperiod. 

När nettokostnadsandelen analyseras framgår det att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader tog i anspråk 90,2 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. Detta är en minskning med 6,7 procentenheter jämfört med 2019. 
Avskrivningarna har under år 2020 ökat med 2,4 mnkr till 21,0 mnkr, en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med år 2019. 
Avskrivningarna är kommunens periodiserade kostnader för investeringar och tog i anspråk 4,6 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag. 
Finansnettot för 2020 var -2,7 mnkr, vilket betyder att de finansiella kostnaderna var högre än de finansiella intäkterna. Finansnettot 
tog i anspråk 0,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

Sammantaget tog kommunens totala nettokostnadsandel inklusive finansnetto i anspråk 95,4 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Detta innebär att skatteintäkterna och de generella statsbidragen finansierar kommunens samtliga löpande 
nettokostnader i verksamheterna. 
Jämfört med 2019 har det skett en förbättring med 6 procentenheter. 

Enligt detta mått har kommunen en god ekonomisk hushållning. Det är dock viktigt att kommunen bibehåller en 
nettokostnadsandel mellan 96-98 procent för att klara kommande investeringsbehov. 

Årets investeringar 

mnkr 2020 2019 2018 2017 

Koncernen 52,6 42,7 49,5 120,8 

varav kommunala företag 44,6 19,7 38,6 81,2 

varav kommunen 8,0 23,0 10,9 39,6 

Kommunen     

Självfinansieringsgrad av 
investeringar, % 

526 54 91 -1 

Kommunens investeringar uppgick totalt till 8,0 mnkr för år 2020. År 2020 och 2019 har en lägre investeringsvolym än tidigare år. 
Det är en del i arbetet med att kommunens ska bygga upp en finansiell kapacitet och se till att ligga på en investeringsvolym som är 
självfinansierad, såsom 2020. 

Framöver finns ett behov av att investera i kommunens verksamhetsfastigheter för att komma i fas med fastigheternas underhåll, 
men även för att anpassa lokalerna till verksamheternas behov och expansion samt de krav som ställs på byggnader och lokaler. 

Med kommunens strävan att öka antalet invånare ökar också behovet av investeringssatsningar i kommunens infrastruktur, det 
gäller även de i kommunkoncernen ingående bolaget. Investeringar kommer att vara en fråga med mycket stor dignitet under 
kommande år. 

Fullmäktige har under året inte tagit några nya beslut om investeringar i kommunkoncernens bolag. 
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KAPACITET 

Här redovisas kommunens betalningsberedskap på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för 
ekonomiska påfrestningar i form av lågkonjunkturer och andra omvärldsfaktorer. 

  

Soliditet 

% 2020 2019 2018 2017 

Koncernen     

Soliditet 11,4 9,8 10,8 11,9 

Soliditet inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser 
-5,9 -8,8 -8,4 -8,7 

Kommunen     

Soliditet 15,5 12,6 13,6 14,9 

Soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser 

-11,4 -15,8 -15,7 -15,7 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna i kommunen finansierats med eget kapital (historiska resultat). Den resterande delen 
upp till 100 procent utgör skuld till andra finansiärer. Om soliditeten sjunker, måste kommunen låna mer för att finansiera 
investeringarna. Detta innebär högre räntekostnader och avskrivningskostnader, vilket innebär att en mindre andel av 
skatteintäkterna kan användas till annan verksamhet. 

Ju högre soliditet desto stabilare är den ekonomiska styrkan på lång sikt. Koncernen redovisade en soliditet på 11,4 procent, en 
förbättring jämfört med föregående år på 1,6 procentenhet. Soliditetsförbättringen beror på kommunens soliditet ökade till 15,5 
procent, i jämförelse med år 2019 har den ökat med 2,3 procentenheter. Men i ett av kommunkoncernens bolag sjunker soliditeten 
på ett oroande sätt. I soliditetsmåttet ingår även den del av kommunens låneskuld, 79,1 mnkr, som vidareutlånas till de kommunala 
bolagen. 

När kommunens pensionsförpliktelser, intjänade före 1998 och som inte ingår i balansräkningen, inkluderas i soliditetsmåttet 
redovisas en negativ soliditet för kommunen på -11,4 procent. År 2019 var soliditeten enligt detta mått -15,8 procent. 
Pensionsförpliktelserna redovisade utanför balansräkningen har minskat med 2,3 mnkr vilket är positivt. Vidare har årets resultat på 
20,9 mnkr förbättrat kommunens egna kapital vilket påverkat soliditetsmåttet positivt. 
Koncernens utfall enligt detta mått var 2020 -5,9 procent. År 2019 var utfallet enligt detta mått -8,8 procent. 

Det finansiella målet att soliditeten ska uppgå till minst 18 procent uppnås inte. Utfallet 2020 visar 15,5 procent. 

Låneskuld 

mnkr 2020 2019 2018 2017 

Koncernen     

Låneskuld 669,0 654,7 658,3 640,8 

Kommunen     

Låneskuld 296,6 306,8 309,2 311,5 

varav total låneskuld 376,6 386,8 389,2 391,5 

varav vidareutlåning till bolagen -79,1 -79,1 -80,0 -80,0 

Den totala låneskulden för koncernen uppgick vid bokslutet till 669,0 mnkr en ökning jämfört med föregående år på 14,3 mnkr. 
Mullsjö Energi och Miljö AB har tagit upp nya lån med 25 mnkr och Fastighets AB Gyljeryd 1:24 med 0,9 mnkr. Amortering av lån 
för koncernen uppgick till 10,9 mnkr. 

Under året har låneskulden i kommunen amorterats med 10,2 mnkr och uppgår till 296,6 mnkr. Avseende vidareutlåning till de 
kommunala bolagen ligger den på samma nivå som föregående år, 79,1 mnkr. 

Ett ökat lånebehov kan bli aktuellt om kommunens investeringsbehov ökar mer än självfinansieringsgraden. 

Det finansiella målet att amortera kommunens låneskuld med 10 mnkr är uppnått. Utfall 2020 visar 10,2 mnkr. 
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RISKFÖRHÅLLANDEN 

Här bedöms kommunens möjlighet att klara att möta finansiella problem på ett kort och medellångt perspektiv. 

  

Likviditet ur ett riskperspektiv 

% 2020 2019 2018 2017 

Kassalikviditet 103 49 60 60 

Kassalikviditeten mäter kommunens kortsiktiga betalningsberedskap och redovisas som omsättningstillgångar i relation till 
kortfristiga skulder. En kassalikviditet över 100 procent innebär att kommunen inom en ettårsperiod kan betala de kortfristiga 
skulderna. 

Viktigt är att bedöma kassalikviditeten tillsammans med nyckeltal som soliditet. Den kortfristiga betalningsberedskapen kan stärkas 
via upplåning respektive försvagas vid amorteringar av lån, samtidigt som soliditeten och den långsiktiga betalningsberedskapen 
försämras respektive stärks. 

Jämfört med föregående år har både kassalikviditeten och soliditeten förbättrats. 

Pensioner 

Kommunens pensionsåtaganden inklusive löneskatt består dels av åtaganden som är äldre än 1998 (pensionsrätter i 
ansvarsförbindelsen) och dels av pensionsrätter intjänade från och med 1998 (avsättning i balansräkningen). 

Pensionsutbetalningarna består dels av gamla utbetalningar från ansvarsförbindelsen, dels utbetalningar från pensionsrätter 
intjänade efter 1998. Pensionsutbetalningarnas storlek påverkas bland annat av antal pensionsberättigade samt andel som väljer att 
ta ut pension före 65 års ålder. 

Pensionsförpliktelser 
Kommunens pensionsförpliktelser inklusive löneskatt uppgick 2020 till 205 mnkr. 163,3 mnkr avser åtaganden som är äldre än 
1998 (pensionsrätterna i ansvarsförbindelsen) och 41,7 mnkr avser pensionsrätter intjänade från och med 1998 (avsättning i 
balansräkningen). Jämfört med 2019 har det totala pensionsåtagandet minskat med 2,3 mnkr. Ansvarsförbindelsen har minskat med 
2,3 mnkr medan avsättningen ligger kvar på samma nivå. 

Avsättningen i balansräkningen på 41,7 mnkr avser intjänad pension exklusive den del som betalas ut som avgiftsbestämd pension. 

Kommunen återlånar det totala beloppet för pensionsförpliktelser, vilket innebär, inga externt förvaltade pensionsmedel. 

Pensionskostnader 
Kommunens kostnader för pensioner inklusive löneskatt uppgick till 26,9 mnkr 2020 (32,2 mnkr). Detta är en minskning med 5,3 
mnkr jämfört med året innan. Den huvudsakliga förklaringen är att förändringen av avsättningen var lägre 2020 än föregående år. 
Pensionskostnaderna kommer enligt KPA:s beräkning öka med 3,9 mnkr nästa år, för att därefter under perioden 2021-2025 öka 
med cirka 7 mnkr. Att pensionskostnaderna har minskat jämfört med föregående år har sin förklaring i att ökningen av 
prisbasbeloppet (ett årligt fastställt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället) blir lägre än ökningen av inkomstbasbeloppet 
(ett förhöjt prisbasbelopp som används för att räkna ut ATP och tilläggspension enligt det gamla pensionssystemet och berör 
personer födda mellan 1938 och 1953). Prisbasbeloppet var 2020 47 300 kr, en ökning med 1,7 procent jämfört med föregående år 
medan inkomstbasbeloppet var 66 800 kr en ökning med 3,7 procent jämfört med föregående år. 

Kostnaderna för pensionerna kommer att uppgå till cirka 30 mnkr per år några år framåt. Orsaken är att kommunen belastas både 
med kostnader för årets intjänande, men även för kostnader för utbetalningar för åtaganden före 1998 enligt den så kallade 
blandmodellen. År 2020 uppgick pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen till 9,8 mnkr (9,7 mnkr). Den delen av 
utbetalningarna kommer att ligga på den nivån de närmaste åren. 

Sedan 1998 står den avgiftsbestämda ålderspensionen för en allt större del av pensionskostnaden. Ett avgiftsbestämt system innebär 
att pensionskostnaderna blir mer förutsägbara och ökningen bestäms av hur antalet anställda och lönerna utvecklas i kommunen. 
Allt fler anställda i kommunen har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp (41 750 kr/ månad). Den allmänna pensionen ger inte 
ersättning för dessa lönedelar och då hamnar en större del i tjänstepensionssystemet. Ekonomin i kommunen behöver anpassas till 
högre pensionskostnader. 

Övergången till avgiftsbestämda pensioner kommer också innebära att pensionsskulden minskar över tid. Detta på grund av att 
kommunen inte skuldför utan betalar ut avgiften direkt till de anställda som själva placerar pensionsavgiften. 
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Borgensåtaganden 

mnkr 2020 2019 2018 2017 

Kommunala företag 289,9 265,3 266,4 246,6 

Föreningar 35,1 35,1 35,1 35,1 

Totala borgensåtaganden 325,0 300,4 301,5 281,7 

Huvuddelen av kommunens borgensåtaganden avser de kommunala företagen, endast en begränsad del avser externa åtaganden. 

Kommunens samlade borgensåtaganden uppgick 2020 till 325 mnkr, vilket är en ökning med 24,6 mnkr i förhållande till 2019. 
Ökningen förklaras i huvudsak med ett ökat borgensåtagande för Mullsjö Energi och Miljö AB. 

Bedömningen är generellt att risken är låg, detta på grund av den rådande bostadsbristen i regionen, vilket innebär en stor 
efterfrågan på lägenheter. De fastigheter som är byggda är även fullt uthyrda. 

KONTROLL 

Här mäts hur väl kommunen följer upprättade ekonomiska planer samt kommunens förmåga att hantera problematiska situationer 
utan att stora budgetavvikelser uppstår. 

  

 Utfall i förhållande till budget 

mnkr 2020 2019 2018 2017 

Avvikelse nämnder 2,0 -30,3 -21,6 -29,6 

Avvikelse årets resultat 7,3 -18,1 -17,6 -23,7 

Att ha en god budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll och innebär att avvikelsen mot budget bör vara så 
nära noll som möjligt. Vid prognostiserade budgetavvikelser under året ska åtgärder vidtas för att uppnå en ekonomi i balans. 

Budgetavvikelsen för kommunens verksamheter uppgick till 2,0 mnkr 2020. Detta motsvarar 0,5 procent av de budgeterade 
nettokostnaderna, vilket innebär att nämnderna har haft en mycket god budgetföljsamhet. 

Det redovisade resultatet för 2020 var 20,9 mnkr, en avvikelse mot det budgeterade resultatet på 7,3 mnkr. 

Prognosavvikelser 

Prognossäkerhet, mnkr Prognos april Prognos augusti Utfall helår 
Avvikelse augusti 

- utfall 

Kommunstyrelsen 0 1,3 3,4 2,1 

Tekniska nämnden -4,0 -1,5 -0,1 1,4 

Kultur- och fritidsnämnden 0 0,5 0,6 0,1 

Barn- och utbildningsnämnden -4,2 -2,6 -0,4 2,2 

Socialnämnden -11,0 -14,3 -0,6 13,7 

Byggnadsnämnden 0 0 0,6 0,6 

Miljönämnden 0 0 0,1 0,1 

Finansförvaltningens verksamhetsdel 0 7,4 -1,7 -9,1 

Totalt nämnder -19,2 -9,2 2,0 11,2 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. 
Prognossäkerheten har överlag varit god. Socialnämndens förbättrade prognos förklaras för det första med beslut i rättslig process 
avseende två LSS ärenden. Beslutet innebar en återföring av avsatta medel med 6,4 mnkr. För det andra med statliga 
pandemirelaterade bidrag på 6 mnkr. Noteras kan att nämnderna överlag har anpassat verksamheten till tilldelad budget. 
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Upplysningar avseende risker 

Här redovisas väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer avseende gjorda uppskattningar och bedömningar samt hur dessa ska 
hanteras. 

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk    

Befolkning Negativ befolkningsutveckling. Kommunala koncernen - Ökad bebyggelse 
- Översyn av lokalbehov 
- Översyn av servicenivåer till 
medborgarna 
- Samverkan med andra 
kommuner 

Verksamhetsrisk    

Personal Svårigheter att rekrytera personal 

inom vissa yrkesgrupper. 
Mullsjö kommun - Nya arbetssätt (t. ex genom 

digitalisering) 
- Samverkansmöjligheter 

Finansiell risk    

Ränterisk Hög låneskuld får vid ökad 
räntenivå en negativ påverkan på 
kommunens resultat. 

Kommunala koncernen - Investeringsprövning 

Omvärldsrisk 

En negativ befolkningsutveckling innebär att kommunens intäkter från skatter och statsbidrag minskar vilket i sin tur leder till 
mindre ekonomiska medel att bedriva verksamhet för. 

Verksamhetsrisk 

Kompetensförsörjningen är viktig för att kunna möta ett ökat behov av personal till verksamheterna som en växande kommun står 
inför. Vidare står kommunen inför en demografisk utmaning med en växande äldre befolkning som kommer att ge effekter på 
bemanning framöver. 

Finansiell risk 

De senaste årens skuldökning kan förklaras av de investeringar kommunen gjort i särskilt boende, förskola samt skolor. Fortsätter 
kommunens investeringsbehov, både som en följd av förändringar i demografin som renoveringar och underhåll av befintliga 
fastigheter och infrastruktur, kan kommunen behöva låna mer. Problemet är att kommunen redan har en mycket hög belåning 
vilket minskar kommunens låneutrymme. Noteras bör också att de investeringar som kommunen redan har gjort kommer att 
belasta kommunens resultat i form av avskrivnings- och räntekostnader flera år framåt. Dessutom tränger dessa kostnader undan 
annan verksamhet i kommunen. 
Höga låneskulder innebär även höga räntekostnader, om därtill räntorna stiger kommer det vara än svårare att få en ekonomi i 
balans. Ett sämre finansnetto innebär mindre utrymme till verksamhet. 

Avslutande kommentar 

Koncernen redovisade för 2020 ett resultat på 19,1 mnkr och trenden med negativa resultat tre år i rad är nu bruten. Men ett av 
koncernens två bolag har underskottet för tredje året i rad. Koncernens resultat förklaras i stort av kommunens positiva resultat. 
Resultatet har påverkats av det gedigna arbete som utförts i verksamheterna med att hålla budgetramar och uppnå en ekonomi i 
balans. Vidare av de pandemirelaterade bidragen från staten men också generellt sett minskade kostnader som en följd av 
pandemin. 

Koncernens och kommunens ekonomiska ställning har stärkts. Soliditeten för koncernen har förbättrats och uppgick till 11,4 
procent, vilket är 1,6 procentenheter bättre än föregående år. Men ett av koncernens två bolagen visar en minskande soliditet. 
Koncerns och kommunens soliditet är dock fortfarande på en låg nivå och behöver förbättras. Självfinansieringen av 
investeringarna har ökat markant till följd av lägre investeringar och ett positivt resultat. Men ett av koncernens två bolagen står 
inför betydande investeringar, trots att bolaget i nuläget helt saknar finansiell kapacitet för investeringar. 

Även i fortsättningen måste kommunen redovisa goda resultat så att soliditeten stärks och utrymme skapas för att möta de 
utmaningar kommunen står inför, både avseende investeringar och service till medborgarna. Goda resultat möjliggör även en högre 
amorteringstakt vilket i sin tur förbättrar soliditeten som i nuläget är för låg. Analys och framtagande av åtgärdsplaner måste till för 
det bolag som i nuläget har en mycket svag ekonomisk situation. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

I detta avsnitt lämnas uppgifter på händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under räkenskapsåret eller efter 
dess slut. 

Arbetet inom kommunen har dominerats av hantering av pandemin och att förhindra spridning av viruset Covid -19. Vår vardag 
förändrades radikalt under mars 2020. Detta har följt oss hela året och fortsätter under 2021. 
Under början av pandemin dominerades arbetet av personalfrågor och kommunikationsfrågor. 
Arbetet karakteriserades av snabba beslut och nya besked från regionen, regeringen och Folkhälsomyndigheten. 
Mullsjö kommun har trots allt klarat pandemin bra, vår gemensamma krisgrupp har av och till träffats hela året för att snabbt och 
effektivt lösa gemensamma problem. Vi kan konstatera att smittskyddsläget i kommunen och bland våra äldre varit lågt i 
förhållande till många andra. 
Personalläget har varit skört men under kontroll. 
Pandemin har också drivit på utvecklingen och användningen av ny teknik. Digitala möten blir mer regel än undantag och vi lär oss 
använda tekniken på ett bra sätt. De som kan arbetar hemifrån istället för på plats för att minska situationer där smitta kan spridas. 
Även de politiska mötena blir delvis och sen helt digitala med undantag för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kommer att 
genomföras digitalt under 2021. 
Pandemin har gett ett tufft läge för företagen. Besöksnäringen är hårt drabbad och har fått ställa om så gott det går. Under våren 
ledde detta till byte/lån av varandras kompetenser, vilket speglar den lilla kommunens möjligheter att hitta lösningar. 

Inom organisationen har ett stort fokus varit arbetet med att få en budget i balans. Resultatet får betecknas som relativt gott med en 
relativt stor personalminskning (ca 40 färre tjänster jämfört med 2019). Kommunens resultat har också påverkats av de statliga 
tillfälliga Coronarelaterade tillskotten. 

Inom omsorgen har vi övergått från en socialchef till två verksamhetschefer i den högsta ledningen. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen hade vi en förtroendekris med chefen som präglade arbetet under slutet av året. 

Enligt rimlig försiktighet gjordes en uppbokning 2019 som avsåg personlig assistansinsats enligt LSS. Två brukare hade fått avslag 
på sin ansökan, men kommunens bedömning var att brukarna retroaktivt kunde bli beviljade assistans. Den rättsliga processen är 
klar och beslutet innebär att kommunen kan reglera uppbokningen, vilket påverkat 2020 års resultat positivt med 6,4 mnkr. 

Vårdcentralen står inför ett renoveringsbehov och är utrymd. Delar av verksamhet i vårdcentralen (som i normalfallet hyrs ut till 
regionen) bedrivs därför i en paviljonglösning. Tillkommande kostnader för denna lösning är hyra av paviljong med 1,4 mnkr samt 
övriga driftkostnader på 0,2 mnkr. Detta innebar en påverkan på kommunens resultat 2020 med -1,6 mnkr. 
Omfattningen av vårdcentralens renovering är under utredning och kommer att innebära investeringsutgifter i framtiden. 

Kommunen hyr Björksäter där skolverksamhet F - 3 bedrivs. Hyreskontraktet som löper på 8 år (2018-07-07-- 2026-06-30) har då 
kontraktet skrevs en bashyra/år, därtill tillkommer fasta avgifter för sophämtning och el. Kontraktet innehåller även en 
indexklausul. Den totala kostnaden om ca 0,9 mnkr per år har en påverkan på kommunens resultat under hyresperioden. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

I detta avsnitt lämnas upplysningar om väsentliga aspekter avseende styrning, uppföljning och intern kontroll för den kommunala 
koncernen och kommunen. 

Visionsdokument 
Kommunfullmäktige antog 2008 ett övergripande måldokument kallat Mullsjö - Närhetens kommun. I dokumentet redovisas de 
områden som kommunen ska verka inom för att uppnå visionen Mullsjö - närhetens kommun. Dokumentet är den politiska 
viljeinriktningen för kommunen. 

Kommunens styrmodell 
Mullsjö kommuns styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning och utgår från den vision, strategiska områden samt 
inriktningsmål som kommunfullmäktige beslutar om. Syftet med modellen är att skapa ett helhetsperspektiv och samordning mellan 
kommunstyrelse och nämnder. Vidare att öka transparensen i kommunens hela process. Modellen ska också åstadkomma en 
utveckling som uppfyller visionen samt övriga av kommunfullmäktige antagna mål inom ramen för kommunens grunduppdrag. 

Ägardirektiv  
Ägardirektivet är ett arbetsdokument beslutat av kommunfullmäktige och ska användas som utgångspunkt för styrelsens arbete i 
det kommunala företaget. I ägardirektivet pekar man ut den riktningen och vision man har för företaget men också vilka 
restriktioner och förbehåll som gäller. Kommunfullmäktige har beslutat om ägardirektiv för de två kommunala företagen Mullsjö 
Bostäder AB och Mullsjö Energi och Miljö AB. 

Intern kontrollplan 
Den interna kontrollplanen är en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. I den ingår också en risk 
och väsentlighetsbedömning. Syftet är att ge en rimlig försäkran om att verksamheten uppfyller kvalitet och resultat inom följande 
områden: 

• Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

• Tillförlitlig finansiell rapportering 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

Planerings- och uppföljningsprocess 

Nedan redovisas schematiskt kommunens planerings- och uppföljningsprocess. 
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Kärleksudden där ett nytt bostadsområde kommer att växa fram. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Begreppet god ekonomisk hushållning innebär kortfattat att kommunen har balans mellan inkomster och utgifter över tid samt 
bedriver en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Den långsiktiga ekonomiska planeringens utgångspunkt är att varje generation 
ska bära sina egna kostnader för de välfärdstjänster som den konsumerar. För att garantera detta bör kommunen redovisa tillräckligt 
goda resultat. 

I detta avsnitt redovisas de av kommunfullmäktige antagna målen som visar på god ekonomisk hushållning för 2020. Tre av målen 
är finansiella och är ett av verktygen för att uppnå verksamhetsmålen. Sex av målen är prioriterade mål för verksamheten. Målen 
följs upp med en eller flera indikatorer. 

Avsnittet inleds med de finansiella målen därefter följer verksamhetsmålen. En bedömning görs per målområde samt en 
sammanvägd bedömning av samtliga mål. Den sammanvägda bedömningen ska svara på frågan om kommunen lever upp till 
kriterierna för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav. 

Färgförklaring till indikator 

Grön färg = Målet uppfyllt i förhållande till målvärdet 
Gul färg = Bedömningen om målet kommer att nås är osäker 
Röd färg = Målet har inte uppfyllts i förhållande till målvärdet 

Trendpil 

Redovisar utvecklingen av indikatorn i förhållande till föregående årsutfall eller ett målvärde. 

God ekonomisk hushållning 

Inriktningsmål Indikatorer 

Resultatnivån ska uppgå som minst till 3 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. 
 
 

Målet uppfyllt 
4,6 % 

  

Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag. 
 
 

  

Kommunens låneskuld ska amorteras med 10 mnkr. 
 

 

Målet uppfyllt 

10,2 mnkr 

  

Amortering av långfristiga skulder i balansräkning. 
 
 

  

Kommunens soliditet ska uppgå till minst 18 procent. 
 
 

Målet inte uppfyllt 
15,5 % 

Eget kapital dividerat med summa tillgångar i balansräkningen. 
 
 

  

Sjukfrånvaron ska minska för att inom fem år vara som högst 5 
procent av tillgänglig ordinarie arbetstid. 
 

 

Målet bedöms inte uppnås på femårsbasis 

2020 har präglats av pandemin, något som fått effekter på såväl 
sjuktal som annan personalfrånvaro ex. vård av barn. Sjuktalet har 
ökat men inte i den omfattningen som vi befarat. Troligtvis beror 
detta på att arbetsgivaren har möjliggjort att medarbetare kan arbeta 
hemma vid lindriga symtom oavsett orsak. En annan möjlighet kan 
vara att vissa stressfaktorer minskat genom att vissa personalgrupper 
upplevt en större möjlighet att själva styra sin arbetsdag vid 
hemarbete. Oavsett utfall så bör statistiken ställas i relation till 
pandemin och därför inte tolkas som om det är en del av en trend. 

Sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid. 
 
 

  

Ge eleverna kunskaper för livet för att kunna leva och fungera i 
ett modernt samhälle. 
 
 

Andelen barn i år 5 som känner sig trygga i skolan ska öka 
jämfört med föregående år. 
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Inriktningsmål Indikatorer 

Målet delvis uppfyllt 

• Av åk 5 uppger 76 procent att de känner sig trygga i skolan. 
Dessa elever skattar sin trygghet lägre i år än förra året, då 
andelen var 80 procent. Detta förklaras genom en 
omorganisation med lärarbyten och nya klasser. En 
förändrad ekonomisk situation gör att det finns färre 
personal kring eleverna samt att personalen jämfört med 
förra läsåret har svårare att möta de behov av stöd som 
finns. 

• I åk 9 uppger 78 procent att de känner sig trygga, förra året 
var andelen som kände sig trygga 85 procent. Skolan 
arbetar med ett fokuserat trygghetsarbete med olika 
främjande och förebyggande insatser. Att tryggheten är 
något lägre i år förklaras med att det arbetar färre personal 
utifrån en förändrad ekonomi för skolan, vilket skapar 
sämre möjligheter att stötta och finnas till för eleverna. 

• Andelen elever i år 6 som når målen i alla ämnen har ökat 
med 13,1 procentenheter jämfört med föregående år, från 
59,1 procent till 72,2 procent. 
För att alla ska nå målen arbetar skolan med riktat stöd 
framförallt i svenska och matematik. Det sker också 
särskilda insatser till elever utifrån behovsbilden. Skolan har 
också utvecklat sin verksamhet på "Bryggan", skolans 
resursenhet, för att på ett bättre sätt ge elever stöd. 
Utmaningen är att skapa en organisation utifrån tilldelad 
budget, där alla elever får stöd utifrån behov. 

• Meritvärdet i år 9 var 2020 241 poäng. Motsvarande 
meritvärde för 2019 var 234,6 poäng. En ökning med 6,4 
poäng. 
Historiskt har Trollehöjdskolan en relativt hög andel elever 
med hög behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. 

• Andelen elever i år 9 behöriga till gymnasiet var 2020 88,4 
procent, år 2019 var andelen 92,5 procent. En minskning 
med 4,1 procentenheter. 

Andelen barn i år 9 som känner sig trygga i skolan ska öka 
jämfört med föregående år. 
 
 

  

Andelen elever i år 6 som når målen, minst E i alla ämnen, ska 
öka jämfört med föregående år. 
 
 

  

Elevernas meritvärde i år 9 ska öka jämfört med föregående år. 
 
 

  

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska öka jämfört 
med föregående år. 
 
 

  

Erbjuda äldre en trygg och god äldreomsorg. 
 

 

Målet delvis uppfyllt 
I år har svarsantalet varit lågt. På grund av detta har måluppfyllelsen 
mätts på enhetsnivå och inte som tidigare på en graderingsnivå. Som 
tidigare år är andelen nöjda med sitt äldreboende eller hemtjänst på en 
hög nivå. Men vid en jämförelse med föregående år har bara en 
indikator ökat. 

• Andelen personer som är nöjda med sitt äldreboende eller 
hemtjänst har minskat med 5,4 procentenheter, från 87 
procent till 81,6 procent. 

• Andelen personer som är nöjda med personalens 
bemötande har ökat med 6,6 procentenheter, från 93 
procent 2019 till 99,6 procent 2020. 

• Andelen personer som upplever att personalen alltid eller 
oftast tar hänsyn till deras åsikter och önskemål har minskat 

med 1 procentenhet, från 79 procent till 78 procent. 

Andelen personer som är nöjda med sitt äldreboende eller 
hemtjänst ska öka jämfört med föregående år. 
 
 

  

Andelen personer som är mycket nöjda med personalens 
bemötande på sitt äldreboende eller hemtjänst ska öka jämfört 
med föregående år. 
 
 

  

Andelen personer som uppger att personalen inom äldreboende 
och hemtjänst alltid eller oftast tar hänsyn till deras åsikter och 
önskemål ska öka jämfört med föregående år. 
 
 

  

Aktivt hjälpa människor som söker stöd hos socialtjänsten med 
rätt insatser. 
 
 

Målet inte mätt 

Andelen barn och unga som återkommer till socialtjänsten efter 
avslutad insats rapporteras vanligtvis till KKIK och Socialstyrelsen. 
På grund av svårigheter att ta fram statistik i vårt nya 
verksamhetssystem fanns det under 2020 inte möjlighet att ta fram 

dessa siffror. Rapportering har därför ej kunnat ske. 

Andelen barn, unga och vuxna som inte återkommer till 
socialtjänsten efter avslutad insats inom ett år ska öka. 
 
 

   

Aktivt hjälpa människor att lämna ett 
försörjningsstödsberoende. 

Andelen invånare av befolkningen i Mullsjö som erhåller 
försörjningsstöd ska minska. 
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Inriktningsmål Indikatorer 

 

 

Målet uppfyllt 

I december 2020 hade Mullsjö 7 385 invånare. Antalet hushåll aktuella 
för försörjningsstöd den 31 december 2020 var 54. Det innebär att 
0,7 % av invånarna i Mullsjö uppbar försörjningsstöd den 31 
december 2020. Således har det skett en minskning. Den uppgiften 
ska dock inte uppfattas som att enbart 0,7 % av befolkningen är 
beroende av försörjningsstöd för sin försörjning. Den är enbart ett 
nedslag ett visst datum varje år och alltså bara en indikator. För att få 
en mer korrekt uppfattning om andel försörjningsstödstagaren inom 
kommunen hänvisas till socialstyrelsens årliga undersökning Öppna 

Jämförelser. Den redovisas dock med ett års eftersläpning. 

 
 

  

Aktivt hjälpa människor inom funktionshinderomsorgen till en 
meningsfull tillvaro. 
 
 

Målet inte mätt 

En alternativ uppföljning av brukarnas inflytande över sin 
livssituation genomförts genom en annan metod. FO använder bollar 
och mäter boll per utförd aktivitet. Denna uppföljning visar att 
brukarna fortfarande gör aktiviteter utanför gruppbostaden, trots 
covid-19. Den kan tex vara apoteksärenden, fotvård och inköp med 
mera. För att nå god delaktighet i samhället krävs tre bollar per 
aktivitet i veckan. Bedömningen är att målet anses uppnått eftersom 

övervägande majoritet uppnår tre eller fler aktiviteter. 

Andelen personer som upplever inflytande över sin livssituation 
och delaktighet i samhället ska öka jämfört med föregående år. 
 
 

  

Utvärdering av måluppfyllelse God ekonomisk hushållning 

Kommunen redovisar för 2020 ett positivt resultat på 20,9 mnkr (-6,1). Resultatet är 7,3 mnkr bättre än det budgeterade resultatet 
på 13,6 mnkr. 

Kommunens ekonomiska ställning har förbättrats markant. Arbetet med att få en ekonomi i balans har gett effekt. Verksamheterna 
har visat en god budgetföljsamhet och endast mindre avvikelser redovisas. 
Låneskulden har minskat men är fortsatt hög vilket innebär att låneutrymmet minskar. Däremot har investeringsvolymen varit lägre 
i år med en hög självfinansieringsgrad. 

Vid en samlad bedömning kunde kommunen uppfylla två av de tre finansiella målen för god ekonomisk hushållning under 2020. 
Kommunen uppfyller målet ett resultat på minst 3 procent av skatteintäkter och statsbidrag samt amorteringsmålet. Soliditetsmålet 
har förbättrats jämfört med föregående år men kommunen når inte målet 18 procent. 

Ett verksamhetsmål handlar om att sjukfrånvaron under en femårsperiod ska vara som högst 5 procent. Årets mätvärde kan på 
grund av pandemin inte ses som en del av en trend. Bedömningen är dock att målet inte kommer att uppnås på femårsbasis. 

Målet som handlar om att ge eleverna kunskaper för livet har delvis uppnåtts. Indikatorerna som mäter tryggheten i år 5 och 9 samt 
andelen behöriga till gymnasiet har försämrats jämfört med föregående år. Däremot har andelen som når målen i år 6 samt 
meritvärdet i år 9 ökat. 

Målet som handlar om att erbjuda äldre en trygg och god äldreomsorg har delvis uppfyllts. Andelen brukare som är nöjda med 
kommunens äldreomsorg ligger dock fortsatt på en hög nivå. 

Målet som handlar om att aktivt hjälpa människor som söker stöd hos socialtjänsten med rätt insatser har inte mätts under året. 

Målet att aktivt hjälpa människor att lämna ett försörjningsstödsberoende har förbättrats jämfört med föregående år och är därmed 
uppfyllt. 

Målet att aktivt hjälpa människor inom funktionshinderomsorgen till en meningsfull tillvaro har inte mätts under året. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunen lever upp till kriterierna för god ekonomisk hushållning enligt 
kommunallagen. Bedömningen grundas på att två av tre finansiella mål har uppnåtts och att samtliga tre mål har förbättrats. Vidare 
att kommunen gör ett historiskt sett starkt resultat på 20,9 mnkr. En analys av målen med en framåtblick på de närmaste åren är att 
det fortsatt behöver vidtas åtgärder för en ekonomi i balans. 
Beträffande de 6 verksamhetsmålen kan måluppfyllelsen för några av målen förbättras. Det finns mål som det behöver arbetas med 
aktivt. Ett sådant mål är till exempel det som handlar om sjukfrånvaron. 
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Inriktningsmål 

För att uppnå visionen fokuserar kommunen på tre strategiska områden Tillväxt, Välfärd och trygghet samt Närhet. Till respektive 
område finns ett inriktningsmål kopplat. I detta avsnitt redovisas de indikatorer som mäter att utvecklingen går åt rätt håll samt 
lämnas kommentarer för målen. 

Tillväxt 

Inriktningsmål Indikatorer 

Kommunen ska ha 9 000 invånare år 2030. 
 
 

Målet att ha 9 000 invånare år 2030 är fortfarande möjligt att nå. 
 
Invånare 
Mål: 7 347, Utfall: 7 385 
Antal producerade lägenheter 

Mål: 30, Utfall:56 

Kommunen har under några år hamnat i en situation där planer och 
projekteringar inte gått i den takt som vi önskat. Det har börjat röra 
på sig och under 2020 sker en befolkningsökning med 95 personer. 
Väsentligast av allt är att det pågår projekteringar och försäljningar av 
lägenheter i lite större omfattning än tidigare år. Kommunen är 
fortsatt attraktiv som boendeort, det finns ett tryck men problemet att 
få fram byggfärdiga tomter. 

Företagarnas sammanvägda omdöme om företagsklimatet i 
kommunen ska öka. 
 

  

Befolkningsutveckling. 
 

  

Totalt antal producerade lägenheter. 
 

  

Välfärd och trygghet 

Inriktningsmål Indikatorer 

Invånarna ska uppleva att verksamheten är av hög kvalitet. 
 
 

Erbjuda äldre en trygg och god äldreomsorg 
Målet delvis uppfyllt 
I år har svarsantalet varit lågt. På grund av detta har måluppfyllelsen 
mätts på enhetsnivå och inte som tidigare på en graderingsnivå. Som 
tidigare år är andelen nöjda med sitt äldreboende eller hemtjänst på en 
hög nivå. Men vid en jämförelse med föregående år har bara en 

indikator ökat. 

• Andelen personer som är nöjda med personalens 
bemötande har ökat med 6,6 procentenheter, från 93 
procent 2019 till 99,6 procent 2020. 

• Andelen personer som är nöjda med sitt äldreboende eller 
hemtjänst har minskat med 5,4 procentenheter, från 87 
procent till 81,6 procent. 

• Andelen personer som upplever att personalen alltid eller 
oftast tar hänsyn till deras åsikter och önskemål har minskat 
med 1 procentenhet, från 79 procent till 78 procent. 

Den totala utbildningsnivån ska öka 

Målet är delvis uppfyllt 

• Andelen elever i år 6 som når målen i alla ämnen har ökat 
med 13,1 procentenheter jämfört med föregående år, från 
59,1 procent till 72,2 procent. 
För att alla ska nå målen arbetar skolan med riktat stöd 
framförallt i svenska och matematik. Det sker också 
särskilda insatser till elever utifrån behovsbilden. Skolan har 
också utvecklat sin verksamhet på "Bryggan", skolans 
resursenhet, för att på ett bättre sätt ge elever stöd. 
Utmaningen är att skapa en organisation utifrån tilldelad 
budget, där alla elever får stöd utifrån behov. 

• Meritvärdet i år 9 var 2020 241 poäng. Motsvarande 
meritvärde för 2019 var 234,6 poäng. En ökning med 6,4 
poäng. 

Andelen personer som är mycket nöjda med personalens 
bemötande på sitt äldreboende eller hemtjänst ska öka jämfört 
med föregående år. 
 

  

Andelen personer som är nöjda med sitt äldreboende eller 
hemtjänst ska öka jämfört med föregående år. 
 

  

Andelen personer som uppger att personalen inom äldreboende 
och hemtjänst alltid eller oftast tar hänsyn till deras åsikter och 
önskemål ska öka jämfört med föregående år. 
 

  

Andelen elever i årskurs 6 som når målen, minst E i alla ämnen, 
ska öka jämfört med föregående år. 
 

  

Elevernas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 ska öka jämfört 
med föregående år. 
 

  

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska öka jämfört 
med föregående år. 
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Inriktningsmål Indikatorer 

Historiskt har Trollehöjdskolan en relativt hög andel elever 
med hög behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. 

• Andelen elever i år 9 behöriga till gymnasiet var 2020 88,4 
procent, år 2019 var andelen 92,5 procent. En minskning 
med 4,1 procentenheter. 

Antalet anmälda brott i Mullsjö kommun 

Målet inte uppfyllt 
Indikatorn visar att antalet anmälda brott har ökat jämfört med 
föregående år och den nedåtgående trenden har vänt uppåt. 
Utvecklingen är oroande och kraftfulla åtgärder behövs för att vända 

utvecklingen. 

Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) nationella 
trygghetsundersökning (NTU). 
 

  

Närhet 

Inriktningsmål Indikatorer 

Vår kommun ska kännetecknas av närhet i såväl inflytande och 
demokrati som boende. 
 
 

Andelen invånare som ser sin kommun som en god plats att bo 
och leva på ska öka 
Målet inte mätt 

Bedömningen är att invånarna ser sin kommun som en god plats att 
bo och leva på. Nytt industriområde, den nya vägen 26/47, bra betyg 
för skolor och förskolor samt goda resultat på mätningar på 

äldreboende bidrar till den bedömningen. 

Mätning av webben 
Målet uppfyllt 
Sedan 2018 ett rejält lyft vad gäller den kommunala webbplatsen. 
SKR:s material för självgranskning har använts. Från utfallet 71 % 
2017 till 89 % för 2020. En kraftig förbättring noterades redan i 
samband med byte av webb, därefter har ett målmedvetet arbete 
pågått för att förbättra till exempel sökbarheten. Målet är därmed 
uppnått. Under nästa år inför Mina sidor med e-tjänster för 
medborgare och då borde utfallet kunna bli ännu högre. 

  

Andelen invånare som ser sin kommun som en god plats att bo 
och leva på ska öka. 
 

  

Mätning av webben. 
 

  

Utvärdering av måluppfyllelse inriktningsmål 

Här redovisas en sammanfattande utvärdering av måluppfyllelsen per inriktningsmål. Här kan utläsas hur styrelse och nämnder 
inom sitt verksamhetsuppdrag åstadkommit en utveckling inom de av kommunfullmäktige prioriterade områdena. 

Kommunen ska ha 9 000 invånare år 2030. 

Bedömningen är att målet 9 000 invånare år 2030 är fortfarande möjligt att nå. Kommunen har under 2020 ökat sin befolkning med 
95 personer. Fokus framåt är på fortsatt utveckling av planer, exploatering och kontakter med olika intressenter för ökad 
byggnation. Andra faktorer som spelar in är till exempel infrastruktur, företagsklimat och konjunkturläge. 

Invånarna ska uppleva att verksamheten är av hög kvalitet. 

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Andelen brukare som är nöjda med kommunens äldreomsorg ligger även i år på en hög 
nivå även om nöjdheten bland brukarna minskat, för två av indikatorerna som mäter målet, jämfört med föregående år. Inom 
skolans verksamhetsområde har indikatorerna som mäter andelen i år 6 som når målen i alla ämnen samt elevernas meritvärde i år 9 
ökat jämfört med föregående år. Indikatorerna som mäter elevernas trygghet både i år 5 och år 9 har försämrats. En orsak till detta 
kan vara att det jämfört med förra läsåret finns färre personal som kan möta de behov av stöd som finns bland eleverna. Vidare har 
andelen elever behöriga till gymnasiet försämrats jämfört med tidigare år. Vi kan också se att antalet anmälda brott ökat 2020 
jämfört med föregående år. En negativ utveckling där kraftfulla åtgärder behöver sättas in. 

Vår kommun ska kännetecknas av närhet i såväl inflytande och demokrati som boende. 

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. För kommunens webbplats har SKR:s material för självgranskning använts och 
resultatet visar en klar förbättring mellan åren 2017-2020. 
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Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv 

I kommunallagen finns ett krav på att kommunerna ska ha en ekonomi i balans. Detta innebär att årets intäkter ska överstiga 
kostnaderna och utgör därmed en undre gräns för vad som är tillåtet att budgetera och redovisa. Om resultatet ändå blir negativt i 
bokslutet ska det återställas inom de närmaste tre åren. 

Balanskravsutredning, mnkr 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat 20,9 -6,1 -8,5 -17,2 

Reducering av samtliga 
realisationsvinster (-) 

- - - - 

Vissa realisationsvinster enligt 
undantagsmöjligheter (+) 

- - - - 

Vissa realisationsförluster enligt 

undantagsmöjligheter (+) 
- - - - 

Orealiserade förluster i 

värdepapper (+) 
- - - - 

Återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper (-) 

- - - - 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

20,9 -6,1 -8,5 -17,2 

Reservering till 

resultatutjämningsreserv (-) 
- - - - 

Disponering från 

resultatutjämningsreserv (+) 
- - - - 

Balanskravsresultat 20,9 -6,1 -8,5 -17,2 

Att balanskravet uppfylls är en grundförutsättning för en långsiktig stabil finansiell utveckling och ett hjälpmedel för att förhindra 
negativ utveckling av kommunens ekonomi. 

År 2020 redovisar kommunen ett positivt balanskravsresultat med 20,9 mnkr. Det negativa upparbetade resultatet 2017- 2019 
kommer att återställas inom budgeterad planperiod 2021-2023. 

Av tabellen nedan framgår att det totala upparbetade balanskravsresultatet för åren 2017 - 2020 uppgår till -10,9 mnkr. År 2020 
återställs hela balanskravsresultatet på -17,2 mnkr från år 2017 samt 3,7 mnkr av det negativa balanskravsresultatet som totalt 
uppgår till -8,5 mnkr för år 2018. Kvarstår att återställa -4,8 mnkr från 2018 samt -6,1 mnkr från 2019, totalt -10,9 mnkr. 

Arbetet med att återställa det tidigare uppkomna underskotten åren 2018 och 2019 fortgår. Tidigare har politiskt beslutade 
åtgärdsplaner har tagits fram. En genomlysning av kommunen har gjorts av SKR både 2019 och 2020, och det har funnits en 
samsyn om problem och förslag till områden och lösningar. Fram t o m 2020 skulle all ny- och återanställning innan 
anställningsavtal skrivs, tas upp i ledningsgrupp. Nu är budgetdisciplin av stor vikt. Ska kommunen ha en stabil ekonomi över tid 
krävs ett seriöst budgetansvar. Håll i, håll ut och håll budget! 

Ackumulerade negativa resultat 2020 2019 2018 

IB ej återställda negativa resultat -31,8 -25,7 -17,2 

varav från 2017 Kvar att återställa 0 -17,2 -17,2 

varav från 2018 Kvar att återställa  -4,8 -8,5 -8,5 

varav från 2019 -6,1 -6,1 - 

UB ackumulerade negativa resultat att 

återställa inom tre år 
-10,9 -31,8 -25,7 
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Resultatutjämningsreserv 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. Kommunfullmäktige har i beslut (KF 2013-10-22 §110) antagit riktlinjer om hanteringen av RUR. 

  

RUR, mnkr 2020 2019 2018 

Ingående värde 9,6 9,6 9,6 

Reservering till RUR - - - 

Disponering av RUR - - - 

Utgående värde 9,6 9,6 9,6 

Utgående värde/ skatteintäkter och 

statsbidrag 
2,1 2,2 2,3 

Det utgående värdet i resultatutjämningsreserven uppgår till 9,6 mnkr. Inga medel har reserverats till eller disponerats ur 
resultatutjämningsfonden mellan 2018 och 2020. 

 

 

 

 

Sjövägen återställd efter förläggning av råvattenledning och fjärrvärme. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Mullsjö kommun ska kännas igen som en attraktiv arbetsgivare både hos befintliga som framtida medarbetare. En förutsättning för 
att Mullsjö kommun ska kunna leverera tjänster med kvalitet är att kommunen kan locka till sig och behålla duktiga medarbetare. 
Mullsjö har ett relativt sett högt nyckeltal HME (Hållbart Medarbetare Engagemang) och har hittills relativt väl lyckats få kvalitativa 
arbetssökande. I och med den goda arbetsmarknaden och låg arbetslöshet märks den hårdnande konkurrensen mellan arbetsgivare 
om arbetskraft dock av mer och mer. Det är svårt att hitta rätt kandidater inom allt fler yrkeskategorier och kommunen får idag 
arbeta hårdare för att locka medarbetare till kommunen. 

Arbetet med att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare pågår och kommer behöva utvecklas ytterligare. Kommunen 
behöver fokusera än mer på Mullsjös erbjudande till arbetstagaren. 

Arbetet med att sänka sjuktalen fortsätter med oförminskad kraft och med olika strategier och metoder. Pandemin har satt sina 
spår. 

Årets medarbetarenkät visade på ett gott resultat gällande trivsel, engagemang och nöjdheten med arbetet. Utvecklingsområden för 
hela kommunen är kompetensutveckling och skapa förutsättningar för att motverka arbetsbelastning. 

Personalstruktur 

Under 2020 minskade Mullsjö kommun tillsvidareanställda med 34 omräknade heltider. Visstidsanställda minskade under samma 
period med 17 omräknade heltider. 

Socialtjänsten och samhällsbyggnad har minskat marginellt från tidigare år medan kommunkontoret gjort stora minskningar 
procentuellt. Störst minskning står barn- och utbildning för som minskat sina omräknade heltider med sammanlagt över 20 
tillsvidare- och visstidsanställda. 

År 2020 började vi se effekterna av de driftinskränkningar som gjordes 2019. Något som också påverkat arbetsmiljön negativt. 

Medarbetare kommunala koncernen 2020 2019 2018 

Antal tillsvidareanställda omräknat till heltidstjänster 471 505 472 

varav kvinnor 368 396 377 

varav män 103 109 96 

Antal visstidsanställda omräknat till heltidstjänster 75 92 103 

varav kvinnor 57 71 82 

varav män 18 21 20 

Totalt 546 597 575 

 

Medarbetare kommunen 2020 2019 2018 

Antal tillsvidareanställda omräknat till heltidstjänster 451 485 454 

varav kvinnor 361 390 371 

varav män 90 95 83 

Antal visstidsanställda omräknat till heltidstjänster 75 92 103 

varav kvinnor 57 71 82 

varav män 18 21 21 

Totalt 526 577 557 
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Kompetensförsörjning 

År 2020 erbjöds en större kompetensutvecklingsinsats för samtliga chefer i Mullsjö kommun - "Att leda i förändring". Ytterligare 
utbildningar som erbjudits chefer är: 

• Löneprocessen 

• Arbetsledning 

• Uppsägning i samband med omorganisation 

En utbildning i medarbetarskap och arbetsmiljö erbjöds för medarbetare och skyddsombud. 

Som ett stöd till chefer finns nu E-utbildningar som går finns att ta del av löpande under året via e-tjänsten. 

% 2020 2019 2018 2017 

Personalomsättning 13,4 12,6 15,7 12,0 

Lönepolitik 

Mullsjö kommun arbetar aktivt för en god lönepolitik. Lönekartläggning och löneöversyn görs i dialog med arbetstagarparterna och 
i diskussion med såväl politiker som ledningsgrupp. 

Under våren 2020 genomfördes den årliga lönerevisionen där det gjordes strategiska prioriteringar mellan verksamheterna. 

En ökad efterfrågan på kompetens inom vissa områden gör att vissa lönenivåer ökat. Intressant att se är hur dessa förändras över 
tid. Under 2020 har vi sett svårigheter att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år till följd av pandemin. Långtidssjukskrivningar har minskat. 

Frånvaron är fortsatt högre bland kvinnorna. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, procent 

Ålder Totalt Kvinnor Män 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

-29 år 6,8 5,8 7,1 6,6 6,0 3,8 

30-49 år 7,2 6,9 7,8 7,5 4,9 4,6 

50- år 6,9 6,6 7,7 7,1 3,4 3,9 

Totalt 7,0 6,6 7,7 7,2 4,7 4,2 

 

Andel långtidsfrånvaro, procent 

Ålder Totalt Kvinnor Män 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

-29 år 4,7 13,9 3,8 16,1 7,0 3,8 

30-49 år 30,2 37,0 29,3 37,9 35,4 31,8 

50- år 27,2 49,4 28,7 53,9 11,4 9,5 

Totalt 25,4 38,5 25,9 41,3 22,2 20,33 
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Förväntad utveckling 

I detta avsnitt redovisas förhållanden och tillstånd som är viktiga när kommunens förväntade framtida utveckling ska bedömas. Det 
kan till exempel vara upplysningar om händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter räkenskapsårets slut. 

Verksamhetens utveckling beskrivs utifrån följande tabell. 

Kommunen 2020 2021 2022 2023 

Antal invånare 31/12 7 385 7 347 7 375 7 405 

Kommunal skattesats, kr 22,34 22,34 22,34 22,34 

Årets resultat, mnkr 20,9 13,7 12,4 9,6 

Investeringar (netto), mnkr 8,0 19,3 15,0 15,0 

Soliditet, % 15,5 14,6 16,5 18,0 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, % -11,4 -11,6 -8,2 -5,6 

Långfristig låneskuld, mnkr 296,6 296,8 286,8 276,8 

2020 års goda resultat till trots är det av vikt att arbetet framöver fortsätter uthålligt för en ekonomi i balans och god finansiell 
styrka. Detta skapar goda planeringsförutsättningar och framförhållning för att bemöta de ekonomiska utmaningar som finns i det 
längre perspektivet, till exempel en kraftig ökning av åldrande kommuninvånare och kommande lokalbehov. För att nå dit krävs att 
samtliga nämnder och verksamheter tar det budgetansvar som styrsystemet tydliggör. Det är utifrån budgetdisciplin som 
förutsättningar för framtiden skapas. Nämnderna måste kontinuerligt arbeta med effektiviseringar. 

En av de stora kommande utmaningarna är den åldrande befolkning i kommunen. Under kommande 10 årsperiod kommer antalet 
invånarna i ålder 80-89 att fördubblas samtidigt som den arbetsföra befolkningen inte ökar i samma grad. 
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Ekonomi 
I denna del redovisas finansiella rapporter med nothänvisningar för koncernen och kommunen. Här lämnas också information om 
de redovisningsprinciper som i allt väsentligt tillämpas vid kommunens redovisning. Vidare redovisas en drift- och 
investeringsredovisning med kommentarer. 

Finansiella rapporter för VA-verksamhet och renhållning finns redovisade i årsredovisningen för Mullsjö Energi och Miljö AB. 

 

 

 

 

 

 

 

Kroons väg som är ombyggd med en ny gång- och cykelväg. 
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Finansiella rapporter och nothänvisningar 

Resultaträkning 

mnkr Not Koncernen Kommunen 

  2020 2019 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 1 132,4 142,8 81,0 82,1 

Verksamhetens kostnader 2 -522,3 -550,5 -492,9 -512,2 

Avskrivningar  -36,3 -33,9 -21,0 -18,7 

Verksamhetens nettokostnader  -426,2 -441,6 -432,9 -448,8 

      

Skatteintäkter 3 336,9 338,5 336,8 338,5 

Generella statsbidrag och utjämningar 4 119,7 105,3 119,7 105,3 

Verksamhetens resultat  30,4 2,2 23,6 -5,0 

      

Finansiella intäkter 5 0,6 1,3 4,7 6,7 

Finansiella kostnader 5 -11,2 -10,2 -7,4 -7,8 

Resultat efter finansiella poster  19,8 -6,7 20,9 -6,1 

      

Bokslutsdispositioner  - -0,6 - - 

Bolagsskatt  -0,7 -1,2 - - 

ÅRETS RESULTAT  19,1 -8,5 20,9 -6,1 
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Balansräkning 

mnkr Not Koncernen Kommunen 

  2020 2019 2020 2019 

      

TILLGÅNGAR      

Materiella anläggningstillgångar 6 811,9 800,0 371,8 387,4 

Mark, fastigheter och tekniska anläggningar 6 785,7 764,7 348,8 360,9 

Maskiner och inventarier 6 26,2 35,3 23,0 26,5 

Finansiella anläggningstillgångar 7 10,1 8,1 142,0 142,0 

Summa anläggningstillgångar  822,0 808,1 513,8 529,4 

Förråd och exploateringsfastigheter 8 7,8 15,4 7,2 14,9 

Kortfristiga fordringar 9 33,0 40,6 33,7 35,0 

Kassa och bank 10 67,7 24,7 52,9 4,1 

Summa omsättningstillgångar  108,5 80,7 93,8 54,0 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  930,5 888,8 607,6 583,4 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Årets resultat 11 19,1 -8,5 20,9 -6,1 

Resultatutjämningsreserv 11 - - 9,6 9,6 

Övrigt eget kapital 11 86,7 95,2 63,7 69,8 

Summa eget kapital  105,8 86,7 94,2 73,3 

Obeskattade reserver  0,6 0,6 - - 

      

Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 12 52,5 42,8 52,5 42,8 

      

SKULDER      

Långfristiga skulder 13 669,0 638,3 376,6 386,8 

Kortfristiga skulder 14 102,6 120,4 84,3 80,5 

Summa skulder  771,6 758,7 460,9 467,3 

      

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  930,5 888,8 607,6 583,4 

      

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 

15 163,3 165,6 163,3 165,6 

Borgensförbindelser 16 325,0 300,4 325,0 300,4 
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Kassaflödesanalys 

mnkr Not Koncernen Kommunen 

  2020 2019 2020 2019 

Den löpande verksamheten      

Inbetalningar från staten  366,9 337,3 362,3 335,6 

varav Corona relaterade bidrag  21,8 - 21,7 - 

Inbetalningar av räntor och utdelningar  4,9 - 4,8 - 

Övriga inbetalningar för den löpande verksamheten  177,4 192,3 97,1 110,3 

Utbetalningar till anställda och leverantörer  -415,1 -391,7 -360,0 -325,6 

Utbetalning av bidrag  -11,7 -11,7 -11,7 -11,7 

Utbetalning av räntor  -13,8 -6,0 -6,3  

Övriga utbetalningar för den löpande verksamheten  -29,0 -95,3 -20,5 -92,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  79,3 24,9 65,7 16,3 

      

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella tillgångar  -52,0 -42,7 -8,0 -23,1 

Försäljning av materiella tillgångar  1,4 7,6 - - 

Investering i finansiella tillgångar  -2,0 - - - 

Avyttring av finansiella tillgångar  - -2,0 - -2,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -52,6 -37,1 -8,0 -25,1 

      

Finansieringsverksamheten      

Nya lån  25,9 - - - 

Amortering  -10,9 -3,6 -10,1 -2,3 

Ökning (-) /minskning (+) långfristiga fordringar  1,3 1,5 1,3 1,5 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  16,3 -2,1 8,8 -0,8 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE  43,0 -14,3 48,9 -9,6 

      

Likvida medel vid årets början  24,7 38,8 4,0 13,6 

Likvida medel vid årets slut  67,7 24,5 52,9 4,0 
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Nothänvisningar, mnkr 

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Försäljningsintäkter 4,4 3,7 3,8 3,7 

Taxor och avgifter 29,1 39,8 16,3 17,2 

Hyror och arrenden 50,3 51,8 12,6 13,7 

Bidrag 39,7 38,6 39,7 38,6 

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 8,9 8,9 8,6 8,9 

Summa 132,4 142,8 81,0 82,1 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Personal -288,8 -310,0 -276,7 -295,5 

Pensioner -27,6 -30,1 -26,9 -30,1 

Varor -44,9 -36,9 -34,6 -27,1 

Tjänster -35,2 -36,6 -33,1 -36,6 

Bidrag -11,6 -11,7 -11,6 -11,7 

Köp av verksamhet -72,1 -87,3 -70,1 -80,1 

Hyror och fastighetsservice -29,5 -36,8 -27,3 -30,0 

Realisationsförluster -2,6 - -2,6 - 

Avsättning deponi -10,0 -1,1 -10,0 -1,1 

Summa -522,3 -550,5 -492,9 -512,2 

Tilläggsupplysning 
Räkenskapsrevisionen (den sammanlagda kostnaden för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning) för kommunen uppgick 2020 till 110 tkr. 

Not 3 Skatteintäkter Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Preliminära skatteintäkter 343,9 341,4 343,8 341,4 

Slutavräkn. föregående år, justeringspost -1,8 0,2 -1,8 0,2 

Slutavräkn. innevarande år, prognos -5,2 -3,1 -5,2 -3,1 

Summa 336,9 338,5 336,8 338,5 

 

Not 4 Generella statsbidrag och 

utjämning 
Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Inkomstutjämning 79,5 78,8 79,5 78,8 

Införandebidrag 4,0 - 4,0 - 

Regleringsbidrag 7,5 5,1 7,5 5,1 

Kostnadsutjämningsbidrag - 5,8 - 5,8 

Fastighetsavgift 17,9 17,3 17,9 17,3 

Generella bidrag från staten 15,0 2,1 15,0 2,1 

Kostnadsutjämningsavgift -3,5 - -3,5 - 

LSS-utjämning -0,7 -3,8 -0,7 -3,8 

Summa 119,7 105,3 119,7 105,3 
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Not 5 Finansiella intäkter och kostnader Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Finansiella intäkter     

Utdelning koncernföretag - - 0,1 1,3 

Utdelning Kommuninvest 0,5 1,3 0,5 1,3 

Ränta koncernföretag - - 3,3 3,3 

Borgensavgifter - - 0,8 0,8 

Övriga ränteintäkter inkl. räntebidrag 0,1 - 0 0 

Summa 0,6 1,3 4,7 6,7 

Finansiella kostnader     

Räntekostnader mm -10,3 -8,9 -6,5 -6,9 

Ränta pensionsavsättning -0,9 -0,7 -0,9 -0,9 

Summa -11,2 -9,6 -7,4 -7,8 

Summa finansnetto -10,6 -7,4 -2,7 -1,1 

 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar     

Markreserv 32,3 3,7 3,7 3,7 

Verksamhetsfastigheter 580,7 592,6 284,2 293,8 

Affärsfastigheter 3,7 3,9 3,7 3,9 

Tekniska anläggningar 67,8 71,7 - - 

Publika fastigheter 55,7 90,9 55,7 57,9 

Pågående investeringar 42,6 0,3 - - 

Övriga fastigheter 2,9 1,6 1,5 1,6 

Summa 785,7 764,7 348,8 360,9 

     

Bokfört värde 1 januari 769,8 737,1 360,9 355,9 

varav anskaffningsvärde 1 034,9 968,3 500,2 473,7 

varav ackumulerade ned-/avskrivningar -265,4 -231,2 -139,3 -117,8 

Förändringar under året 15,9 27,6 -12,1 5,0 

varav årets nettoinvesteringar 45,8 55,7 3,7 19,2 

varav årets avskrivningar -28,8 -28,1 -14,7 -14,2 

varav årets nedskrivning av Multisportarena -1,1 - -1,1 - 

Bokfört värde 31 december 785,7 764,7 348,8 360,9 

     

Maskiner och inventarier     

Bokfört värde 1 januari 30,2 29,0 26,5 25,1 

varav anskaffningsvärde 98,0 90,1 88,8 83,0 

varav ackumulerade ned-/avskrivningar -67,8 -61,1 -62,3 -57,9 

Förändringen under året -4,0 6,3 -3,5 1,4 

varav årets nettoinvesteringar 3,1 11,8 2,7 5,9 

varav årets avskrivningar -7,1 -5,5 -6,2 -4,5 

Bokfört värde 31 december 26,2 35,3 23,0 26,5 
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

Summa anläggningstillgångar 811,9 800,0 371,8 387,4 

Tilläggsupplysning 
Ingående balanser för 2020 är justerade med 5,1 mnkr från inventarier till anläggningstillgångar. Då det konstaterats en fel 
uppställning för 2019. 

Genomsnittlig nyttjandeperiod redovisat per anläggningstyp: 

• Verksamhetsfastigheter, 35 år 

• Fastigheter för affärsverksamhet, 27 år 

• Publika fastigheter, 36 år 

• Fastigheter för annan verksamhet, 33 år 

• Maskiner, 12 år 

• Inventarier, 9 år 

• Bilar och andra transportmedel, 6 år 

• Förbättringsutgifter på fastigheter, 8 år 

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Aktier och andelar     

Mullsjö Bostäder AB 2,0 - 47,7 47,7 

Mullsjö Energi och Miljö AB - - 7,1 7,1 

Kommuninvest 7,7 6,4 7,7 6,4 

Övriga 0,4 0,4 0,4 0,4 

Summa 10,1 6,8 62,9 61,6 

Långfristiga fordringar     

Mullsjö Bostäder AB - - 40,0 40,0 

Mullsjö Energi och Miljö AB - - 39,1 39,1 

Övriga - 1,3 - 1,3 

Summa - 1,3 79,1 80,4 

Summa långfristiga fordringar 10,1 8,1 142,0 142,0 

 
Tilläggsupplysning 
Kommunen konstaterar att det redovisade värdet av aktierna i Mullsjö Energi och Miljö AB är högre än bolagets justerade egna 
kapital. En översyn av bolaget pågår utifrån bl. a organisation, effektivitet, taxenivåer och framtida utveckling. I samband med 
översynen kommer även eventuellt ägartillskott att övervägas. 

Not 8 Förråd och 

exploateringsfastigheter 
Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

  Förråd och exploateringsfastigheter 7,8 15,4 7,2 14,9 

 

Not 9 Kortfristiga fordringar Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Kundfordringar 4,5 5,6 5,8 7,7 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 
23,7 21,5 24,6 24,2 

Diverse kortfristiga fordringar 4,8 13,5 3,3 3,1 

Summa 33,0 40,6 33,7 35,0 
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Not 10 Likvida medel Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Plusgiro och bank 67,7 24,7 52,9 4,1 

 

Not 11 Eget kapital Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående eget kapital 86,7 95,2 73,3 79,4 

Årets resultat 19,1 -8,5 20,9 -6,1 

Utgående eget kapital 105,8 86,7 94,2 73,3 

därav resultatutjämningsreserv 9,6 9,6 9,6 9,6 

 

Not 12 Avsättningar Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Pensioner     

Bokfört värde 1 januari 41,7 36,5 41,7 36,5 

årets avsättning 0 5,2 0 5,2 

Summa 41,7 41,7 41,7 41,7 

Återställande deponi     

Bokfört värde 1 januari 1,1 - 1,1 - 

årets avsättning 10,0 1,1 10,0 1,1 

årets ianspråktagande -0,3 - -0,3 - 

Summa 10,8 1,1 10,8 1,1 

Summa avsättningar 52,5 42,8 52,5 42,8 

 

Not 13 Långfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående låneskuld inkl. kortfristig del 654,7 658,3 386,8 389,1 

Nya lån 25,0 - - - 

Amortering -10,7 -19,9 -10,2 -2,3 

Summa 669,0 638,3 376,6 386,8 

 

Not 13a Ränteswappar Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Säkrad låneskuld 120,0 120,0 120,0 120,0 

Marknadsvärde ränteswap 3MSTIBOR -15,4 -18,0 -15,4 -18,0 
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Not 14 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Leverantörsskulder 24,0 31,3 20,6 19,9 

Källskatt och arbetsgivaravgifter 10,8 11,4 10,4 10,5 

Semester- och övertidsskuld 17,6 16,3 16,7 16,3 

Upplupna pensioner inkl. löneskatt 12,6 11,4 12,4 11,4 

Förutbetalda intäkter och upplupna 
kostnader 

36,4 27,1 21,0 13,4 

Övriga kortfristiga skulder 1,2 22,9 3,2 9,0 

Summa 102,6 120,4 84,3 80,5 
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Not 15 Pensionsförpliktelse Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Avsatt till pensioner     

Ingående avsättning 41,7 36,5 41,7 36,5 

Justerad ingående avsättning politikerpension - 0,6 - 0,6 

Nya förpliktelser under året 3,1 4,9 3,1 4,9 

varav nyintjänade pensioner 2,2 3,9 2,2 3,9 

varav ränte- och basbeloppsuppräkning 0,9 1,0 0,9 1,0 

Årets utbetalningar -1,4 -1,2 -1,4 -1,2 

Övrigt -1,7 - -1,7 - 

Förändring löneskatt 0 0,9 0 0,9 

Summa avsatt till pensioner 41,7 41,7 41,7 41,7 

     

Specifikation - avsatt till pensioner     

Förmånsbestämd ålderspension 29,7 27,7 29,7 27,7 

Särskild avtalspension 0,1 1,7 0,1 1,7 

Pension till efterlevande 0,2 0,2 0,2 0,2 

PA-KL pensioner och äldre 3,4 3,7 3,4 3,7 

Politikerpension inkl. OPF-KL 0,2 0,3 0,2 0,3 

Summa pensioner 33,6 33,6 33,6 33,6 

Löneskatt 8,1 8,1 8,1 8,1 

Summa avsatt till pensioner 41,7 41,7 41,7 41,7 

     

Ansvarsförbindelse     

Ingående ansvarsförbindelse 165,6 169,3 165,6 169,3 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 5,1 5,3 5,1 5,3 

Årets utbetalningar -9,8 -9,7 -9,8 -9,7 

Övrigt 0,7 0,7 2,4 0,7 

Summa ansvarsförbindelse 163,3 165,6 163,3 165,6 

     

Aktualiseringsgrad, procent 94 94 94 94 

     

Årets pensionskostnader inkl. löneskatt     

Årets avsättning -0,9 6,1 -0,9 6,1 

Pensionsutbetalningar 11,2 11,2 11,5 11,2 

Avgiftsbestämd ålderspension 15,5 13,7 14,9 12,9 

Premie KAP-KL 0,9 0,9 0,3 0,9 

Finansiella kostnader 1,1 1,1 1,1 1,1 

Summa pensionskostnader 27,8 33,6 26,9 32,2 
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Not 16 Borgensförbindelse Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Kommunala företag 289,9 265,3 289,9 265,3 

Föreningar 35,1 35,1 35,1 35,1 

Summa 325,0 300,4 325,0 300,4 

 

Not 17 Leasing Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Operationell leasing     

Förfaller till betalning:     

inom 1 år 2,4 1,3 2,4 1,3 

senare än 1 år men inom 5 år 3,4 0,6 3,4 0,6 

Årets leasingkostnad 5,8 1,9 5,8 1,9 

 

Not 18 Övertag av tillgång Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Återvinningscentraler från MEMAB - 2,0 - 2,0 

Not 19 Redovisningsprinciper 
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagen samt Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Utöver 
lagarna lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunernas redovisning. Kommunen strävar 
efter att följa dessa lagar och rekommendationer samt vad i övrigt kan anses som god redovisningssed. 

RKR R1 Bokföring och arkivering 
En genomgång kommer att påbörjas för att säkerställa att rekommendationen följs. En aktuell systemdokumentation saknas. 

RKR R2 Intäkter 
Fakturor utställda av Mullsjö kommun 
Faktureringsmetoden tillämpas, vilket betyder att inkomsten intäktsförs i samband med att kundfakturan skapas. Vid bokslut kan en 
av kommunen levererad men ännu inte fakturerad vara eller tjänst periodiseras och intäktsföras. 

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna i kommunen består av preliminära skatteintäkter, justering skatteavräkning föregående år samt prognos 
skatteavräkning innevarande år. Vid periodisering av skatteintäkter har SKR:s decemberprognos använts. 

Generella statsbidrag och utjämning 
Generella statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssystemen. De redovisas normalt 
efter kontantmetoden vilket innebär att de redovisas vid utbetalningen. Exempel på poster som redovisas under generella 
statsbidrag och utjämning är kommunalekonomisk utjämning, kostnadsutjämning för kommunernas stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt regleringsbidraget/avgiften. 

Fastighetsavgift 
Intäkterna från fastighetsavgift baseras på SKR:s prognos från december. 

Ersättning för ingående mervärdesskatt 
Ersättningar för ingående mervärdesskatt, den så kallade kommunmomsen, uppgår till 18 mnkr för perioden januari till december. 
Beloppet nettoredovisas i kommunens bokföring. 

Försäljning av mark/tomter 
Exploateringsområden 
Intäkter från försäljning av mark/tomter avräknas på ett balanskonto (omsättningstillgång) mot de exploateringskostnader 
kommunen har. 
Övrig tomtförsäljning 
Intäkter från försäljning av enstaka tomter som inte ingår i ett exploateringsområde intäktsförs direkt i resultaträkningen. 

RKR R3 Immateriella tillgångar 
Rekommendationen inte tillämplig i år. 

RKR R4 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde (utgift) med avdrag för investeringsbidrag och planenliga 
avskrivningar. Gränsdragningen för vad som redovisas som investering är ett halvt basbelopp, för närvarande cirka 24 tkr. 
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Avskrivningar 
För materiella anläggningstillgångar tillämpas linjär avskrivning över beräknad nyttjandeperiod som är baserad på 
anskaffningsvärdet. Avskrivningen påbörjas kalenderåret efter att anläggningen tagits i bruk och inte innevarande år som föreskrivs, 
med undantag för fastigheten Margaretas Park där avskrivningen påbörjades innevarande år. En genomgång kommer att påbörjas 
för att säkerställa att rekommendationen följs. 

Avskrivningstider 

• Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 3-10 år 

• Fastigheter 10-75 år 

Komponentindelning 
Kommunen har implementerat komponentavskrivning på tillkommande investeringar från och med 2016. Då äldre investeringars 
kvarvarande avskrivningstid är kort, vilket i sin tur innebär låga restvärden, har kommunen gjort bedömningen att inte 
komponentindela dessa. 

Byggnader 

• Stomme 50 år (riktmärke 50-100 år) 

• Tak 35 år 

• Fasad 40 år 

• Inre ytskikt (golv, innerväggar, innertak) 15 år 

• Installationer (el, rör, ventilation, hiss) 25 år      

Gator och vägar 

• Stomme 50 år 

• Ytbeläggning 20 år 

• Belysning 25 år 

Avskrivningstiderna för de olika komponenterna ska ses som ett riktmärke. En individuell bedömning ska göras för varje enskild 
komponent. 

Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgång. 
 
RKR R5 Leasing 
Finansiell leasing innebär att äganderätten kan överföras till leasingtagaren vid avtalsperiodens slut. Operationell leasing kan liknas 
vid ett avtal där äganderätten inte kan övergå till leastagaren. Operationell leasing med kommunen som leastagare består av fordon, 
inventarier och teknisk utrustning. Samtliga leasingavtal i kommunen hanteras som operationell leasing. 

RKR R6 Nedskrivningar 
Rekommendationen tillämplig i år. 

RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder 
Kommunen klassificerar finansiella tillgångar, där syftet är att den ska innehas eller brukas stadigvarande, som anläggningstillgång. 

Ska den finansiella tillgången vara tillgänglig för att möta löpande utgifter klassificeras den som en omsättningstillgång. 

Kommunens finansiella skulder klassificeras som kortfristig om den: 

• förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen, eller 

• förväntas bli betald inom det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel (till exempel leverantörsskulder). 

RKR R8 Säkringsredovisning och derivat 
Kommunen har ingått ränteswapavtal. Eventuella ränteskillnader som erhålls eller erläggs på grund av ränteswap redovisas som 
intäkts- eller kostnadsränta periodiserad över avtalsperioden. 

RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser 
Kommunens pensionsskuld till personalen har bokförts som en avsättning avseende åtaganden efter 1998 samt som 
ansvarsförbindelse avseende åtaganden före 1998. Vid beräkning av pensionsavsättning och ansvarsförbindelse har underlag från 
KPA Pension använts. 

RKR R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster 
Rekommendationen är inte tillämplig i år. 

RKR R12 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel 
Ansökta statliga bidrag för pandemirelaterade kostnader för perioden februari - november har resultatförts. 

RKR R13 Kassaflödesanalys 
Kommunens kassaflödesanalys är uppställd enligt rekommendationens direkta metod. 
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RKR R14 Drift- och investeringsredovisning  
Kommunen upprättar en drift- och investeringsredovisning som presenteras i årsredovisningens ekonomiavsnitt. 

RKR R15 Förvaltningsberättelse 
Kommunen tillämpar i stora delar struktur och rubriker enligt rekommendationen.  

RKR R16 Sammanställda räkenskaper 
Den kommunala koncernen innefattar Mullsjö kommun samt de två helägda kommunala koncernföretagen Mullsjö Energi och 
Miljö AB samt Mullsjö Bostäder AB. I de sammanställda räkenskaperna ingår även Mullsjö Bostäder AB:s dotterbolag Fastighets 
AB Gyljeryd 1:24. De sammanställda räkenskaperna är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Det 
innebär att vid förvärvstillfället har förvärvat eget kapital eliminerats och att därefter intjänat kapital räknas med i koncernens egna 
kapital. Med proportionell konsolidering menas att ägda andelar av räkenskaperna tas med i den i de sammanställda räkenskaperna. 

RKR R17 Delårsrapport 
Rekommendationen inte tillämplig i årsredovisningen. 

RKR R18 Övriga upplysningar som ska lämnas i not  
Enligt rekommendationen lämnas upplysning om total kostnad för räkenskapsrevision under not 2 Verksamhetens kostnader. 
Vidare lämnas tilläggsupplysning om genomsnittlig nyttjandeperiod per anläggningstyp under not 6 Materiella anläggningstillgångar. 
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Driftredovisning 

Nettokostnad, mnkr Utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse 

Kommunstyrelsen -44,9 -44,6 -41,2 3,4 

Kommunal demokrati -8,4 -7,8 -7,4 0,4 

Kommunkontor -30,1 -31,1 -27,9 3,2 

Kollektivtrafik -0,7 -0,5 -0,3 0,2 

Räddningsverksamhet -5,7 -5,2 -5,6 -0,4 

Tekniska nämnden -25,0 -23,0 -23,1 -0,1 

Gata/Park -13,8 -14,6 -13,9 0,7 

Fastighet -6,5 -7,1 -5,1 2,0 

Kostverksamhet -4,7 -1,3 -4,1 -2,8 

Kultur- och fritidsnämnd -15,6 -15,9 -15,3 0,6 

Barn- och utbildningsnämnden -196,7 -191,9 -192,3 -0,4 

Förskola -44,1 -46,5 -46,1 0,4 

Grundskola -118,5 -109,4 -110,8 -1,4 

Gymnasie- och vuxenskola -34,1 -36,0 -35,4 0,6 

Socialnämnden -158,7 -142,4 -143,0 -0,6 

Ledning/utredning -9,3 -9,0 -10,0 -1,0 

Individ och familjeomsorg -26,6 -23,2 -21,5 1,7 

Hälso- och sjukvård -15,2 -11,3 -13,9 -2,6 

Funktionshinderomsorg -34,7 -31,6 -24,9 6,7 

Äldreomsorg -72,0 -67,3 -72,7 -5,4 

Integration och nyanlända -0,9 - 0 0 

Byggnadsnämnden -2,2 -2,6 -2,0 0,6 

Miljönämnd -2,7 -2,7 -2,6 0,1 

Finansförvaltningens verksamhetsdel -3,0 -11,8 -13,5 -1,7 

S:a verksamhetens nettokostnader -448,8 -434,9 -432,9 2,0 

  

Nämnderna redovisar tillsammans en positiv budgetavvikelse på 2,0 mnkr. Den största avvikelsen redovisas inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde med ett budgetöverskott totalt på 3,4 mnkr. Avvikelsen förklaras av lägre 
personalkostnader samt överlag lägre kostnader på grund av pandemin. Övriga verksamheter visar en god budgetföljsamhet med 
endast mindre avvikelser. 

Ytterligare fördjupade kommentarer finns att läsa under respektive nämnd. 
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Investeringsredovisning 

Investeringar per 
nämnd/utskott, mnkr 

Utfall 2019 KF budget 
2020 

Överfört 
från 2019 

Tilläggsan
slag 2020 

Total 
budget 

2020 

Utfall 2020 Avvikelse 

Kommunstyrelsen/ 
Byggnadsnämnden 

2,1 0,5 - - 0,5 0,5 0 

Tekniska nämnden 19,6 13,0 - - 13,0 6,2 6,8 

Socialnämnden 0,7 0,5 - - 0,5 0,5 0 

Barn- och utbildningsnämnden 0,6 1,0 - - 1,0 0,8 0,2 

Totalt investeringar 23,0 15,0 - - 15,0 8,0 7,0 

2020 års budget för investeringar var 15,0 mnkr. Under året har 8,0 mnkr, 53 procent, förbrukats av nämnderna. 

Några större investeringar under året är: 

• Asfaltering av gator, 2,2 mnkr                                                                         

• Ventilation och brandskyddsåtgärder vid Gunnarsbo, 1,3 mnkr 

• Gång- och cykelväg vid Krons väg, 0,5 mnkr 

• Lekplatser, 0,3 mnkr 
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Resultaträkning jämfört med föregående år 

mnkr 2020 2019 Avvikelse 

Försäljningsintäkter 3,8 3,7 0,1 

Taxor och avgifter 16,3 17,2 -0,9 

Hyror och arrenden 12,6 13,7 -1,1 

Bidrag 39,7 38,6 1,1 

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 8,6 8,9 -0,3 

Verksamhetens intäkter 81,0 82,1 -1,1 

    

Personal -276,7 -295,5 18,8 

Pensioner -26,9 -30,1 3,2 

Varor -34,6 -27,1 -7,5 

Tjänster -33,1 -36,6 3,5 

Bidrag -11,6 -11,7 0,1 

Köp av verksamhet -70,1 -80,1 10,0 

Hyror och fastighetsservice -27,3 -30,0 2,7 

Realisationsförluster -2,6 - -2,6 

Avsättning deponi -10,0 -1,1 -8,9 

Verksamhetens kostnader -492,9 -512,2 19,3 

    

Avskrivningar -21,0 -18,7 -2,3 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER 
-432,9 -448,8 15,9 

    

Skatteintäkter 336,8 338,5 -1,7 

Utjämning och generella statsbidrag 119,7 105,3 14,4 

VERKSAMHETENS RESULTAT 23,6 -5,0 28,6 

    

Finansiella intäkter 4,7 6,7 -2,0 

Finansiella kostnader -7,4 -7,8 0,4 

ÅRETS RESULTAT 20,9 -6,1 27,0 

Mullsjö kommun redovisar ett resultat som är 27,0 mnkr bättre än föregående år. Det förbättrade resultatet förklaras för det första 
av det arbetet som utförts i organisationen med att anpassa verksamheten till tilldelade budgetramar. För det andra med att staten 
agerat kraftfullt med ökade intäkter på grund av den rådande pandemin och för det tredje med en generell kostnadsminskning i 
verksamheterna i de delar som rör pandemin. 

Verksamhetens intäkter 
Minskningen förklaras till stor del av minskade intäkter för taxor och avgifter samt hyror och arrenden. 

Slutredovisning av exploateringsfastigheter med +1,7 mnkr. 

Totalt har verksamhetens intäkter minskat med 1,1 mnkr, 1,3 procent jämfört med föregående år. 

Verksamhetens kostnader 
Kostnadsminskningarna mellan åren förklaras i huvudsak av verksamheternas arbete med att anpassa kostnaderna till gällande 
budgetramar, inte minst syns detta i personalstatistiken där kommunen minskat med 51 heltidstjänster. Vidare på den pandemi som 
råder vilket inneburit minskade kostnader inom verksamheterna med undantag för äldreomsorgen. 

Kostnadsökningarna mellan åren förklaras i huvudsak av: 

• Slutredovisning av exploateringsfastigheter med 6,7 mnkr. 

• Utrangering av kommunen ej ägda anläggningstillgångar med 2,6 mnkr 

• Förändring avsättning deponi med 8,9 mnkr 
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Totalt har verksamhetens kostnader minskat med 19,3 mnkr, 5,2 procent jämfört med föregående år. 

Avskrivningar 
De planenliga avskrivningarna har ökat med 1,2 mnkr jämfört med året innan. Vidare har under 2020 Multisportarena skrivits ned 
med 1,1 mnkr. 

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna har minskat med 1,7 mnkr, 0,5 procent i jämförelse med föregående år. 

Utjämning och generella bidrag 
Utjämning och generella statsbidrag har ökat med 14,4 mnkr, 13,7 procent jämfört med 2019. 
Detta förklaras till stor del av tillfälliga pandemirelaterade tillskott. 

Finansnetto 
Finansnettot har försämrats med 1,6 mnkr jämfört med året innan. En av förklaringarna är att utdelningarna varit lägre i år än 
föregående år. 
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Verksamhet för nämnder och kommunala företag 
I denna del presenteras kommunens verksamheter som under 2018 har bedrivits av fyra nämnder utöver kommunstyrelsen. Här 
presenteras även verksamheten för kommunens två helägda bolag. Mer fördjupad information finns att läsa i nämndernas 
verksamhetsberättelser. 

 

 

 

 

 

Ekbacka strand där etapp 1 är färdigställd. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. Verksamheten för personalutskottet redovisas i avsnittet Väsentliga personalförhållanden. 

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Kommunstyrelsen -38,9 -35,3 3,6 

Kollektivtrafik -0,5 -0,3 0,2 

Räddningsverksamhet -5,2 -5,6 -0,4 

Nettokostnad -44,6 -41,2 3,4 

Årets verksamhet 

Arbetet för kommunstyrelsen och verksamheterna under kommunstyrelsen har dominerats av hantering av pandemin och att 
förhindra spridning av viruset Covid -19. Vardag förändrades radikalt under mars 2020. Detta har följt oss hela året och fortsätter 
under 2021. 
 
Under början av pandemin domineras arbetet av personalfrågor och kommunikationsfrågor. 
Arbetet karakteriseras av snabba beslut och nya besked från regionen, regeringen och Folkhälsomyndigheten. Det gör att ledningen 
snabbt och ofta fick ändra och justera den information som går ut till medarbetare, chefer och medborgare. Arbetet fortgår sen 
under resten av året men nu är fokuset mer på att fortsätta hålla avstånd och fortsätta hålla ut under hela pandemin. 
 
Mullsjö kommun har trots allt klarat pandemin bra, kommunens gemensamma krisgrupp har av och till träffats hela året för snabbt 
och effektivt lösa gemensamma problem. Smittskyddsläget i kommunen och bland våra äldre varit lågt i förhållande till många 
andra. 
 
Personalläget har varit skört men under kontroll. Sjuktalen har heller inte blivit så höga som befarat. Tvärtom slutar sjuktalen på 
7,0. 

Pandemin har också drivit på utvecklingen och användningen av ny teknik. Digitala möten blir mer regel än undantag och fler lär 
sig använda tekniken på ett bra sätt. De som kan arbetar hemifrån istället för på plats för att minska situationer där smitta kan 
spridas. Även de politiska mötena blir delvis och sen helt digitala med undantag för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
kommer köras digitalt under 2021. 
 
Kommunikationsavdelningen har haft en hård belastning under hela perioden, och bemanningen förstärks av konsult för att klara 
ut det omfattande arbetet. 

Även ekonomiavdelningen är hårt belastad. En ny resursfördelningsmodell baserat på SKR:s metod baserat jämförelsetaltal med 
mera har tagits fram. Modellen kallas för prislappsmodellen och har presenterats för budgetberedning och ledningsgrupp. Under 
hösten genomfördes den fullt ut och budget 2021 fördelades enligt denna metod till en del av verksamheterna. 

Pandemin har gett ett tufft läge för företagen. Besöksnäringen är hårt drabbad och har fått ställa om så gott det går. Under våren 
ledde detta till byte/lån av varandras kompetenser, vilket speglar den lilla kommunens möjligheter att hitta lösningar. 

Årets ekonomi 

Kommunstyrelsen redovisar ett mycket starkt resultat för 2020 och orsakerna är två: 

Vid ingången av 2020 hade kommunen stora besparingsbeting och även om inget var uttalat för kommunstyrelsen gjorde alla 
enheter under kommunstyrelsen vad de kunde för att dra sitt strå till stacken. Detta innebar att tjänster inte återbesattes fullt ut utan 
vakanthölls, vikarier var aldrig aktuellt och i övrigt mycket stor återhållsamhet avseende allt. 

I mars kom pandemin som fullständigt förändrade det mesta inga resor, kurser externt mm har genomförts. Personal arbetar 
hemifrån, sjukfrånvaro ersätts mm. 

Detta sammantaget har gjort att överskottet blev 3,4 mnkr. 

  

Framtid 

Även 2021 präglas av arbete med och mot Covid-19. I planeringshorisonten har vi höjd för pandemi åtminstone första halvåret 
2021. Mycket beror på takten som Sverige och regionen får tillgång till vaccin. Det gör att många verksamheter belastas mindre och 
en del belastas i gengäld mer. Delar som vi ser har varit återhållsamma men som vi måste satsa på framåt är olika former av 
utbildning av personal och chefer. Ett samverkansavtal är på gång med de fackliga organisationer. 
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Andra trender som vi ser är fortsatt satsning på effektiv teknik, där gjorda investeringar och inköp nyttjas mer och bättre. En e-
tjänsteplattform lanseras där medborgarna kan ta del av tjänster när det passar dem själva. 
Fortsatt arbete med att tydliggöra processer och strukturer i under såväl kommunstyrelsen som i hela kommunen. 
Ett förändrat kommunikationslandskap sätter nya krav på den externa kommunikationen. Detta måste vi möta. 
Demokratiberedningen arbetar vidare för att sätta den politiska strukturen inför kommande mandatperiod. 

 

 

 

 

Exempel på information om Covid-19. Håll i - Håll ut - Håll avstånd! 
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Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ansvarar för frågor som rör kommunens fastigheter, gator, parker, skogsskötsel och kostverksamhet. 

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Gata/Park -14,6 -13,9 0,7 

Fastighet -7,1 -5,1 2,0 

Kostverksamhet -1,3 -4,1 -2,8 

Nettokostnad -23,0 -23,1 -0,1 

Årets verksamhet 

Under året har pandemin präglat verksamheten i hög utsträckning. Detta har varit särskilt kännbart inom kostverksamheten. Såväl 
ekonomiskt, genom inkomstbortfall på Parkrestaurangen, som genom den belastning det lagt på verksamheten i övrigt. Stora 
besparingsåtgärder har genomförts inom nämndens hela ansvarsområde och såväl tekniska enheten som kostenheten har visat 
förbättrade resultat. Inom kosten har detta uppnåtts genom kraftfulla effektiviseringar och neddragningar i personal, inom tekniska 
enheten genom effektivare arbetsmetoder och ett starkt fokus på sparsamhet genom hela organisationen. 

Under 2020 har exploateringsverksamheten byggts upp i Mullsjö kommun, och arbetet med nya rutiner, ökad ekonomisk styrning 
och samarbete med planverksamheten och bygglov samt marknadsföring, tomtförsäljning och nyexploatering har bidragit till att 
öka Mullsjös attraktivitet som boendeort, och därmed även dragit upp tomtpriserna.  

Större arbeten som genomförts av tekniska enheten är asfalteringen av Krons väg samt ombyggnationen av Gunnarsbohallen.  

Årets ekonomi 

Tekniska nämndens verksamhet har 2020 haft ett utfall på 23,1 mnkr (-24,6 mnkr 2019) och en budget på 23,0 (18,1 mnkr 2019) 
dvs i stort sett ett nollresultat (-6,5 mnkr 2020). Det förbättrade budgetavvikelsen består av en nettokostnadsminskning på 1,5 mnkr 
och en budgetökning på 4,9. Av de ingående enheter visar både Fastighet (0,7 mnkr) och Gata/Park (2,0) positiva budgetavvikelser, 
medan Kost har en negativ budgetavvikelse om -6,5 mnkr. 

Framtid 

Inom kostverksamheten kommer nämnden 2021 att ha stora svårigheter att hålla budget. Ökade kostnader om 0,7 mnkr beräknas 
uppkomma som ett resultat av det nya livsmedelsavtal som nu gäller, och genom en kombination av minskade beställningar från 
skolorna, intäktsbortfall som följd av pandemin och underfinansiering i portionspriset minskar intäkterna med cirka 1 mnkr. 
Nämnden har tydliggjort detta genom äskande av tilläggsanslag 2021, samt genom att redovisa de konsekvenser för verksamhetens 
kvalitet som skulle bli resultatet om budget hålls. Dessa konsekvenser har inte ansetts acceptabla, men beslut om tilläggsanslag är 
inte fattat. 

Inom tekniska enheten har en mycket stram detaljbudget lagts, vars förutsättning är ett minimalt underhåll och även en mycket 
sparsmakad drift. Ett antal av kommunens verksamhetslokaler har ett eftersatt underhåll, där risk finns för verksamhetspåverkan. I 
det investeringsäskande som ligger för 2022 och framåt adresseras detta. Även kommunens gator har ett eftersatt underhåll som 
behöver tas om hand för att undvika stora framtida kostnader.  

Under året har riktlinjer för markanvisning samt för exploateringsredovisning antagits. Exploateringen ligger med ett delat ansvar 
med kommunstyrelsen och byggnadsnämnden, där genomförandet ligger under tekniska nämnden. Under 2021 byggs första 
etappen av Norra Havstenshult ut, med 10 villatomter och cirka 35 radhus. En del i strategin för en god exploateringsekonomi är 
att hitta lägen inom befintlig infrastruktur, så som Aspgatan och Algatan, del av Bosebygd 1:347 (Havstenshultvägen), ny 
industrimark del av Stora Gålleryd 1:3 där detaljplanering pågår, och del av Torestorp 1:95 (Torestorpsleden). Samtidigt pågår 
detaljprojektering för Ruder 4 etapp 1 som avses genomföras 2022. För att tillgodose god samhällsservice krävs även en god 
samverkan med Barn- och Utbildningsnämnden, som i samverkan med Samhällsbyggnadsavdelningen tar fram en 
lokalförsörjningsplan. 
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Nyckeltal  

Resultatmått 2020 2019 2018 

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5 % av 

tillgänglig ordinarie arbetstid 
   

- gata/park och fastigheter 2,5 3,1 2,5 

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 10 % av 

tillgänglig ordinarie arbetstid 
   

- kostverksamhet 6,8 6,8 7,6 

Inköp av ekologiska livsmedel, % i.u. i.u. 26 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Verksamheten och dess utveckling styrs av kommunfullmäktiges ambitionsnivå med stöd av bland annat Kultur- och fritidsplan 
2019-2022. 

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnad -15,9 -15,3 0,6 

Årets verksamhet 

Året 2020 var ett mycket speciellt år för nästan all verksamhet inom Kultur och fritid. 

Sedan mars månad har vi fått ta del av och anpassa oss efter diverse instruktioner och direktiv för att underlätta begränsning av 
smittspridningen i samhället. Föreningslivet har fått ställa in, omställning till utomhusaktiviteter, digitala träffar på fritidsgården, 
digital undervisning på Kulturskolan samt bokpåsar eller hemtransporter av beställda artiklar från biblioteket. Simhallen har endast 
haft skolelever som besökare under långa perioder. 

Dock har vi kunnat påbörja satsningar. Ekonomiska medel har erhållits från Länsstyrelsen för att starta upp ett nytt projekt 
tillsammans med tekniska och skolan inom pollinering. Arbetet är påbörjat och kommer att fortgå under 2021. 

De få arrangemang som kunde genomföras var två författarbesök i samarbete med Folkhögskolan inom årets tema för 
minoritetsspråk. 

E-sportprojektet hos Leader är avslutat. Vi uppnådde inte alla mål utifrån Corona restriktioner, vilket satte stopp för till exempel de 
LAN vi planerade. Men i stort genomfördes allt och en slutredovisning kommer att göras. 

Simhallens källare har renoverats och med hjälp av regionala medel kommer ett Hälsocenter skapas som kan vara en stöttning för 
mullsjöbon i nya levnadsvanor. 

Årets ekonomi 

Med anledning av ett stort antal inställda aktiviteter redovisar verksamheten ett överskott på 0,6 mnkr. 

Framtid 

Under 2020 har grävarbetet med bland annat vattenledningar skapat förändringar inom vårt vandrings/ledsystem. Detta kommer vi 
arbeta mycket med för att återskapa och förbättra. 

Översyn av badplatser kommer att prioriteras. Badplatser kommer få ny sand och restaureras. 

De mål som föreningarna har på antalet träffar har dramatiskt sjunkit under året men Kultur och fritidsnämnden tog ett beslut om 
att de bidragsdelar som brukar fördelas ska vara oförändrade för att ge den stöttning vi kan till Mullsjös föreningsliv. Antalet 
föreningar som mottagit stöd har därför varit samma som 2019. 

Nyckeltal  

Volymmått 2020 2019 2018 

Biblioteksbesök 29 108 34 648 32 000 

Utlån 29 172 39 420 40 210 

- böcker, övrigt 25 935 35 651 35 701 

- ljudböcker 683 412 719 

- film 1870 2 193 2 152 

- tidskrifter 0 0 0 

- e-böcker 544 403 567 

- talböcker, DAISY 140 141 182 

Aktiva låntagare 1276 1 273 1 276 

Aktiva låntagare vid meröppet 466 463 457 

Elever i kulturskolan 228 276 283 

Simhallsbesök - 55 720 55 603 



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2020 53(68) 

Volymmått 2020 2019 2018 

Genomförda föreningssammankomster med 
ungdomar i åldersgruppen 7-20 år 

- 4 011 4 088 

Föreningsägda föreningar som får 
kommunalt stöd 

18 18 17 
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Socialnämnden 

Socialnämnden ansvarar för att erbjuda stöd, service och behandling inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinderomsorg. Vidare har nämnden det övergripande ansvaret för kommunens äldreomsorg och därtill förebyggande och 
uppsökande verksamhet samt kommunens hälso- och sjukvård. 

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Individ- och familjeomsorg -23,2 -21,5 1,7 

Äldreomsorg -67,3 -72,7 -5,4 

Funktionshinderomsorg -31,6 -24,9 6,7 

Hälso- sjukvård -11,3 -13,9 -2,6 

Ledning/ utredning -9,0 -10,0 -1,0 

Nettokostnad -142,4 -143,0 -0,6 

Årets verksamhet 

Socialnämndens verksamhetsområde 

Övergripande började Socialnämndens verksamhetsområde året 2020 med genomförande av den nya organisationen med två 
verksamhetschefer, verksamhetschef vård- och omsorg och verksamhetschef myndighet istället för en socialchef. Det var också ett 
första steg i en organisationsförändring som verksamhetscheferna har haft i uppdrag ta fram. Förslaget beslutas under september 
månad 2020. 

Pandemin, Covid-19, har varit högst närvarande och satt en annorlunda prägel på året 2020 för socialnämndens 
verksamhetsområde. Stort fokus har varit på att hålla smittan borta från verksamheterna och att adekvat skyddsmateriel funnits 
tillgänglig. Stora utbildningsinsatser i basala hygienrutiner och kampanjer för att kunna bemanna verksamhetsområdena har 
genomförts under året. Personalförsörjning har tagit mycket tid och energi där många har varit borta från arbete under kortare 
perioder på grund av VAB och egen sjukdom utifrån förkylningssymtom enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Samarbetet med övriga kommuner i länet har varit viktigt för att samordna inköp av skyddsmateriel och erfarenhetsutbyte. 
Regelbundna avstämningar med regionalt smittskydd har genomförts för att säkerhetsställa att kommunens verksamhet 
kontinuerligt anpassar verksamhet efter rådande riktlinjer och rekommendationer. Medarbetare inom socialnämndens 
verksamhetsområde har visat på stor flexibilitet, samarbetsförmåga och möjliggjort verksamheterna att fungera väl även under en 
pandemi. 

Individ och familjeomsorgen/ Utredningsenheten 

Barn och unga 

Barn och ungdomsgruppen har ansträngt sig för att bibehålla en stabilitet i organisationen och gentemot klienter trots stora 
personalneddragningar i början av året. Antalet socialsekreterare är nu sex, under föregående år var antalet tio. Under våren och 
sommaren har två socialsekreterare varit långtidssjukskrivna och många har varit borta från arbete under kortare perioder på grund 
av VAB och egen sjukdom utifrån förkylningssymtom. Barn och ungdomsgruppen har haft en sommarvikarie och har rekryterat en 
person som ersätter en kollega som går i pension, trots detta har prioritering i arbetet behövts göras där det förebyggande sociala 
arbetet har blivit lidande. Enheten har kunnat fortsätta att arbeta med hemmaplanslösningar och ett kreativt arbetssätt har troligtvis 
förhindrat att antalet placerade barn inte har ökat under året jämfört med föregående år. 

Öppenvårdens personal har haft ett stort inflöde av ärenden och har i perioder inte kunnat ta emot nya uppdrag. Tjänsten 
föräldrastöd/familjebehandling har då behövt köpas in från extern aktör. 

Covid-19-pandemin har påverkat hela verksamheten inom barn och unga där enheten haft färre möten med klienter och 
samverkanspartners. Det finns en möjlig risk att barn och föräldrar som behövt stöd inte fått tillräckligt med stöd utifrån detta då 
det försvårat såväl utredningsarbete som arbete med insatser. 

Vuxen 

Första halvåret 2020 ökade köpta tjänster gällande extern öppenvård, behandlingshemsplaceringar och våld i nära relation. 
Ökningen kan härledas till att fler personer än 2019 tagit kontakt med omfattande beroendeproblematik där insatserna i intern 
öppenvård ej har varit tillräckliga. Under andra halvåret har antalet ärenden i stället minskat vilket tros bero på pandemin och att 
problematik inte blir synlig utan göms i hemmen. 

Under årets första 8 månader har det skett en ökning av försörjningsstöd. Det minskade dock under hösten, vilket förvånat 
verksamheten. Antalen sociala kontrakt har också ökat under 2020. 

Äldreomsorg 
Antalet äldre ökar och därmed ökar behoven av hemtjänst, hemsjukvård samt biståndsbedömning. Hemtjänsten har under 2020 
utfört fler timmar än budgeterat, motsvarande cirka nio årsarbetare 
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Vid varje misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 har kohortvård använts i både ordinärt och särskilt boende. Kohortvård 
innebär att den som har en misstänkt smitta isoleras från andra personer och vårdas på en egen avdelning eller eget rum och av 
”egen” personal, som inte samtidigt arbetar med de icke-smittade. Kohortvård är resurskrävande samtidigt effektivt för att 
motverka smittspridning, vilket också visat sig fungera väl för kommunens äldreomsorg. Pandemin har också inneburit 
besöksförbud på kommunens särskilda boenden. Besöksförbudet har inneburit förändringar i arbetssätt för personal som med hjälp 
av digital teknik, specialgjorda mötesplatser etc. gjort det bästa möjliga för att kontakten med anhöriga kunnat fortgå. 

Margaretas park har slagit ihop två avdelningar där förändringen innebär att enheten har två avdelningar istället för fyra. 
Förändringen innebär större flexibilitet och möjligheter att anpassa bemanningen efter behovet. 

Hälso-och sjukvård 

Under året har antal tjänster minskats successivt. Totalt har Hälso- och sjukvårdsenheten minskat motsvarande 4.5 årsarbetare från 
15.35 årsarbetare till 10.70 årsarbetare under 2020. Rekryteringsläget för sjuksköterskor är svårt, vilket resulterat i att enheten fått ta 
in bemanningssjuksköterskor under perioder. Enheten har i och med förändringen fått göra prioriteringar i arbetet, det 
förebyggande arbetet, rehab och möjlighet till samverkan bedömts har blivit lidande. 

Utredningsenheten 

Enheten har under året blivit en gemensam verksamhet tillsammans med individ- och familjeomsorgen. Detta har även bidragit till 
en kontorsflytt så att biståndshandläggarna nu finns placerade i samma korridor som socialsekreterarna. Inom enheten arbetar fyra 
biståndshandläggare. Det är en hög arbetsbelastning för biståndshandläggarna och ständiga prioriteringar sker för att kunna hantera 
det nödvändiga för dagen. Detta medför dock att uppföljningar inte hinns med och beslut förlängs i avvaktan på utredning. 

På enheten finns även en anhörigsamordnare och dennes arbete har under året präglats av pandemin och svårigheten med att hålla 
samtalsgrupper och andra fysiska träffar. Anhörigsamordnaren har ansvarat för att samordna Mullsjöhjälpen. 

Funktionshinderomsorgen 
Funktionshinderomsorgen har under året bytt ledningsorganisation. Programområdeschef har ersatts med enhetschef och tjänsten 
samordnare har tagits bort. Ledningsorganisationen har på det sättet minskats med en tjänst och består idag av två enhetschefer och 
en administratör. 

Daglig verksamhet har bytt lokaler under första halvan av 2020. 

Årets ekonomi 

Socialnämnden redovisar ett negativt budgetunderskott med 0,6 mnkr. Det är en förbättring mot föregående år då det redovisade 
budgetunderskottet uppgick till 18,5 mnkr. 

Flera verksamheter inom socialtjänsten redovisar budgetunderskott under 2020. De ekonomiska problemen är inte isolerade till 
enskilda verksamhetsområden utan ett resultat av följdverkningar mellan de olika verksamheterna. 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

Under 2020 har vi sett en drastisk ökning av kostnaderna för ordinärt boende inom äldreomsorg. Under 2020 ökade antalet 
tillsvidareanställda tjänster inom hemtjänsten, medan övriga minskat sin personalstyrka. 

Individ- och familjeomsorg 

IFO visar efter bokslut på en budget i balans med ett överskott på 1,7 mnkr. 

Funktionshinderomsorg 

Funktionshinderomsorgen visar efter bokslut på en budget i balans med ett överskott på 6,4 mnkr.  Överskottet kan härledas till en 
återföring av avsatta medel om 6,4 mnkr. 

Framtid 

Verksamhet vård och omsorg 

Under perioden 2017–2030 förväntas antal äldre 80+ öka med 97,4 procent i Mullsjö. 

  

Verksamhet myndighet 

Förebyggande verksamhet är angelägen. 

  



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2020 56(68) 

Nyckeltal  

Volymmått 2020 2019 2018 

Individ-och familjeomsorg, antal 

tillsvidareanställda 
14 18 20 

ÄO Margaretas Park/Dagverksamhet, antal 
tillsvidareanställda 

29 33 33 

ÄO Björkgården, antal tillsvidareanställda 32 31 28 

ÄO Hemtjänst/Korttid, antal 

tillsvidareanställda 
62 56 46 

Funktionshinderomsorg, antal 
tillsvidareanställda 

44 55 54 

Hälso- och sjukvård, antal tillsvidareanställda 15 20 13 

Ledning, antal tillsvidareanställda 5 3 3 

Utredningsenheten, antal tillsvidareanställda 7 7 7 

Totalt socialnämnden, antal 
tillsvidareanställda 

208 223 204 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola samt gymnasie- och vuxenskola. Nämnden ska leda, utveckla och 
utvärdera verksamheten som regleras i olika lagar och förordningar. 

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Förskola -46,5 -46,1 0,4 

Grundskola -109,4 -110,8 -1,4 

Gymnasie- och vuxenskola -36,0 -35,4 0,6 

Nettokostnad -191,9 -192,3 -0,4 

Årets verksamhet 

Barn- och utbildning hade år 2020 en budget i balans för första gången på flera år. Stora händelser för verksamheten under året har 
varit enheternas arbete med åtgärdsplaner, pandemin samt Barn- och utbildningschefens oplanerade avslut. 

Förskola 

Det är låg andel behöriga förskollärare, ca 35 % jämfört med rikets 40 %. Det skapar en hög personalomsättning då många 
anställda har visstidsanställning som obehöriga. Hög kvalitet möjliggörs genom utbildad och kompetent personal under ledning av 
behöriga förskollärare. Detta är den stora bristen inom förskolan i Mullsjö. Förskolan ligger också högt i frånvarostatistiken. 
Förskolan hade stor andel barn i behov av särskilt stöd. Dessa barn har drabbats hårt av pandemin, då vi har fått minska deras 
närvarotid på grund av personalbrist. Barnen delas in i mindre grupper så långt det är möjligt, detta har möjliggjorts genom 
statsbidrag för minskade barngrupper. 

Grundskola 

Det är god behörighet bland grundskollärare och förskollärare i Mullsjös grundskolor men svårare att rekrytera lärare med 
inriktning mot fritidshem. För att uppnå Skollagens mål med ”läsa-skriva-räkna garantin” har F-3 utvecklat rutiner för att planera 
och följa upp kartläggningar, bedömningsstöd och nationella prov vilket leder till framgångsrik undervisning. 

Den digitala utvecklingen har varit imponerande under året. Pedagogerna använder olika digitala undervisningsmetoder som ett 
komplement i den dagliga undervisningen. För Trollehöjd 7-9 inleddes läsåret 20/21 med att den digitala satsningen på skolan slog 
igenom fullt ut. Samtliga elever har en egen dator för skolbruk. 

Covid-19 skapade från start en ganska osäker arbetsmiljö. Trots denna pandemi har skolorna kunnat bedriva närundervisning hela 
tiden. 

Gunnarsbo 4-6 lyckades under hösten rekrytera en specialpedagog och har kunnat strukturera upp arbetet för att i högre 
utsträckning kunna ge elever i behov av stöd det stöd de behöver. Under höstterminen startade både Gunnarsbo och Trollehöjd 
Skolverkets kompetensutveckling ”Specialpedagogik för lärande” som lärarna deltar i. 

Gymnasiet 

Mullsjö kommun har samverkansavtal med Jönköpings kommun. En majoritet av kommunens elever som lämnar årskurs 9 läser på 
någon av gymnasieskolorna i Jönköping. Under läsåret 2019/2020 uppgick andelen elever från Mullsjö som tog gymnasieexamen till 
91%. Detta ska jämföras med 90% från Jönköping, 88% från Vaggeryd, 92% från Aneby och 93% från Habo kommun. 

Årets ekonomi 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om -0,4 mnkr (-8,6 mnkr) för verksamhetsåret 2020. Justerat 
för engångsposter främst kopplade till Barn- och utbildningschefens oplanerade avslut är budgetavvikelsen 0,0 mnkr. Positivt är att 
de verksamheter som drivs i kommunens regi för första gången på många år uppvisar en budget i balans. Året har präglats utav 
arbetet med att planera och genomföra åtgärdsplaner med syftet att nå en ekonomi i balans. Utfallet av detta arbete har varit lyckat 
vilket den låga budgetavvikelsen är ett bevis på. Åtgärdsplanerna har främst fokuserat på att minska personalkostnaderna, under 
2020 har verksamheterna totalt minskat personalstyrkan med motsvarande 27 heltidstjänster och sedan starten av 2019 med ca 40 
heltidstjänster. 

Förskola 

Förskolan uppvisar en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr (1,3 mnkr) för verksamhetsåret 2020. Förskoleverksamheten som drivs 
i kommunal regi uppvisar ett resultat på 0,4 mnkr (-0.3 mnkr) medan den centrala förskoleverksamhetens resultat blev -0,1 mnkr 
(1,7 mnkr). 

Grundskola 

I programområde grundskola ingår verksamheterna fritidshem, förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Den samlade 
budgetavvikelsen för dessa verksamheter under 2020 är -1,4 mnkr (-9,9 mnkr). Rektorsområde F-3 visar ett överskott om 0,8 mnkr 
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(-2,0 mnkr). Rektorsområdet har under 2020 minskat sin personalstyrka med ca 10 tjänster. Rektorsområde 4–6 uppvisar ett 
överskott om 0,1 mnkr (-1,4 mnkr). Skolledningens åtgärdsplan medförde en minskning av personalstyrkan med ca 11 tjänster. 
Rektorsområde 7–9 visar ett överskott om 0,1 mnkr (-2,1 mnkr). Åtgärdsplanen medförde en minskning av personalstyrkan med 
ca 6 tjänster. 

Grundsärskolan uppvisar ett underskott om -0,7 mnkr (-2,6 mnkr) under 2020. Verksamheten är förlagd till Jönköping och drivs av 
Jönköpings kommun vilket medför att kostnaderna för elevernas skolgång är svåra att påverka. Övriga verksamheter centralt visar 
ett underskott om -1,7 mnkr (-1,8 mnkr), underskottet beror på att fler elever än budgeterat valt att fullgöra sin skolgång hos 
fristående aktörer eller i andra kommuner. 

Gymnasie- och vuxenskola 

Gymnasie- och vuxenskola uppvisar ett resultat på 0,7 mnkr (-0,1 mnkr) för verksamhetsåret 2020. Överskottet beror främst på 
lägre kostnader än budgeterat inom vuxenskolan. 

Framtid 

Barn- och utbildningsverksamheten behöver vara en attraktiv arbetsgivare så att vi får behålla kompetent personal. God arbetsmiljö, 
ändamålsenliga lokaler, friska medarbetare, hög måluppfyllelse och tillgång till läromedel är viktiga delar. Vi ser en kontinuerlig 
ökning av antalet barn och elever i behov av särskilt stöd. Detta medför stora kostnader då vårt uppdrag är att erbjuda god 
undervisning till alla barn och se till att de får det stöd de behöver utifrån lagkraven. 

Förskolan 

Den högst prioriterade frågan för förskolans arbete är att vara en attraktiv förskola så att vi kan behålla och rekrytera behöriga 
förskollärare. Statsbidragen är viktiga för att bibehålla kvalitet. Budget i balans är en utmaning då budgeten bygger på ett antagande 
gällande antal barn (snitt). 

Grundskolan 

För att bli en verksamhets- och kostnadseffektiv organisation behöver Mullsjö F-3 inom snar framtid bli två skolor. Genom detta 
kan skolans organisation anpassas till de ekonomiska ramar och förutsättningar som krävs. Grundskolan har pedagogiskt skickliga 
medarbetare och hög andel behöriga lärare. Det finns en andel elever med behov som är svåra att möta i den vanliga skolmiljön och 
det är främst elever med diagnosen autism. Med en budget i balans inför 2021 finns förhoppningar om att kunna utveckla arbetet 
med elever i behov av särskilt stöd. Under 2021 startar renoveringen av H-husets ventilation och förhoppningen är att man 
samtidigt kan göra en uppfräschning av lokalerna. Den digitala utvecklingen kommer att fortsätta under året och vi ser fram emot 
att de kompetensutvecklingsinsatser som genomförs kommer innebära en bredare och djupare användning av de digitala resurserna, 
allt i syfte att öka kvalitet och måluppfyllelse med elevernas lärande i fokus. 

Nyckeltal 

Resultatmått 2020 2019 2018 

Antal barn per årsarbetare i förskola 5,9 5,0 4,4 

Antal barn per grupp i förskolan i snitt 10,4 11,2 11,8 

Antal elever/barn per årsarbetare i 

fritidshemmen 
19,3 15,5 15,4 

Andel elever som når målen i alla ämnen vt 
år 6, % 

72,2 59,1 73,9 

Meritvärde år 9 241,0 234,6 246,7 

 

Volymmått 2020 2019 2018 

Antal barn i kommunal förskola 302 302 307 

Antal elever i förskoleklass och grundskola 948 945 973 

Antal elever i fritidshemmen 330 389 390 

Andel elever med rätt till modersmål, % 13,3 13,1 13,0 
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Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden uppgift är att ansvara för att plan- och bygglagen (PBL) följs. Byggnadsnämnden hanterar frågor kring lov- och 
anmälningsärenden, upprättar detaljplaner och andra planeringsunderlag. Byggnadsnämnden är också en tillsynsmyndighet och 
måste vid behov hantera sådana ärenden. 

  

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnad -2,6 -2,0 0,6 

Årets verksamhet 

Byggnadsnämnden har under 2020 totalt hanterat cirka 85 bygglovsärende och cirka 20 anmälningsärenden vilket är ungefär samma 
mängd ärenden som 2019. 

På personalsidan har plan- och byggchefen varit föräldraledig juni-september och då var samhällsbyggnadschefen tillförordnad samt 
har byggnadsnämnden haft rekrytering av ny bygglovshandläggare som tillträdde efter sommaren. Trots lite personalbortfall har 
enheten haft en bra arbetsbelastning och inte tappat fart kring lov- och anmälningsärenden. 

På plan-sidan har vi genomfört ett planärende samt arbetat med LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är ett 
tillägg till översiktsplanen. Under 2021 kommer flertalet detaljplaner och projekt att genomföras. 

Byggnadsnämnden har under året fullgjort sitt uppdrag som nämnd och följt den ekonomiska ram som de blivit tilldelade. 

Årets ekonomi 

Byggnadsnämnden redovisar ett budgetöverskott på 0,6 mnkr. 

Orsakerna till att byggnadsnämnden redovisar ett budgetöverskott beror delvis på att vi uppnått de budgeterade intäkterna. 

Vidare är personalkostnaderna lägre än budgeterat vilket delvis beror på att plan- och byggchefens tjänst inte ersattes under 
föräldraledighet samt att vi inte nyttjar hela budget för övriga kostnader vilket beror på att vi inte haft igång någon detaljplan som 
krävt några större utredningar från externa konsulter. 

  

Framtid 

Mullsjö kommun befinner sig i tillväxt. Under augusti 2019 invigdes den nya sträckningen på väg 26/47. Det råder för tillfället brist 
på villatomter. I dagsläget bedömer byggnadsnämnden att det finns en planberedskap för villatomter och att man under 2021 
behöver lägga störst vikt att exploatera gator och förbereda marken för försäljning. 

Byggnadsnämnden har som förhoppning att det under 2021 kommer att påbörjas en utbyggnation av Kärleksudden, som när det är 
färdigutbyggt kommer generera upp emot 250 bostäder. Likaså kommer Ekbacka strand och hyresrätter uppe vid Havstenshult att 
färdigställas under de kommande åren vilket kommer generera totalt 90 nya bostäder i kommunen. 

Det kommer, förhoppningsvis under första halvåret av 2021 att rekryteras en ytterligare planarkitekt till enheten. Under 2021 
kommer det att arbetas med detaljplaner för bostäder, industrimark, upprätta en bostadsförsörjningsplan samt genomföra en 
utredning kring nya förskoletomter. 

Nyckeltal 

Volymmått 2020 2019 2018 

Planärenden som vunnit laga kraft 1 2 5 

Planlagda nya bostäder 0 0 50 

Beviljade bygglov 85 80 70 

Beslut om starbesked 123 41 98 
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Miljönämnden 

Miljöförvaltningen genomför tillsyns- och kontrollarbete utifrån nationella och regionala mål. För kommuninvånarna och på 
miljönämndens uppdrag ska miljöförvaltningen kontrollera att miljöbalken (miljöskydd, hälsoskydd, avfall m m) livsmedelslagen, 
smittskyddslagen, strålskyddslagen, tobakslagen m.fl. lagar följs. Tillsyns- och kontrollarbetet ska ske för att förebygga miljö- och 
hälsoproblem. Förvaltningen verkar också för att sprida kunskap om gällande lagar och förordningar, om den egna verksamheten 
och allmänt om olika miljö- och hälsofrågor. Verksamhetsområdet för miljönämnden är Habo och Mullsjö kommuner. 

  

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnad -2,7 -2,6 0,1 

Årets verksamhet 

Årets verksamhet 
Den av miljönämnden antagna verksamhetsplanen med mål och aktiviteter styr verksamheten. Trots 
speciella förutsättningar med pandemin är uppfyllnadsgraden fortsatt mycket bra. 
 
Miljöskydd 
Tillsynen av enskilda avlopp fortgår i en hög takt och enligt plan. 
Tillsynsbesök har genomförts på bl.a. återvinningsstationer, bilverkstäder, skjut- och motorbana 
samt verkstadsindustrier. Tillsynsbesök har även skett inom det ”nedskräpningsprojekt” som sker i samarbete med 
byggnadsnämnderna i båda kommuner. Även inom området förorenad mark har besök genomförts i samband med MIFO fas 2-
utredningar. Pandemin har påverkat, nya metoder har till viss del tillämpats genom att vi istället för besök begärt in dokumentation 
för ”skrivbordstillsyn” och senare i vissa fall kunnat genomföra besök på plats. 
Riktlinjer för tvätt av fordon har tagits fram tillsammans med tekniska förvaltningen och MEMAB. 
 
Hälsoskydd 
Årets tillsyn har delvis fått planeras om på grund av pandemin. Genomförda kontroller omfattar b. l a omfattat förskolor, stickande 
och skärande verksamheter och solarier. En del planerad tillsyn har skjutits upp till kommande år p. g. a av pandemin och vissa nya 
arbetsuppgifter tillkom. 
Miljöförvaltningen ledde i början av året arbetet med att revidera pandemiplanerna för båda kommunerna. 
 
Livsmedel 
Tillsynsbesöken vid äldreboenden har flyttats fram, tillsynen har istället skett genom att dokumentation har begärts in. Vissa 
verksamheter, främst sommarcaféer, har inte haft öppet och då har inga kontroller kunnat utföras. Verksamheten har under året 
fått nya uppdrag i och med kontroller av trängsel för att förhindra smittspridning på serveringsställen. Kontinuerligt har 
information förmedlats, kontroller på plats och via telefon har skett. 
 
Naturvård 
Årets kalkning utfördes i början av september. Vattenprover har tagits vid högflödessituationer med bra resultat, det visar att 
kalkningen av våtmarkerna behövs för att hålla vattnets pH värde på en bra nivå. 

Årets ekonomi 

Habos och Mullsjös gemensamma miljönämnd har för 2020 haft kostnader på 6,1 mnkr varav Mullsjö betalat 2,6 mnkr. 

Framtid 

Utvecklingen avseende pandemin har stor betydelse för hur verksamheten kan bedrivas och fortsätta utvecklas det kommande året. 
Nya metoder för tillsyn och mötesfora har testats, en del av dem kommer sannolikt fortsätta tillämpas även efter pandemin. 
Utmaningar framåt handlar ex. om att fortsätta göra rätt prioriteringar tillsynsmässigt utifrån miljö- och hälsonytta, säkra livsmedel 
samt de resurser vi har. Att fortsätta arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare, erbjuda en god arbetsmiljö och bibehålla vår 
kompetens. Att fortsätta arbetet med att effektivisera ärendehanteringen där digitalisering och utveckling av våra processer är 
viktiga delar. Fortsatt samverkan inom länet och mellan länets kommuner är också mycket viktigt. 
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Nyckeltal 

Resultatmått 2020 2019 2018 

Kostnadstäckningsgrad f avgiftsfinansierad verksamhet, % 66 61 54 

Nettokostnad/invånare, kr 327 357 369 

 

Volymmått 2020 2019 2018 

Antal delegationsärenden 330 518 363 

Antal registrerade ärenden 1169 1 147 1 288 
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Mullsjö Bostäder AB 

Mullsjö Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag av Mullsjö kommun helägt bolag. Bolaget förvaltar bostäder och lokaler. 
Bolaget har ett helägt dotterbolag, Fastighetsaktiebolaget Gyljeryd 1:24. Detta bedriver uthyrning av en kontorsfastighet. 

Årets verksamhet 

Bolagets fastighetsförvaltning omfattade vid årets slut 553 lägenheter (35 436 kvm) samt 16 lokaler (3 472 kvm). Av bolagets 
lägenheter ligger 479 i Mullsjö och resterande 74 (13%) i Sandhem. Fastigheternas totala taxeringsvärde uppgår till 237 mnkr. 

Efterfrågan på bostäder är fortsatt god, speciellt i det äldre bostadsbeståndet. Köer finns till samtliga områden. 

En hyreshöjning på 2 % genomfördes den 1 april. Hyreshöjningen gällde endast ursprungliga beståndet, de senaste årens nybyggda 
bostäders hyror lämnades oförändrade. 

Under året har större renoveringar skett i ett 10-lägenheter. De sista VVS-kulverterna på Västangårdsområdet har bytts ut och i ett 
par byggnader har relining av avloppen skett. 

Inga förvärv har skett under året. Bolaget har sålt en villa på Falköpingsvägen 9 i Mullsjö. Bolaget äger en bostadsrätt på Ekbacka 
strand som är utlagd för försäljning. 

Under räkenskapsåret har coronaviruset drabbat världen med full kraft. Bolaget följer råd och anvisningar från 
folkhälsomyndigheten och informerar personal och andra intressenter kontinuerligt.  En plan för att upprätthålla kritiska funktioner 
finns. Verksamheten har ekonomiskt endast begränsat påverkats av pandemin. 

Årets ekonomi 

Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner ligger på 0,6 mnkr. Inga nya lån har tagits under året. Den totala låneskulden 
uppgick till 235 mnkr vid årsskiftet. Bolagets soliditet 20,1 procent. 

Framtid 

Tre nya hyresrätter kommer att byggas till i en befintlig byggnad i Sandhem. Arbetet med standardförbättringar i lägenheter fortgår i 
samma takt som de senaste åren, vilket ger en positiv effekt på efterfrågan och hyresnivån. 

Större yttre renoveringar, trivselhöjande åtgärder och tillgänglighetsanpassningar går ganska långsamt eftersom sådana åtgärder inte 
kan genomföras med nya lån utan får utföras inom befintliga ramar. Tre större anpassningar av lokaler tillsammans med tillträdande 
hyresgäster kommer att ske under året i Mullsjö centrum. 

Femårsöversikt 

Mullsjö Bostäder AB 

mnkr 2020 2019 2018 2017 2016 

Omsättning 39,0 37,9 35,5 33,2 31,7 

Resultat 0,6 1,5 1,3 7,2 5,1 

Eget kapital 61,2 61,1 60,5 59,7 53,0 

Balansomslutning 304,4 305,7 302,0 283,1 199,9 

Soliditet, % 20,1 20,0 20,0 21,1 26,5 
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Mullsjö Energi och Miljö AB 

Mullsjö Energi & Miljö AB, MEMAB, är ett helägt bolag till Mullsjö kommun. Bolaget bedriver fjärrvärmeverksamhet i Mullsjö och 
Vatten- och Avloppsverksamhet i Mullsjö och Sandhem. Renhållningsverksamheten i bolaget avvecklades under 2018, och utförs 
nu av June Avfall & Miljö AB. 

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Fjärrvärme 0,1 -1,1 -1,2 

Vatten och avlopp 0,5 -0,3 -0,8 

Resultat 0,6 -1,4 -2,0 

Årets verksamhet 

Under 2020 har bolaget haft en tillförordnad vd. Förordnandet avslutades vid årsskiftet. En stor händelse är utbyggnaden av 
fjärrvärmenätet som medfört att bolaget nu kan leverera fjärrvärme utmed en ny sträckning från Västra industriområdet och utmed 
Sjövägen hela vägen bort till Ekbacka Strand och Mullsjö Folkhögskola. Projektet med en ny råvattenledning har pågått sedan i maj 
2020. Denna avser att trygga kommunens behov av en reservvattentäkt. Arbetet fortlöper till maj 2021. 

Under räkenskapsåret har Coronavirus - Covid 19 drabbat världen med full kraft. Bolaget följer råd och anvisningar från 
Folkhälsomyndigheten och informerar personal och andra intressenter kontinuerligt. En plan för att upprätthålla kritiska funktioner 
finns. Verksamheten har påverkats av denna pandemi, men bolagets ekonomiska ställning har ännu inte påverkats negativt. 

Fjärrvärme 

Under året har den nya flisfickan på fjärrvärmeverket tagits i bruk. Detta har skett efter förseningar och ihållande problem med 
driftssäkerheten. Omfattande underhåll har skett av pannorna på fjärrvärmeverket. Detta har medfört att förbrukningen av pellets 
även detta år varit högre än önskat. Förvärv av en värmepanna vid Folkhögskolans har skett. 

Vatten och Avlopp 
Avloppsreningsverken i Mullsjö och Sandhem har klarat sig från större driftsstörningar. Detta beror på de investeringar och 
förbättringar som gjorts på verken i kombination med duktig personal. En hel del reparationer har behövt ske på läckande 
vattenledningar. Många av dem har klarats med egen personal och utrustning. 

Årets ekonomi 

Memab visar återigen ett negativt resultat, -1,4 mnkr (-4,3 mnkr 2019) och med ett balanserat resultat på -2,1 mnkr så är eget kapital 
ner på 4,9 mnkr. Bolaget har ett negativt resultat trots både ökade intäkter och minskade kostnader. Soliditet fortsätter sjunka och 
är nu nere på 3,9 procent. Utöver soliditet använder bolaget nyckeltalen vinstmarginal 3,5 procent och räntabilitet på 0,8 procent. 

Årsredovisningen saknar en sammanställning och utvärdering på de stora projekt som genomförts under 2020. 

Fortsatt fokus på den ekonomiska situationen krävs. 

En ökad driftssäkerhet på fjärrvärmeverket är nödvändig för att minska bränslekostnaderna. Med tanke på ålder och skick på 
bolagets VA-anläggning torde det vara svårt att sänka kostnaderna. Ökade intäkter är nödvändiga. På fjärrvärmesidan finns det 
goda möjligheter till detta med hänsyn till den utbyggnad av nätet som sker och ett växande invånarantal. Detta är också positivt för 
VA-verksamheten även om taxehöjningar kommer att vara nödvändiga. 

Framtid 

Bolaget står inför stora utmaningar i att ersätta och förnya befintliga anläggningar och ledningar. Så till exempel ska den nya 
råvattenledningen anslutas till vattenverket på lämpligt sätt. Investeringar behövs i avloppsreningsverket. Dessutom behöver VA-
verksamheten organiseras på så sätt att man uppfyller kraven på en hållbar och långsiktig vattenproduktion och omhändertagande 
av spill- och dagvatten. En fortsatt höjning av VA-taxan är nödvändig. Även fjärrvärmenätet behöver ytterligare utbyggnad med en 
reservpanna och en överföringsledning från fjärrvärmeverket till de norra delarna av Mullsjö för att klara kapaciteten vid kraftig kyla 
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Femårsöversikt 

Mullsjö Energi och Miljö AB 

mnkr 2020 2019 2018 2017 2016 

Omsättning 28,9 28,2 27,8 34,3 32,2 

Resultat -1,4 -4,3 -0,1 1,5 0,8 

Eget kapital 4,9 6,3 10,2 10,7 9,1 

Balansomslutning 127,3 101,7 104,5 104,4 101,6 

Soliditet, % 3,9 6,2 10,2 10,4 9,0 
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