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Ett år i Mullsjö kommun
En kort version av Årsredovisningen 2021

?
!

Hit gick dina  
skattepengar
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Året som gått 
Varje år gör Mullsjö kommun en årsredovisning som bland annat innehåller en 
ekonomisk rapport och analys av året som gått. Här har vi gjort en enklare  
version av årsredovisningen för att du lätt ska kunna se varifrån pengar kommer 
in och vad de använts till. Vi har även valt ut några händelser från varje  
verksamhet för att ge dig en liten tillbakablick från året som gått. 

Kommunstyrelsens ordförande  
har ordet
2021 har varit ett händelserikt år för Mullsjö. Förberedelsen av 
nya tomter och bostäder är glädjande nog i full gång. Annars 
har kommunen påverkats stort av pandemin även detta år, 
med tuffa perioder för vår personal. Många har kämpat och 
slitit för att få ihop verksamheten för våra kommuninvånare. 

Under 2022 kommer det bli nya bostäder både på Kärleksudden och vid  
Havstenshult. Flera andra projekt är på gång, både flerfamiljshus och villor.  
Mullsjö växer, sakta men säkert. 

Sandra Lidberg tog över som kommundirektör och undertecknad tog över ordförandeklubban i 
kommunstyrelsen. Vi har startat ett strukturerat arbete för att förbättra och förtydliga kopplingen 
kring mål- och ekonomiprocessen. Det kommer du som medborgare förhoppningsvis märka 
redan nästa år. Årets ekonomiska resultat visar ett stort plus mot budget. Det finns fortfarande 
utmaningar men vi är på rätt väg och det känns lovande. 

Om pandemins påverkan på året finns till sist mycket att rapportera. Mullsjö skolor har haft öppet 
alla dagar vilket är positivt och nästan unikt. I perioder har det varit stor brist på personal i flera 
verksamheter. Inte minst har skola, förskola, äldreboende och hemtjänst drabbats. Vi har också 
hjälpt varandra över verksamhetsgränserna under hela pandemin. Medarbetarna har gjort ett  
fantastiskt arbete för att hålla i gång alla verksamheter. 

/Mats Tingshagen (S) kommunstyrelsens ordförande

Mats Tingshagen
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Mats Tingshagen

Såhär ser kommunens  
politiska organisation ut

Politisk nivå
Kommunen har en politisk nivå, där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor. De flesta 
politiker har detta uppdrag parallellt med ett annat arbete. Mullsjö kommun styrs sedan valet 2018 av 
socialdemokraterna, centern, liberalerna och kristdemokraterna.

Förvaltande nivå
På den förvaltande nivån arbetar anställda tjänstepersoner med att förverkliga de politiska besluten.

Mullsjö kommun

Politisk organisation 20-01-31

Mullsjö Bostäder AB
5 styrelseledamöter

Mullsjö Energi & Miljö AB
9 styrelseledamöter

Kommunstyrelsen
11 ledamöter

Beredningar

Valberedning
9 ledamöter

Kommunrevision
5 ledamöter

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
5 ledamöter

Personalutskottet
3 ledamöter

Kultur- och fritidsnämnden
5 ledamöter

Tekniska nämnden
5 ledamöter

Byggnadsnämnden
5 ledamöter

Barn- och utbildningsnämnden
9 ledamöter

Socialnämnden
9 ledamöter

Barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott
3 ledamöter

Socialnämndens
arbetsutskott
5 ledamöter

Valnämnden
7 ledamöter

Miljönämnden Mullsjö och Habo
7 ledamöter

Kommunfullmäktige
35 ledamöter



Ett  år  i  Mul ls jö kommun  •  2021

4 

Varifrån kommer pengarna?
Kommunens verksamhet får in pengar på olika sätt. En liten del är genom att de 
som använder våra tjänster betalar en avgift. Du betalar avgift för till exempel 
barnomsorg, äldreomsorg och bygglov. Men den stora delen av kommunens 
intäkter kommer från:

 y Kommunalskatten
Det är den skatt på arbetsinkomst som medborgarna betalar varje månad. 

 y Statsbidrag
Kommunen får bidrag från staten som kallas statsbidrag.

 y Utjämningssystemen
Då skatteintäkter och utgifter varierar mellan olika kommuner är syftet med utjämnings-
systemen att skapa så lika ekonomiska förutsättningar som möjligt för alla kommuner. 

Skatter, statsbidrag och utjämning 

85%  =  472,5 mnkr  

Taxor och avgifter

3% = 16 mnkr  

           Hyror och arrenden

2% = 12,1 mnkr
 

Bidrag från stat  
och myndigheter 

7% = 41,1 mnkr
 

Försäljning 
2% = 12,2 mnkr

           Finansiella intäkter

1% =  4,4 mnkr

Förkortningen mnkr = miljoner kronor. 
Beloppen är avrundade.
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Socialnämnden 

34% =  156 mnkr 

Kommunstyrelsen

15% =  67,7 mnkr 

Tekniska nämnden

5% =  21,6 mnkr 

Kultur- och fritidsnämnden

3% =  15,1 mnkr 

Miljönämnden

0,5% = 2,2 mnkr

Byggnadsnämnden

0,5% = 2,6 mnkr

Barn- och utbildnings- 
nämnden

42% = 194 mnkr

Hur mycket blev det kvar?
Se årets resultat på sidan 6

Hit gick pengarna!
De mesta pengarna gick till förskola, grundskola och gymnasieskola samt till  
vård och omsorg. Verksamheternas intäkter minus kostnader ger en nettokostnad.  
Den totala nettokostnaden 2021 var 459,2 miljoner kronor.  

Förkortningen mnkr = miljoner kronor
Beloppen är avrundade.
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Årets resultat.
Årets resultat består av verksamheternas nettokostnad 
samt intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning. 
Mullsjö kommun behöver goda resultat för att möte en
växande befolkning, finansiera verksamheter över tid 
samt kunna investera utan att ta för mycket lån.

+18,7 miljoner kronor 
(Resultat år 2020 +20,9). 

Årets resultat är 
5 miljoner kronor bättre än 
det budgeterade resultatet.

Investeringarna på 13,1 miljoner kronor
har finansierats med egna pengar, inga
nya lån har tagits. En stor investering är
renoveringen av Gunnarsboskolan.

Hur 
många 
bor i kom-
munen?

Hur 
många 
bor i kom-
munen?
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Hur 
många 
bor i kom-
munen?

Hur 
många 
bor i kom-
munen?

Hur många bor i kommunen?

7 430 personer 

0 - 19 år = 1 835 personer

20 - 64 år = 3 805 personer 

65 år och uppåt = 1 790 personer

Hur många jobbar i kommunens  
olika verksamheter?
465 personer tillsvidareanställda omräknat till heltidstjänster.

”

Foto: Joakim Löwing
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Vad har vi gjort 2021?
Kommunstyrelsen
Leder och samordnar kommunens förvaltning samt har uppsikt över verksamheten i 
nämnder och kommunala bolag. Kommunstyrelsen kan jämföras med regeringen på 
nationell nivå och ska se till att de beslut som fattats i fullmäktige verkställs.

Några viktiga händelser 2021:

 y Demokratin fyller 100 år i Sverige och Mullsjö skriver på deklarationen för att  
värna demokratin framåt

 y Vi inleder strukturerat arbete inom miljöområdet och med Agenda 2030

 y Fortsatt arbete utifrån brottsförebyggande rådet och folkhälsa för  
minskad brottslighet och ökad trygghet

 y Mål- och ekonomistyrning, processen ses över och utvecklas

 y Gott samarbete med näringslivet, vilket under pandemin  
uppmärksammats på olika sätt

 y Flertal exploateringsprojekt inledda för att öka möjlighet att bo i Mullsjö

 y Sandra Lidberg anställs som ny kommundirektör

 y Mats Tingshagen nytt kommunalråd

Sandra Lidberg,  kommundirektör Mats Tinsghagen, kommunalråd
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Mats Tinsghagen, kommunalråd

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

Några viktiga händelser 2021:

 y Ny gång- och cykelväg (mellan Sjövägen och Promenaden)

 y LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsning) ”Vilda pollinatörer”  
tillsammans med flera andra nämnder

 y Nya tomter har skapats (bland annat Norra Havstenshult)

 y Genomfört mätning av matsvinn och arbetar för att minska svinnet på sikt

 y Antalet kilometer nylagd gata har varit 1,2 

 

Kultur- och fritidsnämnden
Ansvarar för bland annat utveckling av kultur- och fritidsområdet och för  
samarbetet med föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter.  
I verksamheten ingår simhallen, biblioteket, kulturskolan och fritidsgården. 

Några viktiga händelser 2021:

 y Nytt hälsocenter i Mullsjö simhall, i samarbete med regionen

 y Projektet ”Vilda pollinatörer” har startat 

 y Fritidsgården har genomfört trygghetsvandringar

 y Kulturskolan ställde om till digital undervisning och digitala konserter  
under pandemin 
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Barn- och utbildningsnämnden
Ansvarar för att planera, utveckla, samordna, utvärdera och kvalitetssäkra  
verksamheten i förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Några viktiga händelser 2021:

 y Sagotrollets förskola startade i kommunal regi

 y Familjecentralen öppnade i oktober

 y Skolinspektionens kvalitetsgranskning genomfördes med positivt resultat

 y Renovering H-huset Gunnarsboskolan påbörjades

 y Samtliga skolor var öppna under hela pandemin

Socialnämnden
Ansvarar för att erbjuda stöd, service och behandling inom verksamhetsområdena 
individ- och familjeomsorg samt funktionshinderomsorg. Även ett övergripande 
ansvar för kommunens äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Några viktiga händelser 2021:

 y Beslut om ombyggnad av Björkgårdens demensboende

 y Familjecentralen startade sin verksamhet

 y Det var ett tufft läge vad gäller bemanning för verksamheterna under pandemin

 y Ett samverkansavtal tecknades med Jönköping gällande alkohol- och tobaks- 
lagstiftning
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Byggnadsnämnden
Ansvarar för att plan- och bygglagen följs, hanterar frågor kring lov- och  
anmälningsärenden, upprättar detaljplaner och andra planeringsunderlag. 
Nämnden har också tillsynen av kommunens fastigheter.

Några viktiga händelser 2021:

 y Hanterat 110 bygglovsärenden och 53 anmälningsärenden

 y Haft snabba handläggningstider för bygglov i förhållande till kraven

 y Detaljplan för vårdcentrum påbörjad, flera detaljplaneprojekt påbörjade

 y Arbete med bostadsförsörjningsprogrammet

Miljönämnden 
Ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, är remissinstans  
i exempelvis plan- och byggfrågor samt rådgivande inom miljöfrågor.  
Miljönämnden är gemensam för Mullsjö och Habo kommuner. 

Några viktiga händelser 2021:

 y 73 procent av planerade tillsyner har genomförts

 y Tagit fram 15 nya e-tjänster med medborgare och företag

 y Genomfört kontroller av trängsel för att förhindra smittspridning  
på serveringsställen

Foto: Nicole Morgny Photography
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Våra bolag
Mullsjö Bostäder AB
Bolaget äger och tar hand om hyresbostäder och lokaler  
i Mullsjö och Sandhem samt erbjuder bostäder och lokaler  
åt Mullsjö kommun och invånarna i kommunen. 

Några viktiga händelser 2021:

 y Fortsatt hög efterfrågan på bostäder

 y En hyreshöjning genomfördes med 1,6 %

 y Tillbyggnad med tre lägenheter i Sandhem

Mullsjö Energi & Miljö AB
Bolaget värmer både kommunala och privatägda fastigheter  
med egenproducerad fjärrvärme samt ansvarar för vatten-  
och avloppsanläggningar i kommunen.

Några viktiga händelser 2021:

 y Vattenreningsverket i Sandhem fungerade perfekt under året utan driftsstopp

 y Inga större driftstörningar i avloppsreningsverken

 y Försäljning av fjärrvärme har ökat jämfört med föregående år

 y Ny styrelse valdes och en ny VD anställdes
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mullsjo.se/upptäck
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Hur gick det 
med målen
för 2021?
Tillväxt         DELVIS UPPFYLLT

Kommunen ska ha   
9 000 invånare år 2030. 

Välfärd och trygghet         INTE UPPFYLLT

Invånarna ska uppleva  
att verksamheten är av  
hög kvalitet.

Närhet                 UPPFYLLT

Vår kommun ska kännetecknas  
av närhet i såväl inflytande och  
demokrati som boende.
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Vi formar vår kommun  
tillsammans
Kommunfullmäktige har arbetat med utgångspunkt i vår vision, 
Mullsjö – närhetens kommun. Visionen har format kommunens arbete 
under många år och den här visionen gäller sedan 2007. Under 2022  
ska en ny vision arbetas fram.

För att uppnå visionen fokuserar kommunen på tre strategiska områden:

 y Tillväxt

 y Välfärd och trygghet

 y Närhet
Till varje område finns ett inriktningsmål kopplat, som beslutas av kommunfullmäktige. 
Detta är en del av kommunens styrmodell. Inriktningsmålen bryts ner och nämnderna beslutar  
om mål för verksamheten. Genom att planera, följa upp och analysera resultat av arbetet med 
målen vet kommunen hur arbetet framåt ska ske. 

Hur vill DU se Mullsjö år 2040?
Under 2022 ska vi ta fram en ny vision för Mullsjö kommun! Det gör vi tillsammans, vi som  
bor och verkar i kommunen. Vi kommer ha dialoger med olika råd, bestående av elever,  
funktionshindrade och pensionärer. En webbenkät går ut under våren 2022 där våra invånare  
får ge tre ord som beskriver den kommun som man vill bo, leva och verka i. 

Resultaten sammanställs i en ny vision och behandlas i kommunfullmäktige hösten 2022.

Upptäck
Mullsjö

Nära • Tryggt • Växer

Nära

Mullsjö ligger nära.

Tryggt

Mullsjö är tryggt.

Växer

Mullsjö växer.
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Vill du läsa hela årsredovisningen?
mullsjo.se/årsredovisning


