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Inledning 

Kommunens verksamhet och ekonomi ska följas upp i en årsredovisning. I årsredovisningen presenteras även en del av den 
verksamhet som bedrivs av bolagen. Årsredovisningen är en del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar över nämnderna och bolagen. 
Bestämmelserna om årsredovisningen regleras i den kommunala redovisningslagen kapitel 3 - 8. 

Årsredovisningen beskriver kommunens och koncernens verksamhet, utveckling, medarbetare och ekonomi. Syftet är att ge 
informativ redovisning till kommunfullmäktige, kommunens medborgare och andra externa intressenter. Fördjupad information 
kan hämtas ur de verksamhetsberättelser som respektive nämnd/ utskott och bolag tar fram. 

Sammanfattning 

Årets resultat för kommunen visar ett underskott på 17,2 mkr (+3,4 mkr). Trenden med positiva resultat under de senaste åren är 
därmed bruten. 

Årets resultat förklaras i huvudsak av höga kostnader inom socialnämndens verksamhetsområde, individ- och familjeomsorg. 
Vidare kan noteras att anpassningen till minskade ersättningar från staten för ensamkommande barn och unga tar tid och därmed 
inte varit möjlig att genomföra fullt ut under 2017. 

Kommunen uppfyller inte det lagstadgade balanskravsresultatet med ett resultat på -17,2 mkr. 

Kommunens investeringsvolym uppgick till 39,6 mkr och självfinansieringsgraden av investeringarna var -1 procent. Detta innebär 
att kommunen inte kunde skattefinansiera årets investeringar. 

Soliditeten uppgick till 14,9 procent vid bokslutet vilket är en minskning med 3,1 procentenheter jämfört med föregående år. Den 
lägre soliditeten förklaras av att tillgångarna ökade med 0,1 procent medan det egna kapitalet minskat med drygt 16 procent. 

Vid en samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen och de finansiella målen för god ekonomisk hushållning, 
samt med hänsyn tagen till kommunens negativa resultat och höga låneskuld, är bedömningen att Mullsjö kommun inte uppfyller 
kriterierna för god ekonomisk hushållning. 

Att under de senaste åren redovisat positiva resultat, uppvisar koncernen för 2017 ett negativt resultat på 8,3 mkr (+10,1 mkr). Ett 
större fokus på att höja resultatnivån krävs. Kassaflödet behöver förstärkas och amorteringsnivån höjas för att förbättra soliditeten 
på 11,9 procent, men framför allt för att skapa utrymme för kommande investeringar. 

Årsredovisningens delar 

Årsredovisningen delas in i tre större delar samt en bilagedel där mer fördjupad information finns. Här presenteras kort vad de olika 
delarna innehåller. 

Förvaltningsberättelse 

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

Verksamhet för nämnder och bolag 

I denna del redovisar varje nämnd/ utskott för verksamheten och ekonomin 2017 samt ger en kortare framtidsbedömning. Här 
finns även motsvarande information för bolagen. 

Ekonomi 

Denna del presenterar kommunens och koncernens ekonomiska utfall samt ekonomiska ställning vid årets slut i form av finansiella 
rapporter (resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning). Vidare lämnas information om de rekommenderade 
redovisningsprinciper som till allt väsentligt tillämpas i kommunens redovisning. Här finns också en drift- och 
investeringsredovisning med kortfattade kommentarer. Avsnittet avslutas med revisionsberättelse där kommunrevisionen uttalar sig 
utifrån de granskningar som utförts. 

 

Foton: Symbolbilder.se och Mullsjö kommun. 

Beloppen i årsredovisningen är redovisade i miljoner kronor (mkr). 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
2017 har precis som många tidigare år varit händelserikt i flera avseenden. Det händer mycket i vår omvärld som påverkar oss på 
olika sätt. 

Donald Trump började året med att svära presidenteden och tillträdde som president i USA. Med sitt minst sagt speciella ledarskap 
har han skapat klyftor och osäkerhet såväl i sitt eget land som i resten av världen. Varje dag med honom som ledare i väst är som 
”en ask med choklad, man vet aldrig vad man får” (citat: Forrest Gump). 

Terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i början av april skakade hela vårt land. Fem människor miste livet när en person valde 
att styra sin lastbil rakt in på gågatan bland intet ont anande vuxna, ungdomar och barn som strosade på stan en tillsynes vanlig 
fredagseftermiddag. Detta dåd skapade trots allt en rörelse, en sammanhållning där Stockholmsborna öppnade hemmen för sina 
medmänniskor i behov av hjälp. En tydlig medmänsklig handling i en kris som visar att när det väl gäller så finns vi där för 
varandra. 

Sverige står inför oerhörda utmaningar. Vi är alldeles för få personer i vårt land för att kunna styra denna skuta framåt. Vi har en 
arbetskraftsbrist som gör det tungt för offentlig sektor likväl som för den privata marknaden. Medarbetare söks med ljus och lykta 
och tyvärr så resulterar det i att man tävlar om samma personer. Utmaningarna i landet stannar inte vid detta utan kommer 
framöver bli än större. Gemensamma åtgärder måste vidtas för att hitta lösningar som håller på sikt. Ett viktigt arbete väntar 
framför oss. 

Mullsjö kommun är inte undantaget dessa utmaningar. Vi har som många andra kommuner och företag svårt att rekrytera och till 
viss del behålla vår personal. Konkurrensen mellan kommunerna om arbetskraften är stor. Det är därför viktigt att vi anstränger oss 
än mer för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har suverän personal i samtliga av våra verksamheter som utför ett mycket bra 
arbete och ser till att våra kommuninvånare i alla åldrar får en god service. 

Ekonomiskt var 2017 ett av de tuffaste åren någonsin. Jag önskar att jag kunde säga att vår situation är unik men tyvärr är så inte 
fallet. 

Utvecklingen av Folkhälsan i landet är ett bekymmer. Allt fler medborgare mår dåligt psykiskt vilket är oroande. Kommunens 
ansvar är stort och vi tar detta på största allvar. Våra invånare ska må bra och vi kämpar för att göra det möjligt. Detta innebär en 
del utmaningar. Vi har ett förändringsarbete att göra i vår organisation så att vi på ett mer effektivt sätt kan hjälpa de medborgare 
som behöver lite extra stöd. Detta arbete är påbörjat men det kommer att ta tid och kosta pengar. Detta är inte bara en kommunal 
angelägenhet utan även regionen och Sverige har ett arbete att göra. 

Vi växer i invånarantal. Tomter säljs och villor samt lägenheter byggs. Även skollokaler behöver utökas på sikt. Detta är positiva 
trender som vi förväntar fortsätta även framöver. Väg 26/ 47 byggs nu för fullt och vi ser fram emot invigningen hösten 2019. 

Trots den ekonomiska situationen är möjligheterna för kommunen många. Jag ser ljust på framtiden och tillsammans kan vi göra 
kommunen än bättre. 

Ett stort tack riktar jag till er alla som tillsammans med mig, arbetat för en ännu bättre kommun under det gångna året. 

Nu kör vi för fullt i 2018! 

 

 

Linda Danielsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Politisk organisation 

 

  

  

June Avfall och Miljö AB 
Mullsjö, Habo och Jönköping kommun har 2017 gått samman i ett gemensamt bolag för att uppnå miljömässiga vinster och 
gemensamt förvalta den kompetens och erfarenhet Jönköpings kommun byggt upp inom avfallsverksamhet. 1 januari 2018 
kommer June Avfall och Miljö AB ta över driften av avfallsverksamheten i kommunerna. 

  

Definition av organisation 

Sammanställd redovisning (kommunkoncernen/ koncernen) 
Kommunens samlade verksamhet består av Mullsjö kommun samt de av kommunen ägda bolagen Mullsjö Energi & Miljö AB samt 
Mullsjö Bostäder AB med dotterbolaget Fastighets AB Gyljeryd 1:24. 

Mullsjö kommun (kommunen) 
Skattefinansierad verksamhet. 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 

Från och med augusti 2014 styr Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet de gröna (MP) och Vänsterpartiet (V) kommunen. 

De 35 mandaten är fördelade enligt följande; Socialdemokraterna 9, Moderata samlingspartiet 6, Kristdemokraterna 5, Mullsjö 
Framtid 5, Liberalerna 1, Centerpartiet 1, Vänsterpartiet 2, Miljöpartiet de gröna 4 samt Sverigedemokraterna 2. 
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Fem år i sammandrag 

Kommunen 2017 2016 2015 2014 2013 

Allmänt      

Antal invånare 31/12 7 328 7 226 7 157 7 109 7 039 

Skattesats, kommun och region, kr 33,10 33,10 33,10 33,05 32,65 

Kommunal skattesats, kr 21,84 21,84 21,84 21,84 21,90 

Personal      

Antal tillsvidareanställda 526 525 500 499 497 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

5,8 6,7 6,1 5,5 5,7 

Ekonomi      

Nettokostnad (inkl. avskrivningar och 
finansnetto), mkr 

423,1 380,0 363,5 344,4 335,1 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag, mkr 

406,0 383,4 367,2 353,4 339,8 

Årets resultat, mkr -17,2 3,4 3,7 9,0 4,7 

Balanskravsresultat uppfyllt Nej Ja Ja Ja Ja 

Nämndernas avvikelse mot budget, mkr -29,6 -0,3 2,6 2,2 -1,4 

Investeringar, mkr 39,6 85,6 145,1 4,5 19,8 

Balansomslutning, mkr 589,6 583,8 549,0 401,1 389,6 

Soliditet, % 14,9 18,0 18,5 24,4 22,7 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, % -15,7 -13,5 -15,8 -23,4 -28,3 

      

Kommunkoncernen 2017 2016 2015 2014 2013 

Årets resultat, mkr -8,3 10,1 5,2 9,2 33,4 

Investeringar, mkr 120,8 140,9 176,8 77,4 51,6 

Balansomslutning, mkr 877,6 786,2 716,8 504,5 434,1 

Soliditet, % 11,9 14,4 14,3 19,4 20,5 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, % -8,7 -8,8 -12,0 -18,6 -25,4 
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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 kommunen och koncernen. Här finns också ett avsnitt om medarbetarna. 
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Nuläge och utveckling 

I detta avsnitt kommenteras samhällsekonomiska faktorer som påverkar kommunens utveckling. Därefter redovisas de områden 
och förutsättningar som bedöms viktiga för kommunens utveckling. 

Samhällsekonomi 

Det råder högkonjunktur i svensk ekonomi och enligt SKL:s bedömning stärks konjunkturen ytterligare de närmaste åren. SKL 
räknar därefter med en återgång till ett konjunkturellt normalläge, vilket innebär betydligt lägre tillväxttal efter 2018. Ökningen av 
BNP begränsas till 1,5 procent per år samtidigt som antalet arbetade timmar nästan stagnerar. Det betyder att den reala ökningen av 
skatteunderlaget gradvis avtar från över 2 procent 2016 till under 1 procent från och med 2019. Tillsammans med den snabba 
befolkningsökningen, som innebär ökade behov av skola, vård och omsorg, leder detta till allt större svårigheter för 
kommunsektorn att finansiera verksamheten. 

Källa: Ekonomirapporten, oktober 2017 (SKL) 

Kommunernas ekonomi 

Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och därmed det kommunala skatteunderlaget växer i 
relativt snabb takt i år och nästa år. Från 2019 förutsätts konjunkturläget normaliseras, vilket medför att skatteunderlaget förväntas 
utvecklas svagare framöver. 

Sverige får allt fler yngre och äldre, vilket ökar behov av skola, vård och omsorg. Personer i arbetsför ålder ökar långsammare och 
därmed även skatteintäkterna. Framöver uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader som successivt växer. Kommunerna behöver 
ha ett ökat fokus på att arbeta annorlunda med alltifrån ny teknik som mer förebyggande. 

De närmaste åren kan man inte heller utesluta skattehöjningar, resultatförsämringar och neddragningar på olika håll. Men långsiktigt 
är det nödvändigt att öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna. Det handlar om att kunna hantera ökade volymer utan att 
kostnaderna ökar i samma takt och utan att kvaliteten försämras. Utmaningen ligger främst i att hitta andra arbetssätt baserade på 
nya tekniska lösningar. Det är också nödvändigt att samarbetet mellan kommunsektorn och staten förbättras, där staten hjälper till 
att ge goda förutsättningar vad gäller bidragsgivning, regelverk med mera. 

Källa: Ekonomirapporten, oktober 2017 (SKL) 

Mullsjö kommuns utveckling 

Befolkning 

Antalet invånare i Mullsjö var vid 2017 års utgång 7 328, en ökning med 102 personer jämfört med föregående år. Av dem var 
3 651 kvinnor och 3 677 män. Medelåldern i kommunen är cirka 42 år, medan den i riket är cirka 41 år. Andelen Mullsjöbor som är 
födda utomlands är 10,8 procent (788 personer). Motsvarande siffra för riket är 13,4 procent. 

Under 2017 har 517 personer flyttat till kommunen samtidigt som 408 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt 
flyttningsnetto på 109 personer. Jämfört med föregående år har inflyttningen ökat med 81 personer, medan utflyttningen ökat med 
10 personer. 

Födelsenettot (födda minus döda) uppgick till - 8. Under året har det fötts 54 barn, vilket är 44 barn färre jämfört med året innan. 
Antal avlidna personer minskade med 6 personer från 68, 2016 till 62, 2017. 

Kommunen har uppfyllt målsättningen att öka invånarantalet med 50 nya invånare år 2017. Befolkningstillväxten beror 
huvudsakligen på ett positivt flyttningsnetto, vilket betyder att fler flyttar in än ut från kommunen. 

Jämfört med riket har Mullsjö en högre andel 0 - 19 åringar i befolkningen. En faktor som är positiv för framtiden och andas tydlig 
framtidstro. 

Den demografiska försörjningskvoten är 0,93 för Mullsjö att jämföra med rikets 0,86. Detta innebär att Mullsjö strukturellt behöver 
öka sin befolkning i åldersgruppen 20 - 64 år för att uppnå en gynnsammare försörjningsbörda. 

I tabellen nedan framgår att antalet invånare totalt ökat med 102 personer år 2017, i åldersgruppen 0 - 19 år har vi blivit 27 personer 
fler, i åldersgruppen 20 - 64 år 44 personer fler och slutligen i åldersgruppen 65 och över 31 personer fler. 

Invånare, antal 2017 2016 2015 2014 

0 - 19 år 1 810 1 793 1 772 1 746 

20 - 64 år 3 798 3 754 3 742 3 750 

65+ 1 710 1 679 1 643 1 613 

Totalt 7 328 7 226 7 157 7 109 
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Ensamkommande och nyanlända 

Enheten för Integration och Nyanlända genomgick stora förändringar under 2017. De stora förändringarna kan främst motiveras 
med den längre ersättning som påbörjades från och med första juli samt en mer restriktiv politik rörande migration och asyl. 

Ersättningen ändrades till 1 350 kronor per dygn för de ensamkommande ungdomar som var under 18 och till 750 kronor per dygn 
för de som redan fyllt 18. 

Förändringarna i svensk politik ledde till att en stor del av de ensamkommande ungdomarna som befann sig i Mullsjö blev 
åldersuppskrivna och fick avslag på sin asylansökan. I och med att de fyllt 18 förlorade de sin plats på kommunens HVB-hem och 
flyttades till något av de asylboenden i länet som finns för vuxna. 

HVB-hemmet Annexet Nyhem stängde under juli månad då det inte längre fanns en målgrupp som kunde motivera en verksamhet. 
Samma sak skedde på Kyrkvägens HVB-hem under slutet av november. 

I och med att ungdomar lämnade verksamheten i en snabbare takt än vad vi först räknade med uppstod en arbetsbrist inom 
kommunen och förhandlingar med facket påbörjades. Förhandlingar skedde under våren och under en tid var verksamheten i fas 
med bemanning. Detta var emellertid kortvarigt och en ny förhandling påbörjades under hösten 2017 varpå ett 
omplaceringsförfarande initierades för merparten av de anställda inom organisationen. 

Från och med årsskiftet omvandlades Sjörydsvillan från HVB-hem till stödboende eftersom det inte fanns tillräckligt med 
ungdomar med behov för att kunna motivera en HVB-verksamhet. I samband med detta minskade även personalstyrkan. 

Trots den stora avveckling som organisationen genomgick under 2017 påbörjades flera utvecklingsprojekt: IT-guider, Kvinnocafé, 
bostadssamverkan, mobilearn, delegation för unga och nyanlända till arbete (DUA) med mera. Ett samverkansprojekt med 
Arbetsförmedling, Mullsjö utveckling, kommunen och Mullsjö folkhögskola beviljades medel av Länsstyrelsen. 

Bostäder och infrastruktur 

I Mullsjö kommun finns drygt 3 200 lägenheter (villor, lägenheter i flerfamiljshus, fritidsboenden mm). I dessa bor det cirka 3 000 
hushåll. Inom allmännyttan finns cirka 500 lägenheter. Allmännyttans andel av lägenheter i Mullsjö är cirka 50 procent. 

I Mullsjö kommun råder en stor bostadsbrist. Priserna på villor har ökat rejält de senaste åren och utbudet är lågt. Även tillgången 
på tomter är låg och huvuddelen i tätorten är sålda. Produktion pågår och kommunen räknar med färdigställda tomter på 
Havstenshult under 2018. År 2018 beräknas cirka 150 tomter finnas tillgängliga i planen för Ruder 4, varav ett antal kan 
färdigställas/ projekteras under året. I Sandhem finns cirka 20 tomter tillgängliga. Översiktsplanen färdigställdes och antogs under 
2017. 

Byggnation av flerfamiljshus med totalt cirka 50 lägenheter har färdigställts under året. Planering och projektering pågår för 
ytterligare lägenheter under 2018 och framåt. 

Mullsjö ingick 2016 ett avtal med Jönköpings kommun, i samband med utbyggnad av höghastighetsjärnväg, om att 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 beslutar i frågan. Riksdagsbeslutet är beräknat till 2018. 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. 

Ombyggnation av riksväg 26/ 47 mellan Risbo och Mullsjö pågår. Vägen kommer att invigas i augusti 2019. I den nationella planen 
finns medtagen projektering av en fortsättning av ombyggnationen till Slätthult. 

På Jönköpingsbanan kommer projektering och arbete för planfria passager påbörjas, bland annat kommer åtgärder genomföras i 
Sandhem. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Kommunen är idag en pendlingskommun och beroendet av den egna arbetsmarknaden har därmed minskat. Pendlingen sker i 
huvudsak till Jönköping. Även pendlingen från Jönköping och Habo är relativt stor. Det kan dock konstateras att den lokala 
arbetsmarknaden i kommunen är viktig och behöver utvecklas. Mullsjö har sedan 2014 ett gemensamt utvecklingsbolag med 
företagen där syftet är att utveckla företagen och arbetsmarknaden. 

Det råder arbetskraftsbrist generellt samt problem med kompetensförsörjning inom vissa yrkeskategorier både inom kommunen 
och kommunens företag. Kommunen och utvecklingsbolaget arbetar intensivt med frågan inte minst i samverkan med 
arbetsförmedlingen. 

Såväl arbetskraftsbristen som kompetensförsörjningen är riskfaktorer för kommunen. En annan riskfaktor är globaliseringen. Flera 
av koncernledningarna på produktionsenheterna i Mullsjö är inte placerade i kommunen. 

Kongsberg Automotive, underleverantör till bilindustrin är tillsammans med kommunen de största arbetsgivarna med cirka 500 
anställda var. Koncernledning vid Kongsberg är ett exempel på där ledningen inte är placerad i kommunen. Närhet och snabba 
beslutsprocesser är därför en viktig faktor där kommunens utvecklingsbolag är länken. 

Företagsklimatet i Mullsjö är gott och kommunen hamnade på plats 19 i svenskt näringslivs rankning - en förbättring med två 
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placeringar. Analysen visar att kommunen står sig bra i allmänt omdöme och högt inom de enkätsvar som ligger inom ramen för 
kommunens påverkan. Områden/ faktorer där en djupare analys krävs och där kommunen har potential att förbättra sig är; 

• Nyföretagande 

• Marknadsförsörjning 

• Företagande 

• Anställda i utländskt ägda bolag 

• Försörjningsbörda 

• Utbildningsnivå 

Åtgärder som kommunen gör för att påverka utvecklingen i positiv riktning är bland annat utökat samarbetet med Science Park, 
verksamheternas arbete med att höja utbildningsnivån i kommunen samt riktade insatser för att öka inflyttningen till kommunen i 
åldersgruppen 20 - 64 år (arbetande ålder), i syfte att sänka försörjningsbördan. 

När det gäller kompetensförsörjning har kommunen erhållit statliga medel för två projekt. Ett projekt där kommunen genomför 
yrkessvenska för nyanlända - direkt riktat mot företagen i kommunen. Ett andra projekt där syftet är att så många som möjligt 
kommer ut på arbetsmarknaden och/ eller att hitta den kompetens som företagen efterfrågar. 

Arbetslösheten 2017 var lägre i kommunen jämfört med riket. Av arbetskraften 15 - 74 år var totalt 4,5 procent arbetslösa att 
jämföras med rikets 6,7 procent. När det gäller antalet sysselsatta av befolkningen var andelen 70,6 procent för kommunen och 67,8 
procent för riket. 

Avslutande kommentarer 

Mullsjö kommun står inför ett antal utmaningar. Samtidigt som bedömningen är att befolkningen i kommun ökar med cirka 50 
personer per år de närmaste åren, vilket får anses vara positivt, då detta visar att kommunen är en plats där människor vill bo och 
verka på, så ställer det även krav på den kommunala servicen i form av bostäder, skola och äldreomsorg med mera. Detta gäller 
såväl utbyggnad av lokaler/ platser som behov av personal. Påpekas bör dock att prognoser alltid har ett mått av osäkerhet och 
utfallet kan bli något helt annat. Detta innebär i sin tur att kommunen måste vara flexibel och kunna ställa om vid ändrade 
förutsättningar. 

Kommunen upplever allmänt en bostadsbrist, vilket inneburit ökade villapriser och brist på tomter. 

Processen att bygga en höghastighetsjärnväg fortskrider. I detta projekt ingår även att belysa vad denna satsning kan innebära för 
regionen och de enskilt berörda kommunerna. Bostadsbyggandet och arbetsmarknaden är sådana områden som kommer att 
påverkas positivt. Mullsjö kommun har avtalat om att uppföra 1 000 nya bostäder till och med år 2035. 

En ombyggnation av riksväg 26/ 47 pågår och kommer att slutföras 2019. En positiv effekt är att den nya vägen kommer att 
påverka och gynna bostadsplaneringen i kommunen. 

En annan stor utmaning för kommunen är att tillgodose kompetensförsörjningen inom olika yrkesgrupper. Att fortsatt vara en 
attraktiv arbetsgivare kommer att vara än så viktigt. 

Pensionskostnaderna kommer att öka med cirka 1 mkr per år de närmaste åren, från 21,3 mkr 2017 till 27 mkr 2022. 

Den allmänt positiva utvecklingen som finns i kommunen innebär även ekonomiska utmaningar. Det demografiska trycket kommer 
att påverka kärnverksamhet samt kvalitet och innehåll i de tjänster som levereras medborgarna utifrån både kommunens som 
statens ambitioner. Detta innebär att även kommunens resurser kommer att påverkas. 

För att uppnå en god och stabil ekonomi med bra planeringsförutsättningar för verksamheterna är det angeläget att kommunens 
ekonomi är hållbar på lång sikt. De finansiella målen behöver ses över för att anpassas till förändrade förutsättningar över tid. För 
att klara de utmaningar kommunen står inför behöver planeringen, styrningen och uppföljningen ha fokus på långsiktighet och 
flexibilitet. 
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God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med 

resultatutjämningsreserv (RUR) 

Kommunfullmäktige har fastställt finansiella mål och verksamhetsmål för 2017 som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Avsnittet inleds med de finansiella målen därefter följer verksamhetsmålen. Verksamhetsmålen utgår från de strategiska områdena 
Tillväxt, Välfärd och Närhet i visionsdokumentet Mullsjö - Närhetens kommun (KF 2008-02-26 § 13). En målbedömning görs per 
målområde samt en total bedömning av samtliga mål. Den totala bedömningen ska svara på frågan om kommunen lever upp till 
kriterierna för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav. 

Syftet med god ekonomisk hushållning är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt. Skattemedlen ska användas 
där största nytta uppnås. Detta innebär att bra verksamhet och service ska levereras och erbjudas till medborgarna med de resurser 
som står till förfogande. 

Finansiella mål för God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har antagit tre finansiella mål som visar på god ekonomisk hushållning för 2017. De finansiella målen är ett av 
verktygen för att uppnå verksamhetsmålen. I detta avsnitt redovisas utfallet. 

Resultatnivån ska uppgå som minst till 1,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

Utfall 2017: -4,2 procent. Målet inte uppfyllt.   

Kommunens låneskuld ska amorteras med 3 mkr. 

Utfall 2017: 2,3 mkr. Målet inte uppfyllt. 

Kommunens soliditet, det vill säga andelen tillgångar som finansierats med eget kapital, ska uppgå till minst 18 procent. 

Utfall 2017: 14,9 procent. Målet inte uppfyllt. 

Verksamhetsmål för God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har i budget 2017 fastställt sex prioriterade mål för verksamheten. Målen följs upp med en eller flera 
målindikatorer. Verksamhetsmålen är indelade i tre rubrikområden enligt nedan. I detta avsnitt redovisas måluppfyllelsen. 

Attraktiv arbetsgivare 

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

Målindikator för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll: 

• Sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid hämtat ur kommunens personalsystem. 

Måluppfyllelse:  Målet som stäms av på femårsbasis indikerar vid bokslut 2017 att utvecklingen går åt rätt håll. År 2016 var 
måluppfyllelsen 6,7 procent och år 2017 5,8 procent. 

Barn- och unga 

Skolans uppgift är kortfattat att ge eleverna kunskaper för livet för att kunna leva och fungera i ett modernt samhälle. 

Målindikator för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll: 

• Andelen barn 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. 

Måluppfyllelse: 

• Eleverna i årskurs 5 hamnade på 9,1 på en 10 - gradig skala när det gäller upplevd trygghet i skolan på Skolinspektionens 
elevenkät läsåret 2016/ 2017. Snittet i landet var 8,4. Motsvarande siffra för eleverna i årskurs 9 var 8,6. Rikssnittet i 
årskurs 9 var 7,9. Mullsjö kommun kommer att gå över till Skolinspektionens elevenkät. Anledningen är att de frågor från 
SKL som kommunen tidigare använde inte längre används på riksnivå. Eftersom Skolinspektionens enkät inte har använts 
tidigare så finns det inga jämförelsetal. Målet anses uppfyllt med tanke på höga värden i jämförelse med riket i övrigt. 

• Efter ett antal år med sjunkande resultat i årskurs 6 har antal elever som nådde målen i alla ämnen ökat 2017 jämfört med 
2016. 

• Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har ökat jämfört med föregående år men fortsätter vara en utmaning då värdet 
ligger klart under rikssnittet. 

• Andelen elever som blir behöriga till gymnasiet ökar. 

Goda levnadsvillkor  
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Erbjuda äldre en trygg och god äldreomsorg. 

Målindikator för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll: 

• 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 alltid eller oftast tar hänsyn till deras åsikter och önskemål ska öka jämfört 
med föregående år. 

Måluppfyllelse: 
Personer som är nöjda med sitt äldreboende eller hemtjänst. Kundnöjdheten var 2016 och 2017, 96 procent. 

Personer som är mycket nöjda med personalens bemötande på sitt äldreboende eller hemtjänst. Kundnöjdheten var 2017, 99 procent och 2016 100 
procent. 

Positiva iakttagelser 

• Svarsfrekvensen har ökat från 40 procent 2016 till 60 procent 2017. 

•  Personalkontinuitet inom hemvården, vilket skapar trygghet. 

• Kontaktmannaskap och genomförandeplaner inom särskilt boende, vilket individanpassar bemötandet och skapar 
trygghet. 

• Brukarråd på särskilt boende, vilket skapar delaktighet. 

• Personalens bemötande, boendemiljön, måltiderna och måltidsstunderna. 

• Utbildning av personal i bemötandet av personer med kognitiv svikt (lindrig minnessvikt). 

Förbättringsområden 

• Kontaktmannaskap inom hemvården, för att öka andelen äldre som upplever trygghet. 

• Fortlöpande utbildning och samtal på arbetsplatsträffar om bemötande. 

Personer som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. Kundnöjdheten var 2017, 86 procent och 
2016 87 procent. 

Positiva iakttagelser 

• Hemvårdens planerare är med vid första mötet med brukaren. Syftet är att planera insatser efter brukarens önskemål inom 
ramen av insatser. Vidare att planera för en insats med få personal inblandad och därmed få en god personalkontinuitet. 

• På särskilt boende, upprättas tillsammans med den äldre, individanpassade genomförandeplaner, där den enskildes 
önskemål beaktas 

• Brukarråden tar emot de boendes åsikter för vidare åtgärd. 

Förbättringsområden 

• Planera uppföljningsmöte två veckor efter hemkomst från sjukhus för att underlätta för kontaktperson att närvara. 

• Kontinuerlig utbildning för personal i genomförandeplaner. 

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

Målindikator för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll: 

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

Måluppfyllelse: 
År 2017 var andelen 88 procent och 2016 93 procent. Under 2016 - 2017 avslutades 219 insatser. Av dem var 26 (16) 
återaktualiserade inom 12 månader under 2017. 

Positiva iakttagelser 

• Både barn, unga och vuxna känner ett förtroende för socialtjänsten och därför också återkommer. Det är inte självklart att 
en insats varit fel för att en person återkommer till socialtjänsten. Det kan vara ett behov av en kortvarig och tillfällig hjälp 
på vägen 

Förbättringsområden 

• Målet är att människor som söker stöd hos socialtjänsten ska få rätt insats. Att bara mäta antalet som återkommer säger 
inget om insatsen varit rätt från början. 

 

 

Aktivt hjälpa människor att lämna ett försörjningsstödsberoende. 
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Målindikator för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll: 

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

Måluppfyllelse: 
År 2016 var andelen 3,5 procent (256 personer av 7 226 invånare) och år 2017 4,4 procent (324 personer av 7 312 invånare). 

Positiva iakttagelser 

• Iakttagelser, men inte så positiva är att socialtjänsten har det yttersta ansvaret och är beroende av att andra instanser till 
exempelvis försäkringskassan, arbetsförmedlingen och psykiatrin fullgör sitt ansvar. 

Förbättringsområden 

• En väl fungerande arbetsmarknadsavdelning bör främja att försörjningsstödet minskar. 

Aktivt hjälpa människor inom funktionshinderomsorgen till en meningsfull tillvaro. 

Målindikator för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll: 

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

Måluppfyllelse: 
En mätning gjordes under vecka 7 och vecka 50 där man använde en skala från 1 - 10 på upplevelsen över inflytandet. Utfallet för 
2017 visar 95 procent. Målet har inte gått att mäta 2016. 

Positiva iakttagelser 

• Andelen brukare upplever att de fått ett ökat inflytande över sin sysselsättning på daglig verksamhet samt ett ökat 
inflytande över matsituationen på sitt boende. 

• Mätningen har genererat en ökad medvetenhet hos personalen, genom kontinuerliga diskussioner på arbetsplatsträffar. Ett 
arbete som kommer fortsätta i syfte att öka inflytandet och delaktigheten hos brukarna. 

Utvärdering av måluppfyllelsen God ekonomisk hushållning 

Resultatet för år 2017 blev ett underskott på 17,2 mkr (+3,4 mkr) vilket motsvarar -4,2 procent av skatteintäkter och bidrag. Årets 
resultat är 23,7 mkr sämre än det budgeterade årsresultatet på 6,5 mkr. En bidragande orsak till det negativa resultatet är att 
omställningen till de minskade ersättningar från staten för ensamkommande barn och unga tar tid och därför inte fullt ut 
genomförts under året, samt ökade kostnader för verksamheten. 

Kommunens ekonomiska ställning är mycket ansträngd. En del av verksamheterna har fortsatt problem med att hålla sina 
budgetramar dessutom ökar låneskulden kraftigt samt kommunens borgensåtaganden. Detta gör att låneutrymmet minskar och det 
tillsammans med en hög investeringstakt kan leda till framtida problem om inte självfinansieringen av investeringarna ökar. 

Kommunens finansiella mål om att resultatet för 2017 ska var minst 1,5 procent av skatteintäkter och generella bidrag, att 
låneskulden ska amorteras med 3 mkr samt att soliditeten ska uppgå till minst 18 procent har inte uppnåtts. 

Området Attraktiv arbetsgivare innehåller ett mål. Målet som handlar om att sjukfrånvaron ska minska. Sjukfrånvaron har 
minskat i jämförelse med föregående år. Även i fortsättningen kommer det aktivt arbetas för att minska sjukfrånvaron ytterligare. 

Området Barn- och unga innehåller målet som handlar om att ge eleverna kunskaper för livet. Eleverna meritvärde i årskurs 9 har 
ökat jämfört med föregående men, fortsätter att vara en utmaning, då meritvärdet ligger under rikssnittet. 

Området Goda levnadsvillkor innehåller fyra mål. Målen som rör äldreomsorg och funktionshinderomsorg visar god 
kundnöjdhet. Målet att aktivt hjälpa människor som söker stöd hos socialtjänsten med rätt insatser samt målet att inte återkomma 
inom ett år till socialtjänsten efter avslutad insats har inte förbättrats jämfört med föregående år. 

Mullsjö kommun uppnår inga av de för 2017 uppsatta finansiella målen däremot redovisar merparten av verksamhetsmålen en 
positiv trend. Vid en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen samt med hänsyn tagen till det negativa resultatet och höga 
belåningen i kommunen, lever kommunen inte upp till kriterierna för god ekonomisk hushållning. 
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Utfall mål för God ekonomisk hushållning 

  Utfall 2016 Utfall 2017 

Finansiella mål   

Resultatnivån ska uppgå som minst till 0 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag för 2016. 

0,9 - 

Amortering på nuvarande låneskuld (inte nyupplåning) ska 

vara i nivå med avskrivningarna för 2016. 

Amortering, 2,3 mkr. Avskrivningar 

14,3 mkr. 
- 

Resultatnivån ska uppgå som minst till 1,5 procent av 

skatteintäkter och statsbidrag för 2017. 
- -4,2 

Kommunens låneskuld ska amorteras med 3 mkr under 2017. - 2,3 

Kommunens soliditet ska uppgå till minst 18 procent för 

2017. 
- 14,9 

Verksamhetsmål   

Attraktiv arbetsgivare   

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

6,7 5,8 

Barn och unga   

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

  

-  årskurs 5 - 9,1 

-  årskurs 9 - 8,6 

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

83,3 85,5 

Elevernas meritvärde i år 9 ska öka jämfört med föregående 

år. 
202,4 204,7 

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

80,6 87,5 

Goda levnadsvillkor   

Andelen personer som är nöjda med sitt äldreboende eller 

hemtjänst ska öka jämfört med föregående år. 
96 96 

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

jämfört med föregående år. 

100 99 

Andelen personer som uppger att personalen alltid eller oftast 
tar hänsyn till deras åsikter och önskemål ska öka jämfört 

med föregående år. 

87 86 

Andelen barn, unga och vuxna som inte återkommer till 

socialtjänsten efter avslutad insats inom ett år ska öka. 
93 88 

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

3,5 4,4 

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

resultatet har inte mätts 95 

 

* Ingen måluppfyllelse redovisas för år 2016 på grund av att kommunen gått över till Skolinspektionens elevenkät. Anledningen är 
att de frågor från SKL som kommunen tidigare använde inte längre används på riksnivå. Eftersom Skolinspektionens enkät inte har 
använts tidigare finns det inga jämförelsetal. 
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Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv (RUR) 

I kommunallagen finns ett krav på att kommunerna ska ha en ekonomi i balans. Detta innebär att årets intäkter ska täcka årets 
kostnader. Om kommunen redovisar ett negativt resultat ett enskilt år ska det återställas inom de närmaste tre åren. 

mkr 2017 2016 2015 2014 

Årets resultat enligt resultaträkningen -17,2 3,4 3,7 9,0 

reducering av samtliga realisationsvinster (-) - - -3,4 - 

justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (+) - - - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -17,2 3,4 0,3 9,0 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR) (-) - - - -2,0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR) (+) - - - - 

Balanskravsresultat -17,2 3,4 0,3 7,0 

Att balanskravet uppfylls är en grundförutsättning för en långsiktigt stabil finansiell utveckling och ett hjälpmedel för att förhindra 
negativ utveckling av kommunens ekonomi. Mullsjö kommun uppfyller inte det lagstadgade balanskravet med ett resultat på -
17,2 mkr. Resultatet kommer att återställas med effektiviseringar i verksamheten som i sin tur kommer att generera överskott 
kommande år. 

Totalt reserverade medel i RUR är 9,6 mkr. 

 

 

 

 



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2017 16(60) 

Finansiell analys  

I detta avsnitt görs en finansiell analys av Mullsjö kommun och koncernen. 

Modell för finansiell analys 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Mullsjö kommun utgår man från de fyra finansiella 
perspektiven; finansiellt resultat, kapacitet, riskförhållanden och 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 kommunen har en god ekonomisk hushållning som 
föreskrivs i kommunallagen. 

Finansiell analys av Mullsjö kommun 

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 för att undvika skattehöjning. 

Mullsjö kommuns ekonomiska situation är ansträngd. Förutsättningarna för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning har 
kraftigt försämrats. Efter att i ett antal år ha redovisat positiva resultat redovisar kommunen ett negativt resultat på -17,2 mkr för 
2017. 

Verksamhetens löpande nettokostnader beräknas ta i anspråk 103,7 procent av skatteintäkterna 2017. Nettokostnaderna ökade med 
11,3 procent medan intäkterna från skatter och generella statsbidrag endast ökade med 5,9 procent. 

Nettoinvesteringarna uppgick 2017 till 39,6 mkr och överstiger avskrivningarna med 22,8 mkr. Nettoinvesteringarna har under ett 
antal år legat på en mycket högre nivå än avskrivningskostnaderna. Den låga självfinansieringsgraden av investeringarna har 
inneburit att kommunens upplåning ökat markant. 

Soliditeten har försämrats under 2017 och därmed den långsiktiga betalningsberedskapen medan kassalikviditeten som mäter den 
kortfristiga betalningsberedskapen har förbättrats jämfört med föregående år. 

En hållbar ekonomi krävs för att kunna finansiera framtidens välfärd och hantera de utmaningar som kommunen står inför. 

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 

  2017 2016 2015 2014 

Årets resultat, mkr -17,2 3,4 3,7 9,0 

Resultatnivå i procent av skatter och 
generella bidrag 

-4,2 0,9 1,0 2,6 

Resultatnivå i procent av skatter och generella bidrag, 
riket 

- 3,7 2,5 1,5 

Mullsjö kommun redovisade ett negativt resultat på -17,2 mkr, i jämförelse med resultatet föregående år är det en försämring med 
20,6 mkr. Årets resultat är 23,7 mkr sämre än det budgeterade resultatet (+6,5 mkr). 

Det försämrade resultatet beror i huvudsak på de höga kostnaderna inom verksamheten för individ och familjeomsorg. 

Mullsjö 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 1,5 procent av skatteintäkter och generella bidrag uppnås inte. Utfallet 2017 
visar -4,2 procent. 
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Skatte- och nettokostnadsutveckling 

Förändring i procent 2017 2016 2015 2014 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 5,9 4,4 3,9 4,0 

Verksamhetens nettokostnader 11,3 4,5 5,5 3,8 

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. 

Finansieringen i form av skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 13,8 mkr (5,9 procent) till 406 mkr, en högre 
ökningstakt än 2016 då den var 4,4 procent. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 420,9 mkr, vilket är en ökning med 
42,7 mkr (11,3 procent) jämfört med 2016. 

Nettokostnadsandel av skatter och generella bidrag 

% 2017 2016 2015 2014 

Verksamhetens intäkter och kostnader 

(netto) 
103,7 94,9 95,1 94,2 

Avskrivningar 4,1 3,7 3,4 2,8 

Nettokostnadsandel 107,8 98,6 98,5 97,0 

Finansnetto 0,5 0,5 0,5 0,4 

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 108,3 99,1 99,0 97,4 

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 107,8 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. Detta är en ökning med 9,2 procentenheter jämfört med 2016. Avskrivningarna har under år 2017 
ökat med 2,5 mkr till 16,8 mkr, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med år 2016. Avskrivningarna är kommunens 
periodiserade kostnader för investeringar. 

Finansnettot för 2017 var 0,5 procent, vilket betyder att de finansiella intäkterna var mindre än de finansiella kostnaderna. Detta 
innebär att kommunens nettokostnadsandel inklusive finansnetto tog i anspråk 108,3 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen finansierar inte kommunens samtliga löpande nettokostnader i verksamheterna. 
Jämfört med 2016 har det skett en försämring med 9,2 procentenheter. För att klara kommande investeringsbehov är det viktigt att 
kommunen har en nettokostnadsandel mellan 96 - 98 procent. 

Årets investeringar 

  2017 2016 2015 2014 

Investeringsvolym, mkr 39,6 85,6 144,4 29,2 

Självfinansieringsgrad av investeringar, % -1 21 11 65 

Självfinansieringsgrad av investeringar, riket % - 122 95 91 

Kommunens investeringar uppgick totalt till 39,6 mkr för år 2017. År 2016 uppgick investeringarna till 85,6 mkr. Detta innebär en 
minskning mellan åren med 46 mkr. År 2016 gjordes investeringar i ny förskola och renoveringar i skolor. I investeringsvolymen för 
år 2015 ingår köpet av särskilt boende för äldre, Margaretas Park med 99,4 mkr. 

Av den totala investeringsvolymen på 39,6 mkr 2017, investerades cirka 21 mkr (53 procent) i skolor. 

Investeringsvolymen är fortsatt hög med en negativ självfinansiering på -1 procent. Detta innebär att kommunens skatteintäkter 
inte räckt till att finansiera investeringarna. Samtliga investeringar har finansierats med ökad upplåning. 

Investeringsvolymen måste anpassas till kommunens ekonomiska resultat så att en tillräcklig självfinansieringsgrad av 
investeringarna uppnås och bidrar till en god och hållbar ekonomi. 



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2017 18(60) 

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 

% 2017 2016 2015 2014 

Soliditet 14,9 18,0 18,5 24,4 

Soliditet inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser 
-15,7 -13,5 -15,8 -23,4 

Soliditet, riket - 48,4 47,8 49,4 

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser, 

riket - 14,2 9,7 6,5 

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. Soliditeten var i bokslut 2017, 14,9 procent, i jämförelse 
med år 2016 har den minskat med 3,1 procentenheter. I soliditetsmåttet ingår även den del av kommunens låneskuld, 80,0 mkr, 
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 på -15,7 procent. År 2016 var soliditeten enligt detta mått -13,5 procent. Pensionsförpliktelserna 
redovisade utanför balansräkningen har minskat med 3,6 mkr vilket är positivt. Däremot har årets resultat på -17,2 mkr försämrat 
kommunens egna kapital vilket påverkat soliditetsmåttet negativt. 

Det finansiella målet att soliditeten ska uppgå till minst 18 procent uppnås inte. Utfallet 2017 visar 14,9 procent. 

Kommunens låneskuld 

mkr 2017 2016 2015 2014 

Kommunens låneskuld 391,5 373,8 338,1 208,6 

Vidareutlåning till bolagen -80,0 -80,0 -95,0 -94,0 

Återstående låneskuld i kommunen 311,5 293,8 243,1 114,6 

Under året har låneskulden ökat med 17,7 mkr till 311,5 mkr. Investeringar i skolor samt investeringar i särskilt boende för äldre, 
Margaretas Park är den huvudsakliga förklaringen. Vidare kommer lånen som förfaller 2018 att omsättas. 

Lånebehovet för åren framåt kommer att minska på grund av ett lägre investeringsbehov. 

Avseende vidareutlåning till de kommunala bolagen ligger den på samma nivå som föregående år. 

Det finansiella målet att amortera kommunens låneskuld med 3 mkr är inte uppnått. Utfall 2017 visar 2,3 mkr. 

RISKFÖRHÅLLANDEN 

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

Likviditet ur ett riskperspektiv 

% 2017 2016 2015 2014 

Kassalikviditet 107 86 107 107 

Kassalikviditet, riket - 115 112 110 

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 kassalikviditeten förbättrats och soliditeten försämrats. 
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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 2017 till 214,3 mkr. 180,2 mkr avser åtaganden som är äldre än 1998 
(pensionsrätterna i ansvarsförbindelsen) och 34,1 mkr avser pensionsrätter intjänade från och med 1998 (avsättning i 
balansräkningen). Jämfört med 2016 har det totala pensionsåtagandet minskat med 0,9 mkr. Ansvarsförbindelsen har minskat med 
3,6 mkr medan avsättningen har ökat med 2,7 mkr. 

Avsättningen i balansräkningen på 34,1 mkr 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 21,3 mkr 2017 (2016, 22,1 mkr). Detta är en minskning med 
0,8 mkr jämfört med året innan. Den huvudsakliga förklaringen är att förändringen av avsättningen var lägre 2017 än föregående år. 
Pensionskostnaderna kommer enligt KPA:s beräkning öka med cirka 1 mkr de kommande fem åren. 

Kostnaderna för pensionerna är som störts i år och 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 2017 
uppgick kostnaden för pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen till 9,0 mkr (8,7 mkr). Den delen av utbetalningarna 
kommer att ligga på den nivån de närmaste åren. 

Sedan 1998 står den avgiftsbestämda ålderpensionen 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 (38 400 kr/ månad) efter olika lönesatsningar, bland annat 
inom skolan. 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. 

Borgensåtaganden 

Ändamål, mkr 2017 2016 2015 2014 

Kommunala bolag 246,6 166,7 154,9 95,1 

Föreningar 35,1 35,1 35,1 34,7 

Totala borgensåtaganden 281,7 201,8 190,0 129,8 

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

Kommunens samlade borgensåtaganden uppgick 2017 till 281,7 mkr, vilket är en ökning med 79,9 mkr i förhållande till 2016. Den 
kraftiga ökningen kan förklaras med borgensåtagande avseende nyupplåning av Mullsjö Bostäder 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. Vilken förmåga har kommunen att hantera problematiska 
situationer utan att stora budgetavvikelser uppstår. 

Utfall i förhållande till budget 

mkr 2017 2016 2015 2014 

Avvikelse nämnder/utskott -29,6 -0,3 2,6 2,2 

Avvikelse årets resultat -23,7 3,0 0,6 3,6 

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 -29,6 mkr 2017. Det motsvarar 7,6 procent av de budgeterade 
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nettokostnaderna, vilket innebär en låg budgetföljsamhet. Enskilda nämnder och utskott har stora avvikelser och behöver förbättra 
budgetföljsamheten. För att få stabilitet i ekonomin är detta nödvändigt. 

Prognosavvikelser 

Prognossäkerhet, mkr Prognos april Prognos augusti Utfall helår 
Avvikelse augusti 

- utfall 

Allmänna utskottet 0 0 0,1 0,1 

Tekniska utskottet -1,2 -3,2 -6,9 -3,7 

Kultur- och fritidsutskottet 0 0 -0,5 -0,5 

Barn- och utbildningsnämnden -1,0 0 -2,4 -2,4 

Socialnämnden -14,1 -19,2 -23,1 -3,9 

Byggnadsnämnden 0 0 0,3 0,3 

Miljönämnden 0 0 0 0 

Finansförvaltningen 2,8 1,5 2,9 1,4 

Totalt nämnder -13,5 -20,9 -29,6 -8,7 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. 
Prognosen varierar under året framför allt har socialnämnden och tekniska utskottet haft svårt att ställa säkra prognoser. 
Prognossäkerheten behöver bli bättre kommande år för kommunen totalt. 

Finansiell analys av koncernen 

Årets resultat 

  2017 2016 2015 2014 

Årets resultat, mkr -8,3 10,2 5,2 9,2 

Koncernens resultat för 2017 är -8,3 mkr, varav 6 mkr är återförda nedskrivningar i Mullsjö Bostäder AB. Det upprättas ingen 
budget för koncernen i dagsläget. 

Finansnetto 

Koncernens finansnetto för året är -8,5 mkr (-7,6 mkr) en ökad kostnad med 0,9 mkr. Orsaken till detta är ökad låneskuld till följd 
av höga investeringsnivåer de senaste åren. 

Årets investeringar 

Investeringsvolym, mkr 2017 2016 2015 2014 

Kommunen 39,6 85,6 144,4 29,2 

Bolagen 81,2 55,3 32,4 48,2 

Årets bruttoinvesteringar 120,8 140,9 176,8 77,4 

Koncernens totala investeringar uppgick 2017 till 120,8 mkr. Den övervägande delen avser investeringar i en grundskola samt 
bostäder. 

Soliditet 

% 2017 2016 2015 2014 

Soliditet 11,9 14,4 14,3 19,4 

Soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser 

-8,7 -8,8 -12,0 -18,6 

Soliditeten för koncernen är 11,9 procent och har de senaste åren minskat. År 2014 var den 19,4 procent. Försämringen beror på 
den upplåning som har skett de senaste åren till följd av ny- och ombyggnation av lägenheter och skolor samt förvärv av 
äldreboende. 
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Låneskuld och finansiering 

mkr 2017 2016 2015 2014 

Låneskuld 640,8 540,0 493,0 300,9 

Koncernens totala låneskuld är 640,8 mkr en ökning med 100,8 mkr, 18,7 procent jämfört med 2016. 

 

Avslutande kommentar för koncernen 

Koncernen har haft positiva resultat under ett antal år men för 2017 blev resultatet negativt. Det är kommunens negativa resultat 
som orsakar detta. Arbetet med att få kommunens ekonomi i balans måste ha högsta prioritet så att resultaten i fortsättningen är i 
den nivån att soliditeten stärks och utrymme skapas för kommande investeringar. Dessutom måste låneskulden amorteras ner. 

Kommunen och koncernens ekonomiska ställning behöver stärkas, resultaten över tid är för låga och låneskulden för hög. För att 
nå en högre självfinansieringsgrad av investeringarna måste resultaten ökas markant samt restriktivitet råda för investeringar. Detta 
skulle även möjliggöra en högre amorteringstakt vilket i sin tur förbättrar soliditeten som är för låg i nuläget. Resultatet kan höjas 
genom effektiviseringar eller skattehöjning. När det kommer till verksamheterna måste budgetföljsamheten förbättras. 
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Medarbetare 

Personalstruktur 

Under år 2017 har det inte skett några större förändringar gällande antalet anställda i kommunen. Antalet tillsvidareanställda har 
ökat med en person, medan antalet visstidsanställda har ökat med två personer. 

Andelen anställda kvinnor respektive män ligger i stort sett oförändrad mellan 2016 och 2017. 

 

Medarbetare 2017 2016 2015 2014 

Antal tillsvidareanställda 526 525 500 499 

varav kvinnor 428 429 408 403 

varav män 98 96 92 96 

Antal visstidsanställda 96 94 68 70 

varav kvinnor 67 71 55 54 

varav män 29 23 13 16 

Totalt 622 619 568 569 

I tabellen ingår inte Räddningstjänsten. 17 personer var anställda inom Räddningstjänsten den 2017-08-31, varav 1 kvinna och 16 män. 

Kompetensförsörjning 

Attraktiv arbetsgivare 
Att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens är en strategiskt mycket viktig fråga för kommunen som arbetsgivare och 
leverantör av välfärd. Att ha rätt person på rätt plats är en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna bedriva verksamheten 
mot de mål, den effektivitet och den kvalitet som vi vill uppnå. Arbetslösheten i såväl Sverige som i Jönköpings län och Mullsjö 
kommun har under året varit låg. Med en låg arbetslöshet ökar konkurrensen om arbetskraften och det blir allt mer viktigt att arbeta 
med arbetsgivarvarumärket. 

Ett yrke som under året varit särskilt svårt att rekrytera till är socionom. Kommunen har därför gjort en satsning för att göra det 
mer attraktivt att arbeta som socionom i Mullsjö. Bland annat har en rekryteringsbonus införts och lönerna samt arbetstiden har 
setts över. 

Arbetet med att delta i offentliga rekryteringssammanhang har fortsatt under 2017. Kommunen har deltagit i flera 
rekryteringsmässor via Arbetsförmedlingen och på högskolor i närområdet. 

En god introduktion för nyanställda är viktigt för att medarbetare ska känna sig välkomna, snabbt komma in i arbetet och vilja 
stanna kvar. Alla nya medarbetare på Mullsjö kommun ska få samma grund att stå på. Under året har därför rutinen för 
introduktion förfinats och nya obligatoriska checklistor har tagit fram. 

Kommunen har också blivit mer aktiv på sociala medier när det handlar om arbetsgivarvarumärket. Bland annat har Mullsjös sida 
på LinkedIn fyllts med kontenta. 

Under 2017 genomfördes också en medarbetarenkät, där medarbetarna fick besvara frågor om bland annat arbetsmiljö, ledarskap 
och mål. Enkäten visade liksom 2015 goda resultat. 

Ledarskap 
Under året har det genomförts chefsmöten med samtliga chefer vid sju tillfällen. Chefsmöten innehåller bland annat information, 
kompetensutveckling och gruppdiskussioner. Samtliga chefer, huvudskyddsombud samt ett antal politiker gick under början av året 
också en utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Arbetet i chefernas coachgrupper har fortsatt. Coachgrupperna syftar till att stärka cheferna i sin roll samt ge möjlighet till 
kompetensutbyte och stöttning. Personalavdelningen har bistått med diskussionsmaterial till de grupper som önskar det. Även 
mentorskap har erbjudits. 

Utveckling av ledar- och medarbetarskap är viktigt för Mullsjö kommun och kommunen arbetar därför kontinuerligt med det. 
Kommunen har under året rekryterat sju nya chefer, fem externa och två interna, med olika bakgrund och erfarenhet. 

Personalomsättning 
Personalomsättningen har minskat något i jämförelse med de senaste två åren. En fortsatt god arbetsmarknad innebär fortsatt 
relativt hög personalrörlighet och detta märks även inom kommunens verksamheter. Flera av kommunens anställningsgrupper 
kategoriseras som bristyrken och dessa har idag relativt lätt att byta arbetsgivare. 
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% 2017 2016 2015 2014 

Personalomsättning 12,5 13,0 13,4 8,4 

Personalomsättningsvärdet är beräknat utifrån följande; Antalet avgångna (exkl. pensionsavgångar) /antal sysselsatta * 100 

Lönepolitik 

Mullsjö kommun arbetar strategiskt med lön som ett styrmedel för en resultatbaserad och saklig lönesättning till stöd för 
verksamheten. 

Som en möjlighet att öka flexibiliteten i anställningsvillkoren erbjuds Mullsjö kommuns medarbetare löneväxling. 

2017 års lönekartläggning har samverkats med fackliga parter och avslutades under hösten. Kartläggningen visade inte på några 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 

För att möta en alltmer konkurrensfylld arbetsmarknad har en satsning gjorts vad det gäller vissa yrkesgruppers löner, bland annat 
socionomer och pedagoger. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har i jämförelse med föregående år minskat, 2017 uppgick den till 5,8 procent. Det kan konstateras att sjukfrånvaron 
- såväl total sjukfrånvaro som långtidsfrånvaro - har minskat inom samtliga åldersgrupper med undantag från åldersgruppen 29 år 
och yngre, där vi ser en liten ökning inom den totala sjukfrånvaron. Ökningen finns bland de kvinnliga medarbetarna. 

För att arbeta än mer förebyggande har det redan etablerade samarbetet med företagshälsovården fortsatt under 2017. Även ett 
arbete med att ta fram en utbildning i arbetsmiljö för samtliga chefer och skyddsombud har startats. Denna kommer att genomföras 
tillsammans med företagshälsovården under våren 2018. Vidare har en tätare kontakt med Mullsjö vårdcentral upprättats, där 
representanter från vården och personalavdelningen träffas återkommande. Samarbetet "Tidigt och Aktivt" med försäkringskassan 
och ett antal kommuner i länet har fortsatt under året. 

Samverkansprojektet "En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv", som Mullsjö kommun tillsammans med sex andra 
kommuner och Region Jönköping län deltar i, har gjort framsteg. De första aktiviteterna som riktas till medarbetare och chefer 
inom kommunen sker under 2018. Bland annat kommer en inspirationsföreläsning och diskussionsunderlag som syftar till att 
främja sin egen hälsa att erbjudas. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, procent 

Ålder Totalt Kvinnor Män 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

-29 år 5,4 4,9 6,2 5,2 3,7 4,0 

30 - 49 år 6,2 7,2 7,0 7,4 3,0 6,6 

50 - år 5,4 6,9 6,4 7,3 1,6 5,7 

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

 

Sjukfrånvaron har minskat inom i stort sett samtliga åldersgrupper bland både kvinnor och män under år 2017. 

Andel långtidsfrånvaro, procent 

Ålder Totalt Kvinnor Män 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

-29 år 13,7 14,4 17,6 19,0 0 0 

30 - 49 år 38,3 49,7 40,5 46,0 16,0 65,8 

50 - år 33,3 46,7 35,6 45,6 0 52,1 

Totalt 32,4 43,7 35,4 42,4 7,0 49,1 

Andel sjukfrånvaro från och med dag 60 (timmar i förhållande till total andel sjukfrånvarotimmar). 

 

Andelen långtidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvaro har minskat inom samtliga åldersgrupper bland både kvinnor och 
män under år 2017. 
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Verksamhet för nämnder och bolag 
I denna del presenteras kommunens verksamheter som under 2017 har bedrivits av fyra nämnder utöver kommunstyrelsen. Här 
presenteras även verksamheten för kommunens två helägda bolag. Mer fördjupad information finns att läsa i nämndernas och 
utskottens verksamhetsberättelser. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. Verksamhetsansvaret utövas genom allmänna utskottet, tekniska utskottet, kultur- och fritidsutskottet och 
personalutskottet. Verksamheten för personalutskottet redovisas i avsnittet Medarbetare. 

Allmänna utskottet 

Allmänna utskottet ansvarar för kommunkontoret som är kommunens enda förvaltning och kommunstyrelsens serviceorgan. 
Utskottet ansvarar även för kollektivtrafikfrågor samt räddningstjänstens verksamhet och därmed för många av kommunens 
skyldigheter inom området skydd mot olyckor. 

mkr Budget Bokslut Avvikelse 

Kommunal demokrati -8,3 -8,4 -0,1 

Kommunkontor -30,5 -30,4 0,1 

Kollektivtrafik -0,6 -0,5 0 

Räddningsverksamhet -5,4 -5,3 0,1 

Nettokostnad -44,8 -44,6 0,1 

Årets verksamhet 

Mullsjö kommun har tillsammans med Södra Vätterbygdens kommuner Jönköping, Habo, Aneby och Vaggeryd besökt Tyskland i 
syfte att utbyta erfarenheter samt studera infrastruktur och då framför allt höghastighetsjärnväg. Besöket gav många och nyttiga 
erfarenheter som är användbara inom flera områden inte bara vid höghastighetsjärnvägar. Samverkan för att uppnå en smidighet 
och enkelhet i transportsystemen är viktig. Vid nästa gemensamma aktivitet kommer temat sannolikt att vara de viktiga frågorna 
som rör integration. 

Ett underlag för juristsamarbete mellan Södra Vätterbygdens kommuner har tagits fram och avtalet undertecknas 2018. Utöver 
detta kommer samarbete ske avseende dataskyddsombud, även här undertecknas avtalet 2018. 

Ett gemensamt bolag, June avfall AB har bildats tillsammans med Jönköping och Habo kommuner. Uppstart och implementering 
av nytt avfallssystem med hushållsnära insamling kommer att ske januari 2018. 

Anspänningen och den ansträngda situationen med begränsade möjligheter på bostadsmarknaden kvarstår. 

Planeringen av tomter som intensifierades under 2016 pågår och en utökning av tomter på Ruders hagar är genomförd. Översynen 
av Havstenshultsplanen är klar och projektering av del av området kan påbörjas. Planen för Ruders hagar 4 är antagen och innebär 
cirka 150 lägenheter (beroende på val av hustyp i genomförandet). Projekteringen för detta område kan upphandlas och påbörjas. 
Ny översiktsplan är antagen. 

En samhällsbyggnadsavdelning har inrättats genom en sammanslagning av tekniska enheten samt plan- och byggenheten. 
Erfarenheterna av sammanslagningen är hittills mycket goda. Inom de tekniska områdena av samhällsbyggnad kommer ytterligare 
omstruktureringar att ske. Detta för att effektivisera och anpassa organisationen inför den planerade expansionen. 

Kansliavdelningen har omorganiserats. En ny kultur- och fritidschef har rekryterats efter pensionsavgång. Vidare har Mullsjö 
utvecklings AB övertagit de delar som rör näringsliv samt utvecklingen av turism/ besöksnäringen. Uppgifter av mer standard- och 
rutinkaraktär som till exempel turistbyrå, infopoints, kommunens hemsida med mera behålls av kommunen. 

En implementering av ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem pågår och huvuddelen av detta arbete blev klart under året. Full 
implementering av systemet sker under 2018. Det nya systemet ger stora möjligheter till digitalisering och utveckling av en e-
myndighet. Vilken utveckling kommunen kommer att välja, kräver särskilda politiska beslut. 

Bredbandsutbyggnad i kommunen går långsamt. Intresset för utbyggnad på landsbygden har hittills inte varit tillräckligt stort, för att 
marknadskrafterna ska anse det lönsamt. Nya åtgärder för att öka intresset kommer att göras. Tillgång till bredband är viktigt, och 
den långsiktiga målsättningen - Bredband till alla - är fortfarande aktuell. Regionen har genomfört en kartläggning av 
förutsättningarna för bredbandsutbyggnad. Kostnaderna för bredband till alla i Mullsjö slutar på cirka 80 mkr. Detta förenklar inte 
genomförandet. 

För räddningstjänsten har arbetet med att utveckla den operativa samverkan i Jönköpings län fortsatt under året. Det innebär bland 
annat att räddningstjänsten arbetar med gränslös räddningstjänst i hela länet. Detta samarbete inom länet utvecklas kontinuerligt. 
SKL:s årliga redovisning av Öppna Jämförelser för Trygghet och Säkerhet som nu genomförts för 10:e gången placerar Mullsjö 
kommun i mitten bland de kommuner i landet där det inträffar minst brott, bränder och olyckor per invånare. Det är en försämring 
jämfört med föregående år. Dessa mätningar är viktiga för kommunens arbete i samhällsplanering, trafikplanering med mera och 
resultaten är ett viktigt underlag inför kommande handlingsprogram. Räddningstjänstens mål för såväl den operativa verksamheten 
har nåtts men målen för det förebyggandet arbetet avseende bland annat tillsyn, utbildning och information har inte uppnåtts under 
år 2017. 
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Årets ekonomi 

Allmänna utskottet redovisar en mindre positiv avvikelse mot budget på 0,1 mkr. 

Framtid 

Ett arbete bedrivs med att se över och förändra kommunens planeringsarbete. Såväl budget- som styrningsprocessen ska 
omarbetas, bland annat ska processerna digitaliseras. Delar av arbetet kommer att implementeras under 2018, men huvuddelen blir 
klart till genomförandeåret 2019. Detta innebär att nuvarande process med bristande mål och redovisning kvarstår under delar av 
2018. 

Med anledning av förändringar i vår omvärld och förändrade hot pågår ett arbete med att förändra och utveckla det civila 
samhällets beredskap. Det sker inom områdena skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Detta kommer att medföra nya 
uppgifter för kommunerna under kommande år. 

Fortsätta att utveckla de samverkansprojekt som räddningstjänsten inom länet ingår i. 

Tekniska utskottet 

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

mkr Budget Bokslut Avvikelse 

Gata/Park -12,8 -14,5 -1,7 

Fastighet -1,8 -4,9 -3,1 

Kost -0,9 -3,0 -2,1 

Nettokostnad -15,5 -22,4 -6,9 

Årets verksamhet 

Under 2017 har en ny gång- och cykelväg, trafiksäkerhetsåtgärder, bussgata samt pendlarparkering färdigställts på Västra 
industriområdet. Vidare har beläggningsunderhåll av Skolgatan utförts. 

Vid Trollehöjdskolan är renoveringen avslutad och hyreskontrakt för tillfälliga lokaler uppsagda samt moduler avetablerade. 

Vid kostenheten har grundbemanningen utökats. Vidare har inköpen av ekologiska livsmedel ökat med 4 procentenheter, från 27 
procent 2016 till 31 procent 2017. 

Årets ekonomi 

Kommunstyrelsens tekniska utskott visar för räkenskapsåret en negativ avvikelse på 6,9 mkr i förhållande till tilldelad ram. En rad 
oförutsägbara händelser har inträffat vilket medfört att inte budgeterade kostnader har belastat resultat. Samtidigt har de planerade 
underhållsåtgärderna ändå genomförts. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer mer aktivt jobba med resultatuppföljning under 
2018. Nödvändiga åtgärder kommer att vidtas om så är nödvändigt. 

Den negativa resultatavvikelsen beror bland annat på följande: 

• Ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag, (- 0,4 mkr) 

• Kostnader för återvinningscentral, (- 0,3 mkr) 

• Höga kostnader för snöröjningen/ halkbekämpningen, (- 0,5 mkr) 

• Inom enheten gata/ park, höga kostnader för fordonsskador och drivmedel, (- 0,2 mkr) 

• Inom enheten fastighet, renovering vårdcentral, anpassningsåtgärder i fastigheten på Rönngatan 21, konsultkostnader, 
avetablering av Trollehöjdskolan, höga kostnader för städverksamhet 

• Inom kostenheten, höga personal- och livsmedelskostnader, (-3,0 mkr) 

Mål för 2018 är att anpassa verksamheten för att kunna hålla den budget som tekniska utskottet blivit tilldelad. 

Framtid 

Arbetet med att bygga upp en fungerande och kostnadseffektiv organisation pågår. Stävan efter att få hela samhällsbyggnaden att 
arbeta mot samma gemensamma mål pågår. Nedan följer de prioriterade områdena inom respektive enhet.  

Fastighet 

• Fokusering på energioptimering och förebyggande underhåll av fastigheter. 

• Byte av automatiska brandlarmsystemet Margaretas park ska upphandlas. 

• Ny ventilation för simhallen ska upphandlas. 
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• Ljudabsorbenter för en förbättrad inomhusmiljö prioriteras till tandläkarmottagning och Rödluvans förskola. 

• Projekt fönsterbyte Sandhems skola ska fortsätta. 

• Investeringsmedel 2018 föreslås att i första hand prioriteras till att rätta till projekt som av olika anledningar nedprioriterats 
tidigare, enligt principen ”ta hand om befintligt fastighetsbestånd före utveckling”. 

Gata/park 

• Utredning av trafiklösningar för ”skolområdet” igångsätts (KSTU §79 2017-08-17) 

• Underhåll av gator och G/C-vägar enligt beläggningsplan som bland annat bygger på skadeutredning genomförd 2015 och 
utbyggnaden av fiber. 

• Arbetet med energieffektivisering av gatljus intensifieras och uppdelning av beståndet genomförs med Trafikverket. 

• Översyn och tillgänglighetsanpassning av lekplatser, och övrig utemiljö fortsätter. 

Kostenheten  

• Arbeta vidare med lagkravet att kunna erbjuda näringsriktig mat i skolan och där ingår även att erbjuda ett lunchutbud 
med minst två rätter. Under hösten 2018 provas detta i ett kök. 

• Förbättra samarbetet med socialtjänsten gällande matdistribution. 

Nyckeltal  

Resultatmått 2017 2016 2015 

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5 % av 

tillgänglig ordinarie arbetstid 
   

- gata/park och fastigheter 2,43 5,61 - 

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 10 % av 
tillgänglig ordinarie arbetstid 

   

- kostverksamhet 6,62 9,39 4,39 

Inköp av ekologiska livsmedel, % 31 27 25,7 

 

Volymmått 2017 2016 2015 

Underhåll, fastighetsskötsel och lokalvård, 

kr/kvm 
ca 80 ca 115 - 

* Underhållet var år 2009 60 kr/m2 

 

Kultur- och fritidsutskottet 

Verksamheten och dess utveckling styrs av kommunfullmäktiges ambitionsnivå med stöd av bland annat Kultur- och fritidsplan 
2015 - 2018. 

mkr Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnad -13,6 -14,1 -0,5 

Årets verksamhet 

Verksamheten har fortskridit med gott resultat, detta trots att tjänsten som ansvarig för Kultur och fritidsenheten har förändrats 
under året. Under juni månad gick dåvarande kommunutvecklare i pension och under hans ansvarsområden fanns inte bara kultur 
och fritid, utan även turistdelen. Den 1 september tillträdde den nya chefen som då delade ansvaret med en turistutvecklare. 

Verksamheten gentemot föreningslivet har fortsatt med samma inriktning som förut. 

Kulturskolans verksamhet utökades med dans, musikal och teaterverksamhet och ökar antalet elever. 

Ett leaderprojekt genomförs tillsammans med Habo, Hjo och Tidaholms kommuner kring ett gemensamt marknadsföringsmaterial 
för Hökensåsområdet. 

Projektet smålandsleden fortskrider tillsammans med resten av regionens kommuner, där Mullsjö har en ledande roll och ansvarar 
för projektledarens arbete. 
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Under hösten påbörjades också anställningsproceduren kring två nya tjänster på fritidsgårdarna samt en ny biblioteksansvarig för att 
dessa verksamheter ska vara i fas under 2018. 

Årets ekonomi 

Under 2017 beslutades om en omorganisation för fritidsgårdarna. Under tiden som förändring och rekrytering skedde, behövde 
verksamheten hyra in personal via socialtjänsten. Till detta fanns inte full täckning för i budget, det minusresultat på 0,5 mkr som 
enheten uppvisar för 2017, beror till stor del på detta. 

Om man tar bort dessa extra kostnader är det egentliga minusresultatet 0,04 mkr, vilket är en i stort sett balanserad budget. Inför 
2018 finns kostnadstäckning för tjänsterna, vilket innebär att vi kommer att uppvisa ett bättre resultat. 

Framtid 

Då verksamheten fått ett generellt sparkrav undersöks möjligheterna till effektiviseringar i verksamheten. 

Budgeten för kultur och fritidsutskottet är den lägsta per invånare i region Jönköping. Detta innebär att alla resurser måste 
användas på bästa sätt för att vara en attraktiv kommun för befintliga och eventuellt nya invånare. 

Nyckeltal  

Volymmått 2017 2016 2015 

Biblioteksbesök 36 008 36 803 32 601 

Utlån 47 284 48 249 45 438 

- böcker, övrigt 41 227 43 878 - 

- ljudböcker 1683 1 661 - 

- film 1870 1 020 - 

- tidskrifter 809 733 - 

- e-böcker 813 693 - 

- talböcker, DAISY 296 264 - 

Aktiva låntagare 1579 1 841 1 748 

Aktiva låntagare vid meröppet 657 459 200 

Elever i kulturskolan 292 277 291 

Simhallsbesök 54 287 54 950 55 809 

Genomförda föreningssammankomster med 
ungdomar i åldersgruppen 7 - 20 år 

4193 4 165 4 181 

Föreningsägda föreningar som får 

kommunalt stöd 
18 17 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. 

mkr Budget Bokslut Avvikelse 

Ledning/utredning -5,6 -5,8 -0,2 

Individ- och familjeomsorg -22,3 -38,4 -16,1 

Hälso- och sjukvård -10,7 -10,9 -0,2 

Funktionshinderomsorg -28,5 -30,8 -2,3 

Äldreomsorg -63,4 -64,1 -0,7 

Integration och nyanlända -0,1 -3,7 -3,6 

Nettokostnad -130,6 -153,7 -23,1 

Årets verksamhet 

Individ och familjeomsorgen 
Enheten har haft en hög arbetsbelastning på grund av ökat antal ärenden. För att arbeta mer förebyggande har projektet 
"Mullsjömodellen" startat. Modellen utgår från interna lösningar som egen öppen vård och egna familjehem. Målsättningen är att 
sänka kostnaderna för placeringar och konsulentstödda familjehem. 

Inom området missbruk har antalet institutionsplacerade ökat jämfört med föregående år. Inom detta område har socialnämnden 
ingen egen öppen vård. 

Funktionshinderomsorgen 
Enheten har fått två nya LSS - ärenden på grund av att försäkringskassan lämnat avslag på ärendena. Konsekvensen blir att 
individer som inte beviljats statlig assistans på de grunder staten gör sin bedömning har ansökt hos kommunen och beviljats statlig 
assistans utifrån lagstiftningen LSS (Lagen om stöd till funktionshindrade). 

Integration och nyanlända 
Enheten har minskat sin verksamhet under året i snabbare takt än planerat. Två HVB-boende har stängts och ett har övergått till 
stödboende. Av de ensamkommande barn och unga har flera blivit åldersuppskrivna och en del utvisade. Inga ensamkommande 
barn har kommit under året. Migrationsverkets ersättningssystem ändrades 1 juli. Verksamheten har successivt anpassats till de nya 
ersättningarna. Personal har blivit omplacerade och andra uppsagda. Omställningen tar dock tid och innebär svårigheter. 

Mullsjö har under 2017 tagit emot 30 nyanlända. 

Äldreomsorgen 
Hemtjänsten har utfört fler timmar än vad budgeten tillåter. Antalet medborgare i behov av insatser har ökat. För att klara detta har 
hemtjänsten förstärkt med ytterligare 1,5 årsarbetare. 
Hemtjänsten har en hög effektivitet och en hög kundtid (80 procent). Hemtjänsten visar låga kostnader i jämförelse med andra 
kommuner (kostnad per brukare). 

Inom området E-hälsa har hemtjänsten börjat med digital signering av läkemedel. Syftet är att säkerställa denna process och därmed 
minska antalet avvikelser. 

Inom äldreomsorgens verksamheter har sjukfrånvaron minskat jämfört med föregående år, framför allt på Margaretas Park. 

Socialstyrelsens undersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017" visar ett mycket bra resultat framför allt inom områdena 
trygghet, nöjdhet och bemötande. 

Övrigt 
Revisionsföretaget PwC har på uppdrag av kommunrevisionen granskat budget- och uppföljningsprocessen. Resultatet visar att 
processen inte är ändamålsenlig samt att kommunstyrelsen inte säkerställt en effektiv och ändamålsenlig budgetprocess. Åtgärder 
som vidtas av socialnämnden är bland annat att samtliga chefer inom socialnämndens verksamheter får ett ansvar att följa upp 
nyckeltal och åtgärder på ett bättre sätt. Nyckeltalen och åtgärderna rapporteras till socialnämnden. 

Under 2017 gjordes sex lex Sarah anmälningar. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) bedömde i samtliga fall att nämndens 
redovisade åtgärder var tillräckliga och beslutade därmed avsluta samtliga ärenden. Ingen Lex Maria anmälan har gjorts under året. 

Arbetsmiljöverket har granskat socialsekreterarnas arbetsmiljö. Denna granskning har medfört att åtgärder bör säkerställas inom till 
exempel området introduktion och kunskaper. Kunskaper som är nödvändiga för att klara arbetet utan att riskera ohälsa eller 
olycksfall. Vidare att arbeta med olika typer av stöd och handledning för yrkesgruppen. Detta arbete har inte hunnits med till 
uppföljningen i februari 2018. 

Förvaltningens ledningssystem för planering, verksamhetsutveckling samt internkontroll harmonierar med socialnämndens mål och 
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verksamhetsplan. Målen och verksamhetsplanen ska tillsammans möjliggöra en lärande organisation, där ett ständigt 
förbättringsarbete sker som i sin tur ska leda till att kvaliteten i insatserna utvecklas och säkras. 

Kommunal utveckling stödjer verksamhetsutvecklingen i länets samtliga kommuner utifrån nyheter och behov. De områden man 
arbetade med under året var barn och unga, psykiatri och missbruk, äldre samt E-hälsa. Utöver detta samordnades öppna 
jämförelser, omvärldsbevakning samt utbildningsinsatser. 

Årets ekonomi 

Socialnämndens nettokostnad på 153,7 mkr visar en stor negativ avvikelse mot budget med 23,1 mkr. Den största avvikelsen 
redovisas inom individ- och familjeomsorgen med en negativ avvikelse på -16,1 mkr. 

Antalet ärende inom IFO har ökat kraftigt, från 323 år 2016 till 515 år 2017 (förhandsbedömningar, pågående ärende), och därmed 
också antalet unga som är i behov av placeringar. Under 2017 har även placeringarna för vuxna missbrukare ökat. På grund av den 
höga arbetsbelastningen och svårigheten att rekrytera socionomer har konsulter (2 - 3) anlitats. 

I tabellen nedan redovisas individ- och familjeomsorgens avvikelser jämfört med budget för åren 2013 - 2017. 

mkr 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 20,5 20,8 21,1 21,8 22,2 

Avvikelse mot budget -1,3 -1,8 -3,2 -9,9 -16,1 

 

Den negativa utvecklingen med ökade kostnader från 2013 beror på att fler söker hjälp i form av insatser och att fler personer är i 
behov av hjälp och insatser. Detta leder till fler placeringar av barn och unga samt vuxna, och att fler individer är i behov av 
ekonomiskt bistånd. Resurser efter behovet har inte utökats. 

Kostnaderna har ökat med 76 procent inom Individ och familjeomsorgen under 4 år. 

Funktionshinderomsorgen redovisar en negativ avvikelse på - 2,3 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på försäkringskassans tuffar 
linje i bedömningen för rätten till statlig personlig assistans vilket medfört att kommunen tagit över två ärenden. Vidare har en 
särskild boendeplacering tillkommit. Ingen utökning i budget. 

Äldreomsorgen redovisar en avvikelse mot budget med -0,7 mkr. Inom hemtjänsten har antalet ärende ökat och mer timmar utförts 
än vad budgeten tillåter. Fler medborgare är i behov av hjälp och stöd, vidare är omvårdnadsbehovet mer omfattande. Ingen 
utökning i budget. 

Antalet betaldagar på sjukhus har ökat jämfört med tidigare år. Detta beror på att korttidsplatserna varit full- och överbelagda. 

Inflöde av ärenden för biståndshandläggarna har ökat. Antal ärende exklusive serviceinsatser inom äldreomsorgen var år 2016, 306 
och år 2017, 316. Aktuella ärende inom funktionshinderomsorg exklusive serviceinsatser var år 2016,114 ärenden och år 2017,122. 

Integration och nyanlända redovisar jämfört med budget en avvikelse med - 3,6 mkr. Anpassningen till Migrationsverkets nya 
ersättningar har inte gått enligt planeringen. Intäkten från Migrationsverket har sjunkit från 44,7 mkr, 2016 till 24,0 mkr 2017. 
Ensamkommande barn har minskat i antal snabbare än planeringen. Några har blivit åldersuppskrivna och andra utvisats. Under 
2017 kom inga nya ensamkommande barn. Även om HVB-boende har stängts och personalen minskat finns kostnader för till 
exempel hyror och personalens uppsägningstid kvar. 

Vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans och för att minska budgetunderskottet 2018 

• Genomlysning av individ och familjeomsorgen i syfte att svara på frågan, varför kommunen har så många ärende inom 
barn och unga, när det började, hur samhällsstrukturen ser ut. En genomlysning pågår 2018. 

• Förbättra samverkan med barn och utbildning, för att gemensamt arbeta med barn och unga. Detta är påbörjat. 

• Mullsjömodellen har påbörjat arbetet med öppna insatser, i syfte att förebygga placeringar av barn och unga. De två 
dyraste placeringarna har växlats hem samt inga köp av externa öppna insatser har skett under 2017. 

• Socialnämndens arbetsutskott har ändrat arbetsmetod inför beslut av placeringar. 

• Integration och nyanlända har stängt två HVB- boenden, varav ett har övergått till stödboende. Vidare ska personalen 
minskas till tre under 2018. 

• Inför 2018 har övriga kostnader minskats med 10 procent inom alla verksamheter i den redan återhållna budgeten. 

• Inför budget 2018 har fyra äldreboendeplatser stängts och medel omfördelats till bland annat hemtjänsten. 

• Inom Individ och familjeomsorgen är konsulterna uppsagda från 2018-01-01 och samtliga tjänster tillsatta. 

Arbetet med att jämföra kostnader och effektivitet inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen på ett nationellt plan sker 
varje år. Resultatet av jämförelsen presenteras i "kostnad per brukare" och följs upp med nyckeltalen nedan. Från 2017 har individ 
och familjeomsorgen tillkommit för år 2016 och 2017. 
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Framtid 

Den största utmaningen för socialnämnden är att minska budgetunderskottet 2018. Trots neddragningar och vidtagna åtgärder blir 
det svår att hålla budgeten. 

Externa och interna faktorer som påverkar socialnämnden att klara budgetmålet 2018 

• Försäkringskassans avslag på personlig assistans som övergår till en kommunal insats. Ingen utökning i budget 2018. 

• Det ökade antalet ärende och därmed placeringar inom barn och unga samt missbruk. Ingen utökning i budget 2018. 

• Ny lagstiftning 2018-01-15, Vårdsamordning som innebär en tidigare utskrivning från sjukhus. Detta medför ökade 
kostnader för hemsjukvård och hemtjänst i form av mer personal. Vi ser redan ett ökat antal utskrivningar på fredagar. 

• Ny lagstiftning 2018-01-01, Spelmissbruk, ett nytt område som likställs med andra placeringar inom området vuxna. 

• Målgruppen nyanlända i arbete inom två år. Detta för att de ska ha egen försörjning och inte försörjningsstöd. 

• Erbjuda bostäder till nyanlända och andra i behov av socialtjänstens verksamheter. Alternativa boenden är en dyrare 
lösning. 

• Rekrytera och behålla medarbetare. Personalomsättningar innebär stora kostnader i form av kompetensförlust. Viktigt är 
att kommunen fortsätter arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och bygga hållbara organisationer. 

En Äldreomsorgsplan för 2018 och framåt kommer att tas fram. Där servicehuset Margaretas Park blir ett mellanboende. 

En socialtjänstplan kommer att tas fram, hur vill socialtjänsten utvecklas de kommande tio åren. 

Utveckla området E-hälsa med mobila arbetsplatser, vårdplaneringar/uppföljningar digitalt via webbkamera samt införa digitala 
signeringslistor för omsorgspersonal på boende. Avseende trygghet, och som ett alternativ till besök, införa 
trygghetskamera/nattfrid. 

Arbetet med att starta familjecentral kommer att fortsätta under 2018. Vidare kommer "Mullsjömodellen" att utvecklas. Vi kan 
redan se vissa resultat av arbetet. 

Nyckeltal  

Resultatmått 2017 2016 2015 

Kostnad för: *   

- särskilt boende för äldre, egen regi, kr/dygn * 1 944 (1 899) 1 964 (1 809) 

- hemtjänst, egen regi, kr/utförd timme * 539 (591) 602 (675) 

- gruppboende LSS för vuxna, egen regi, kr/dygn * 2 584 (2 993) 2 888 (2 983) 

- serviceboende LSS, egen regi, kr/dygn * 1 708 (1 479) 1 548 (1 585) 

- personlig assistans SFB (efter avdrag från 

försäkringskassan), egen regi, kr/timme 
* 78 (92) 58 (81) 

- HVB, ensamkommande unga, belagd plats, egen regi, 
kr/dygn 

1 955 2 021 - 

Inom parentes redovisas ovägt medelvärde för de kommuner som medverkar i KPB (Kostnad per brukare). 

Resultatmåtten kommer från Kostnad per brukare och blir tillgängliga under våren 2018. 
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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. 

mkr Budget Bokslut Avvikelse 

Förskola -44,5 -42,8 1,7 

Grundskola -96,2 -100,4 -4,2 

Gymnasie- och vuxenskola -32,4 -32,3 0,1 

Nettokostnad -173,1 -175,5 -2,4 

Årets verksamhet 

I januari 2017 öppnades Skogsgläntans förskola, den första nybyggda förskolan i Mullsjö kommun på över 35 år. För närvarande är 
93 barn inskrivna på Skogsgläntan och förskolan har snabbt utvecklats till ett mycket attraktivt alternativ både som förskola för 
barnen och som arbetsplats för personalen. Höstterminen 2017 öppnades också Trollehöjdskolan igen. Skolan bjöd in allmänheten 
till ett öppet hus dagarna innan skolstarten och åtskilliga elever, föräldrar och andra Mullsjöbor tog chansen att komma och se de 
renoverade lokalerna. Det innebär att både Kronängsskolan och Trollehöjdskolan har rustats upp de senaste åren. I augusti 2017 
genomförde också Skolinspektionen en regelbunden tillsyn. Skolinspektionens bedömning var att det inte fanns några brister i de 
verksamheter som kommunen driver i egen regi, dvs förskola, grundskola och fritidshem. 

Under 2017 har också kommunen växt. För barn- och utbildningsverksamheten har denna tillväxt framför allt inneburit fler elever i 
grundskolan och i gymnasieskolan. Trots att antalet unga vuxna i Mullsjö kommun har ökat har dock barnafödandet under 2017 
varit rekordlågt. Personalmässigt har förskolan lyckats rekrytera flera nya förskolelärare men trots det så kommer rekrytering av 
förskolelärare vara en utmaning de närmaste åren. Rekrytering av pedagoger i grundskolan och på fritidshemmen är en ännu större 
utmaning. Konkurrensen mellan kommunerna om pedagogerna fortsätter att driva upp lönerna och därmed kostnaderna för barn- 
och utbildningsverksamheten. När det gäller skolresultaten är det positivt att andelen elever som når målen i alla ämnen ökar igen 
efter två år med låga resultat. Även andelen elever som når målen i årskurs 6 har ökat efter några år med nedåtgående trend. Tyvärr 
var det färre elever som avslutade sina gymnasiestudier efter tre år. Det faktum att betydligt färre ungdomar börjar på högskolan 
inom tre år efter avslutade gymnasiestudier kan bero på högkonjunkturen och därmed bättre jobbmöjligheter. 

En annan utmaning är det ökade antalet elever i behov av stöd. Det innebär att organisationen behöver hitta nya arbetssätt och nya 
sätt att organisera sig för att skapa en skola för alla elever. Skolan och förskolan fortsätter också vara i fokus i samhällsdebatten. 
Följden är att en mängd reformer genomförs från statligt håll som påverkar barn- och utbildningsverksamheten. Många av 
insatserna innebär också riktade statsbidrag som på olika sätt påverkar verksamhetens inriktning men också dess kostnader. Den 
nationella IT-strategin är ett sådant exempel. Men det handlar också om initiativ för att höja läraryrkets status och jämna ut 
skillnader i elevers förutsättningar som bottnar i olika socioekonomisk bakgrund. Digitaliseringen är också ett fokusområde som 
både förskola och skola har arbetat mycket under det gångna året. 

Åtskilliga vuxna i Mullsjö kommun har också kunnat erbjudas vuxenutbildning både i form av yrkesutbildningar och i form av 
behörighetskompletteringar för högskolestudier även under 2017. Det är också glädjande att uppföljningen som sker genom det 
kommunala aktivitetsansvaret visar att det är oerhört få elever i åldersgruppen 16 - 20 år som står utanför gymnasieskolan. 

Årets ekonomi 

För första gången på flera år visar barn- och utbildningsverksamheten i Mullsjö kommun ett sammanlagt negativt resultat 2017. 
Förskolan fortsätter dock att visa ett klart positivt resultat och även gymnasieskolan visar ett mindre överskott. Däremot visar 
grundskoleverksamheten ett negativt resultat. Detta underskott ökade kraftigt under de två senaste månaderna 2017 genom att 
skolorna tog över sju medarbetare från integrationsenheten som inte var finansierade. På det sättet ökade underskottet med cirka 
0,7 mkr på bara två månader. Den obligatoriska särskolan i Jönköping har också blivit betydligt dyrare än beräknat, mycket 
beroende på att i stort sett alla eleverna i Jönköping för närvarande är mottagna i träningsskolan. Under 2017 har också bidragen 
från Migrationsverket minskat kraftigt. Detta har även påverkat grundskolans budget på ett avgörande sätt. De olika åtgärder som 
behöver sättas in för att på olika sätt möta elevers behov av stöd är en annan orsak till underskottet i grundskolan. En försvårande 
omständighet när det gäller prognostiseringen av ekonomin har varit de kostnader som har lagts till sent och ibland till och med 
efter budgetårets slut. 

Framtid 

Mullsjö kommun är en växande kommun. Befolkningen växer genom att unga familjer flyttar in i kommunen. Detta möjliggörs 
genom såväl inflyttning i befintliga bostäder som i nybyggda fastigheter. En ökad yngre befolkning skapar behov av fler 
förskoleplatser och fler platser i grundskola och i fritidshem. Men det är också viktigt att dessa verksamheter håller hög kvalitet 
både i form av kompetent personal men också genom pedagogiskt anpassade lokaler och pedagogiskt anpassade grupper. 

Framtiden kommer att innehålla utmaningar men också glädjeämnen. Förhoppningsvis kommer den nya utemiljön runt 
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Trollehöjdskolan kunna färdigställas under 2018. Den kommer innehålla rikliga möjligheter till rörelse, aktivitet och social samvaro. 
Men tanken är att upprustningen av förskole- och skolmiljöer inte ska stoppa där. Flera av förskolorna är i behov av upprustning av 
sina yttre pedagogiska miljöer. Även de övriga skolorna har behov som handlar om såväl yttre som inre miljö. Det finns också ett 
inriktningsbeslut om att bygga en ny skola inom en inte alltför lång framtid. 

Den stora utmaningen i framtiden kommer med stor sannolikhet bli personalförsörjningen. Det kommer därför vara viktigt att på 
olika sätt skapa en attraktivitet som arbetsgivare. Men det kommer vara lika betydelsefullt att behålla fokus på uppdraget och inte 
släppa visionen att alla elever ska lämna skolan i Mullsjö med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro. När 
kommunen i stigande grad lyckas med detta uppdrag så kommer attraktiviteten hos föräldrar och elever också öka och kommunen 
kommer ha fler och nöjdare invånare. 

Det närmaste året kommer grundskoleorganisationen förändras och skolan kommer organiseras i stadier. Detta kommer att 
innebära ett grundläggande arbete med strukturer och processer för att skapa kvalitet i såväl strukturer som processer och resultat. 
En organisation som står rustad för förändring och ökar sin måluppfyllelse är målet. 

Nyckeltal 

Resultatmått 2017 2016 2015 

Antal barn per årsarbetare i förskola 5,1 5,3 5,0 

Antal barn per grupp i förskolan i snitt 15,0 16,0 17,6 

Antal elever/barn per årsarbetare i 
fritidshemmen 

17,8 18,9 12,8 

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

85,5 83,3 87,2 

Meritvärde år 9 204,7 208,5 214,1 

 

Volymmått 2017 2016 2015 

Antal barn i kommunal förskola 301 295 300 

Antal elever i förskoleklass och grundskola 970 932 889 

Antal elever i fritidshemmen 378 366 355 

Andel elever med rätt till modersmål, % 13,2 12,9 12,4 
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Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har ansvaret för detta enligt plan- och 
bygglagen (PBL). Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt andra lagar ska fullgöras av den kommunala nämnden 
inom plan- och byggnadsväsendet. Byggnadsnämnden har rätt att enligt delegation från kommunfullmäktige besluta i ärende enligt 
gällande reglemente, till exempel belägenhetsadresser, strandskyddsdispenser och beslut om detaljplaner m.m. Nämnden driver 
genom plan- och byggavdelningen projekt avseende plan- och gestaltningsfrågor och arbetar åt kommunstyrelsens förvaltning med 
översiktsplanering. Plan- och byggavdelningen arbetar också tillsammans med kommunens leverantör av karttjänster med att 
utveckla och ajourhålla kommunens kartverk. 

  

mkr Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnad -2,4 -2,1 0,3 

Årets verksamhet 

Byggnadsnämnden har under året färdigställt översiktsplan 2017 för Mullsjö kommun samt flera detaljplaner. Antalet 
bygglovsärenden har ökat sedan 2016. 

Årets ekonomi 

Den positiva resultatavvikelsen på 0,3 mkr jämfört med tilldelad budgetram beror främst på att intäkterna var 1,2 mkr jämfört med 
budgeterat 0,5 mkr. För 2018 förväntas intäkterna stiga ytterligare, främst beroende av att organisationen är fulltalig samt att taxan 
för bygglovsärenden kommer att justeras. Kostnaderna för plan- och byggenheten har varit något högre än budgeterat. Utöver 
personalkostnader står konsulttjänster via Metria för den enskilt största kostnaden. 

Framtid 

Mullsjö kommun är i en expansiv fas. Det råder för tillfället brist både på industrimark och på villatomter. Det är därför viktigt att 
fortsätta arbetet med att detaljplanera nya områden både för villabebyggelse och industrimark. Under 2018 kommer enheten att 
upphandla ett nytt bygghanteringssystem, vilket kommer att göra hela bygglovsprocessen mer effektiv och rättssäker. 

Nyckeltal 

Volymmått 2017 2016 2015 

Planärenden som vunnit laga kraft 4 1 1 

Planlagda nya bostäder 10 10 0 

Beviljade bygglov 73 69 76 

Beslut om starbesked 141 106 110 
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Miljönämnden 

Miljönämndens ansvar är huvudsakligen att utföra tillsyn och kontroll av miljö- och hälsoskyddsförhållandena inom industri och 
offentlig verksamhet hos de objekt som nämnden ansvarar för. Vidare att utföra livsmedelskontroller. I uppdraget ingår även 
naturvård som till skillnad från ovanstående är ett frivilligt åtagande för kommunen. Verksamhetsområdet för miljönämnden är 
Habo och Mullsjö kommuner. 

  

mkr Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnad -2,5 -2,5 0 

Årets verksamhet 

Det strategiska miljöarbetet har under 2017 främst utgått ifrån det lokala miljöprogrammet och de regionala åtgärdsprogrammen för 
miljömålen. Samtliga verksamheter i kommunen berörs av åtgärder i dessa program. När det nuvarande miljöprogrammet antogs 
beslutades om en miljömålspott med öronmärkta pengar för att genomföra åtgärder i miljöprogrammet. Inför år 2017 tilldelades 
följande verksamheter medel ur potten: 

• Trollehöjdskolan, för att på olika sätt öka elevernas miljömedvetenhet. 

• Barn- och utbildningsenheten, för att genomföra utbildning och inventering kring giftfri förskola på kommunens 
förskolor. 

Kommunens miljöprogram är uppdelat i fyra miljöområden: Energi och klimat, Miljömedvetenhet, Rent vatten samt Natur och 
djur. Inom dessa miljöområden har ett flertal aktiviteter genomförts under året. 

Årets ekonomi 

Ingen budgetavvikelse redovisad för 2017. 

Framtid 

• Länets klimatråd har en vision om att vara ett plusenergilän till 2050 och det gäller hela länet som geografiskt område. Att 
nå privatpersoner och företag med information och förslag på förbättringar är därför en förutsättning för att nå målet. 
Detta görs bland annat genom pågående projekt hos Länsstyrelsen samt Energicentrum A6. 

• Inom transportområdet finns stora utmaningar. I dagsläget är en stor del av kommunens transporter fortfarande beroende 
av fossila drivmedel. Det finns flera drivkrafter för en omställning, bland annat det lokala miljöprogrammet. 

• Införandet av fastighetsnära insamling av avfall sker under 2018. 

• Initiera ett systematiskt arbetssätt för att påbörja utfasningen av kemiska ämnen i verksamheterna. 

• Tillsyn av ledningsnäten för de kommunala reningsverken har påbörjats och kommer att genomföras under 2018. 

Nyckeltal 

Resultatmått 2017 2016 2015 

Nettokostnad av total budget, % 0,65 0,58 0,62 

Taxor/avgifter av bruttokostnad, % 19 22 23 

Nettokostnad/invånare, kr 335 288 301 

 

Volymmått 2017 2016 2015 

Antal delegationsärenden 357 288 262 

Antal registrerade ärenden 1106 783 771 
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Mullsjö Bostäder AB 

Mullsjö Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag av Mullsjö kommun helägt bolag. Bolaget förvaltar bostäder och lokaler. 
Under 2012 startade bolaget upp det helägda dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Gyljeryd 1:24. 

Fastighetsförvaltningen omfattade vid årets slut 567 lägenheter (35 803 kvm) samt 18 lokaler (3 466 kvm). Av bolagets lägenheter är 
74 belägna i Sandhem och resterande i Mullsjö. Fastigheternas totala taxeringsvärden uppgår till 165 mkr. 

  

Årets verksamhet 

Efterfrågan på bostäder är mycket stark med allt längre köer till samtliga områden. Även nyproduktionen som har högre hyror är 
lätt att hyra ut utan några större marknadsföringsåtgärder. 

En något differentierad hyreshöjning genomfördes den 1 april med ett snitt om 0,65 procent. 

Under året har flera större lägenhetsrenoveringar som innebär standardhöjningar genomförts. Dessa har en positiv effekt på 
hyresnivån samtidigt som vi långsiktigt erbjuder attraktiva lägenheter. Att ha attraktiva lägenheter är en konkurrensfördel om 
efterfrågan börjar svikta i framtiden. 

Bolaget fortsätter satsningen med att förbättra utomhusmiljöerna och öka tillgängligheten till fastigheterna. Stora insatser görs även 
för att byta ut gamla vatten- och värmeledningssystem. 

Bolaget har under året förvärvat IPG Fastigheter AB, innefattande en affärsfastighet på Järnvägsgatan 25. Bolaget har fusionerats in 
i Mullsjö Bostäder under 2017. 

Under året har inflyttning skett i 18 nyproducerade lägenheter på Kyrkvägen i centrala Mullsjö samt 36 lägenheter på Sagers väg. 

Nyproduktion av 10 marklägenheter på Duvgatan i Mullsjö pågår och kommer att tas i bruk i april 2018. Dessa lägenheter är på 3 
respektive 4 rum och kök. Samtliga är uthyrda till inflyttningsdatumet. 

Årets ekonomi 

Bolaget har återfört en tidigare nedskrivning av fastigheter, med 6 mkr. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår 
till 7,2 mkr. Nya lån har tagits om 84 mkr under året. Den totala låneskulden uppgick därmed till 214 mkr vid årsskiftet. Bolagets 
soliditet uppgick på bokslutsdagen till 21,1 procent. 

Framtid 

I mars 2018 kommer byggnation av 10 lägenheter på Järnvägsgatan 7 att påbörjas. Dessa är på 2 respektive 3 rum och kök. 
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Mullsjö Energi och Miljö AB 

Mullsjö Energi och Miljö AB är ett helägt kommunalt aktiebolag med säte i Mullsjö. Bolaget bedriver fjärrvärmeverksamhet i 
Mullsjö, vatten- och avloppsverksamhet i Mullsjö och Sandhem, samt renhållningsverksamhet i hela kommunen. Samtliga 
verksamheter är avgiftsfinansierade. 
I kommunen finns två avloppsreningsverk en återvinningscentral och fyra återvinningsstationer för papper och förpackningar. 

Årets verksamhet 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeverksamheten har bedrivits i egen regi och med egen personal. Försäljningen har minskat på grund av att 2017 var något 
varmare än 2016. Mängden försåld fjärrvärme har inte ökat, möjlighet till ökad försäljning kommer att ses över. 
Emissionsmätningar har visat att de installerade rökgasfiltren har minskat utsläppen från fjärrvärmeverket. Ett nytt rökgasfilter 
behöver installeras för att minska utsläppen i rökgaserna från Pannan 1. Nya fastigheter har under året anslutits till fjärrvärmenätet i 
Mullsjö. 

Vatten och Avlopp 
Vatten- och avloppsverksamheten har bedrivits i egen regi och med egen driftpersonal. Anslutning av vatten och avlopp till 
fastigheter i Gruvered har färdigställts under 2017. En säkerhetsbesiktning har utförts på vattenverken i Mullsjö och Sandhem, där 
föreslagna åtgärder ska prioriteras i en lista. Vattenreservoarer i Mullsjö och Sandhem har inspekterats och rengjorts. Arbeten med 
anslutningar till fastigheter har utförts på vatten- och avloppsledningsnäten i Mullsjö och Sandhem under året. En planering för 
minskat in- och utläckage på vatten- och avloppsledningar har påbörjats. Mängden försålt vatten har ökat något. 

Renhållning 
Renhållningsverksamheten har bedrivits i normal omfattning av entreprenörerna BEGES Containerservice AB och PR-slamsugning 
AB, men har upphör efter årets slut. Verksamheten har tagits över av June Avfall & Miljö AB från och med 2018-01-01. Bolaget 
har deltagit i arbetet med en ny gemensam renhållningsordning för kommunerna Mullsjö, Habo och Jönköping. 

Årets ekonomi 

Under 2017 har bolagets ekonomi förbättrats. Fjärrvärmeverksamheten har under året sålt något mindre fjärrvärme än förra året. 
Kostnader har inte minskat, vilket har givit resultatet - 0,02 mkr. Den fortsatt dåliga lönsamheten kommer att analyseras vidare 
under 2018. VA verksamheten har under året redovisat ett överskott om 0,9 mkr efter överavskrivning om 0,3 mkr. Renhållningen 
har under året redovisat ett överskott om 0,6 mkr. Totalt har verksamheten redovisat ett positivt resultat om 1,5 mkr. Driften inom 
bolagets tre verksamhetsområden har pågått i normal omfattning. 

Framtid 

Bolagets ledning och ägare har bestämt att ett avtal ska upprättas om återköp av bolagets renhållningsverksamhet senast 2018-12-
31. Avtalet ska baseras på bokfört värde av tillgångar och skulder. Taxan för vatten och avlopp har justerats och gäller från 2018-
01-01 och för fjärrvärme från 2018-03-01. 
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Ekonomi 
I denna del redovisas finansiella rapporter med nothänvisningar för kommunen och koncernen. Här lämnas också information om 
de redovisningsprinciper som i allt väsentligt tillämpas vid kommunens redovisning. Vidare redovisas en drift- och 
investeringsredovisning med kommentarer och avslutningsvis kommunrevisionens revisionsberättelse. 

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

Resultaträkning 

mkr Not Koncernen Kommunen 

  2017 2016 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 1 154,9 175,5 96,1 120,2 

Verksamhetens kostnader 2 -531,6 -515,7 -500,2 -484,1 

Avskrivningar  -28,5 -25,3 -16,8 -14,3 

Verksamhetens nettokostnader  -405,2 -365,6 -420,9 -378,2 

      

Skatteintäkter 3 309,2 295,4 309,2 295,4 

Generella statsbidrag och utjämningar 4 96,8 88,0 96,8 88,0 

Finansiella intäkter 5 0,4 0,5 4,2 4,5 

Finansiella kostnader 5 -8,9 -8,1 -6,5 -6,3 

Resultat före skatt  -7,7 10,3 -17,2 3,4 

Bolagsskatt  -0,6 -0,2 - - 

Årets resultat  -8,3 10,1 -17,2 3,4 

 

  



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2017 40(60) 

Balansräkning 

mkr Not Koncernen Kommunen 

  2017 2016 2017 2016 

      

TILLGÅNGAR      

Materiella anläggningstillgångar  774,9 677,5 388,5 365,7 

Mark, maskiner och tekniska anläggningar 6 745,9 651,7 363,0 342,9 

Maskiner och inventarier 6 28,9 25,8 25,5 22,8 

Finansiella anläggningstillgångar 7 9,2 9,2 143,9 143,9 

Summa anläggningstillgångar  784,1 686,7 532,4 509,6 

Förråd och exploateringsfastigheter 8 12,3 11,8 11,7 11,0 

Kortfristiga fordringar 9 37,1 55,2 32,6 51,2 

Kassa och bank 10 44,1 32,5 12,9 12,0 

Summa omsättningstillgångar  93,5 99,5 57,2 74,2 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  877,6 786,2 589,6 583,8 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Årets resultat 11 -8,3 10,1 -17,2 3,4 

Resultatutjämningsreserv 11 - - 9,6 9,6 

Övrigt eget kapital 11 112,5 102,5 95,3 91,9 

Summa eget kapital  104,2 112,6 87,7 104,9 

      

Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 14 34,1 31,4 34,1 31,4 

      

SKULDER      

Långfristiga skulder 12 640,8 540,5 391,5 373,8 

Kortfristiga skulder 13 98,4 101,7 76,3 73,7 

Summa skulder  739,3 642,2 467,8 447,5 

      

Summa EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  877,6 786,2 589,6 583,8 

      

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte upptagits bland skulder eller 

avsättningar 
14 180,2 183,8 180,2 183,8 

Borgensförbindelser 16 281,7 201,8 281,7 201,8 
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Kassaflödesanalys 

mkr Not Koncernen Kommunen 

  2017 2016 2017 2016 

Den löpande verksamheten      

Resultat före extraordinära poster  -8,3 10,1 -17,2 3,4 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  26,5 17,0 19,5 11,9 

avskrivningar  23,8 25,4 16,8 14,3 

förändring av pensionsavsättning  2,7 -2,4 2,7 -2,4 

realisationsvinster/realisationsförluster  - -6,0 - - 

Justering för rörelsekapitalets förändring  14,4 6,6 20,5 -8,2 

ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar  - -7,9 18,6 -9,7 

ökning (-) /minskning (+) förråd, exploatering  - 3,5 -0,7 3,4 

ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder  - 11,0 2,6 -1,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  32,6 33,7 22,8 7,1 

      

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella tillgångar  -120,8 -140,9 -39,9 -85,6 

Försäljning av materiella tillgångar  - 3,4 0,3 - 

Investering i finansiella tillgångar  -0,4 - -0,4 - 

Avyttring av finansiella tillgångar  - - - 15,4 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -121,2 -137,5 -40,0 -70,2 

      

Finansieringsverksamheten      

Nya lån 12 103,8 53,4 20,0 38,0 

Ökning (+) /minskning (-) räntebärande skulder  - -0,2 - - 

Utbetald utdelning  -0,1 - - - 

Amortering 12 -3,5 -5,4 -2,3 -2,3 

Ökning (-) /minskning (+) långfristiga fordringar  - - 0,3 - 

Övrig finansiering  0,3 - - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  100,5 47,8 18,0 35,7 

ÅRETS KASSAFLÖDE  11,9 -56,0 0,8 -27,4 

      

Likvida medel vid årets början  32,2 88,4 12,0 39,4 

Likvida medel vid årets slut  44,1 32,2 12,8 12,0 
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Nothänvisningar, mkr 

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Försäljningsintäkter 4,2 2,5 4,2 2,5 

Taxor och avgifter 41,1 41,8 15,7 15,0 

Hyror och arrenden 46,2 41,7 12,8 13,1 

Bidrag 56,9 83,4 56,9 83,4 

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 6,5 6,0 6,5 6,0 

Realisationsvinster - 0,1 - 0,1 

Summa 154,9 175,5 96,1 120,2 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Personal -278,8 -273,6 -267,0 -258,4 

Pensioner -26,2 -18,3 -25,5 -22,3 

Varor -48,7 -45,6 -27,3 -28,5 

Tjänster -41,1 -39,6 -39,8 -38,7 

Bidrag -11,1 -12,5 -11,1 -12,5 

Köp av verksamhet -97,6 -92,8 -95,4 -90,4 

Hyror och fastighetsservice -28,1 -33,3 -34,1 -33,3 

Summa -531,6 -515,7 -500,2 -484,1 

 

Not 3 Skatteintäkter Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Preliminära skatteintäkter 310,3 296,6 310,3 296,6 

Slutavräkn. föregående år, justeringspost 0,4 0,3 0,4 0,3 

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

Summa 309,2 295,4 309,2 295,4 

 

Not 4 Generella statsbidrag och 

utjämning 
Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Inkomstutjämning 79,1 74,7 79,1 74,7 

Kostnadsutjämning 2,6 2,0 2,6 2,0 

Fastighetsavgift 14,3 14,1 14,3 14,1 

Generella bidrag från staten 4,1 - 4,1 - 

LSS-utjämning -3,2 -2,5 -3,2 -2,5 

Regleringsavgift -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 

Summa 96,8 88,0 96,8 88,0 

Generella bidrag från staten 2017 avser välfärdsmiljarderna med anledning av flyktingsituationen, 3,1 mkr samt bidrag för ensamkommande unga över 18 år, 1 mkr. 
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Not 5 Finansiella intäkter och kostnader Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Finansiella intäkter     

Utdelning MEMAB - - 0,1 0,1 

Ränta Mullsjö Bostäder AB - - 1,6 2,1 

Ränta Mullsjö Energi och Miljö AB - - 1,5 2,3 

Övriga ränteintäkter inkl. räntebidrag 0,4 0,9 1,0 0,9 

Finansiella kostnader     

Räntekostnader mm -8,1 -8,2 -5,7 -6,9 

Ränta pensionsavsättning -0,8 -0,3 -0,8 -0,3 

Summa finansnetto -8,5 -7,6 -2,3 -1,8 

 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar     

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

Verksamhetsfastigheter 541,0 429,1 299,6 282,0 

Affärsfastigheter 36,7 37,9 1,6 1,7 

Tekniska anläggningar 79,0 77,9 - - 

Publika fastigheter 56,9 53,6 56,4 53,6 

Pågående investeringar 26,9 47,6 - - 

Övriga fastigheter 1,8 1,9 1,8 1,9 

Summa 745,9 651,7 363,0 342,9 

     

Anskaffningsvärde   441,8 338,3 

Ackumulerade ned-/avskrivningar   -98,9 -89,8 

Bokfört värde 1 januari 651,7 531,1 342,9 248,5 

Förändringar under året:     

Årets nettoinvesteringar   32,6 80,6 

Från pågående investeringar   - 22,9 

Årets avskrivningar   -12,4 -9,1 

Bokfört värde 31 december 745,9 651,7 363,0 342,9 

     

Maskiner och inventarier 28,9 25,8 25,5 22,8 

Anskaffningsvärde   71,5 66,6 

Ackumulerade ned-/avskrivningar   -48,5 -43,4 

Bokfört värde 1 januari 25,8 25,1 22,9 23,2 

Förändringen under året:     

Årets nettoinvesteringar   7,0 4,9 

Årets avskrivningar   -4,4 -5,1 

Bokfört värde 31 december 28,9 25,8 25,5 22,8 
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Aktier och andelar     

Mullsjö Bostäder AB - - 47,7 47,7 

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

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

Övriga 0,6 0,8 0,5 0,2 

Summa 7,0 7,2 61,7 61,4 

Långfristiga fordringar     

Mullsjö Bostäder AB - - 40,0 40,0 

Mullsjö Energi och Miljö AB - - 40,0 40,0 

Övriga 2,0 2,0 2,2 2,5 

Summa 2,0 2,0 82,2 82,5 

Summa långfristiga fordringar 9,2 9,2 143,9 143,9 

 

Not 8 Exploateringsfastigheter Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

 12,3 11,8 11,7 11,0 

 

Not 9 Kortfristiga fordringar Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Kundfordringar 10,5 9,5 5,2 4,9 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 
22,1 41,1 23,9 40,3 

Diverse kortfristiga fordringar 4,5 4,6 3,5 6,0 

Summa 37,1 55,2 32,6 51,2 

 

Not 10 Likvida medel Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Plusgiro och bank 44,1 32,5 12,9 12,0 

 

Not 11 Eget kapital Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Ingående eget kapital 112,6 102,5 104,9 101,5 

Årets resultat -8,3 10,1 -17,2 3,4 

Utgående eget kapital 104,2 112,6 87,7 104,9 

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

 

Not 12 Långfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Ingående låneskuld inkl. kortfristig del 540,5 493,0 373,8 338,1 

Nya lån 103,7 53,4 20,0 38,0 

Amortering -3,4 -5,9 -2,3 -2,3 

Summa 640,8 540,5 391,5 373,8 
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Not 12a Ränteswappar Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

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

Marknadsvärde ränteswap 3MSTIBOR -22,8 -26,4 -22,8 -26,4 

 

Not 13 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Leverantörsskulder 34,1 43,9 23,4 28,2 

Källskatt och arbetsgivaravgifter 10,3 9,6 9,8 9,3 

Semester- och övertidsskuld 15,3 14,3 14,9 13,8 

Upplupna pensioner inkl. löneskatt 10,5 10,1 10,5 10,0 

Förutbetalda intäkter och upplupna 

kostnader 
17,0 5,9 7,6 3,6 

Övriga kortfristiga skulder 11,2 17,9 10,1 8,8 

Summa 98,4 101,7 76,3 73,7 

 

Not 14 Pensionsförpliktelse Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Avsatt till pensioner     

Ingående avsättning 31,4 33,8 31,4 33,8 

Förpliktelser annan 

pensionsförsäkringslösning FÅP 
- -2,7 - -2,7 

Justerad för annan 
pensionsförsäkringslösning FÅP inkl. 
löneskatt som ingår i KPA:s beräkning 

3,3 - 3,3 - 

Nya förpliktelser under året 0,6 1,7 0,6 1,7 

varav nyintjänade pensioner -0,2 1,4 -0,2 1,4 

varav ränte- och basbeloppsuppräkning 0,8 0,3 0,8 0,3 

Årets utbetalningar -1,1 -1,0 -1,1 -1,0 

Förändring löneskatt -0,1 -0,5 -0,1 -0,5 

Summa avsatt till pensioner 34,1 31,4 34,1 31,4 

     

Specifikation - avsatt till pensioner     

Förmånsbestämd ålderspension 21,5 22,4 21,5 22,4 

Särskild avtalspension 1,3 1,1 1,3 1,1 

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

PA-KL pensioner 3,4 3,5 3,4 3,5 

Politikerpension inkl. OPF-KL 1,2 0,7 1,2 0,7 

Annan pensionsförsäkringslösning FÅP - -2,7 - -2,7 

Summa pensioner 27,6 25,2 27,6 25,2 

Löneskatt 6,5 6,1 6,5 6,1 

Summa avsatt till pensioner 34,1 31,4 34,1 31,4 
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Ansvarsförbindelse     

Ingående ansvarsförbindelse 183,8 188,3 183,8 188,3 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 5,1 2,6 5,1 2,6 

Årets utbetalningar -9,0 -8,7 -9,0 -8,7 

Övrigt 0,3 1,6 0,3 1,6 

Summa ansvarsförbindelse 180,2 183,8 180,2 183,8 

     

Aktualiseringsgrad, procent 94 94 94 94 

     

Årets pensionskostnader inkl. löneskatt     

Årets avsättning -2,1 0,6 -2,1 0,6 

Pensionsutbetalningar 10,4 10,1 10,4 10,1 

Avgiftsbestämd ålderspension 10,8 11,5 10,4 11,0 

Finansiella kostnader 1,0 0,4 1,0 0,4 

Annan pensionsförsäkringslösning, 
förmånsbestämd ålderspension (FÅP) som 
inte ingår i KPA:s beräkning 4,2 1,6 1,6 - 

Summa pensionskostnader 24,3 24,2 21,3 22,1 

 

Not 15 Leasing Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Inte uppsägningsbara leasingavgifter     

Förfaller till betalning:     

inom 1 år 2,7 5,6 2,7 5,6 

senare än 1 år men inom 5 år 1,9 3,2 1,9 3,2 

senare än 5 år - 0,2 - 0,2 

Årets leasingkostnad 4,6 9,0 4,6 9,0 

 

Not 16 Borgensförbindelse Koncernen Kommunen 

 2017 2016 2017 2016 

Kommunala bolag 166,7 166,7 246,6 166,7 

Föreningar 35,1 35,1 35,1 35,1 

Summa 281,7 201,8 281,7 201,8 
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Redovisningsprinciper 

Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens kapitel åtta samt Lag om kommunal redovisning. 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. 

Omarbetade rekommendationer under 2017 
Rekommendation nr 17.2 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser ersätter rekommendation 17.1 och gäller från 
räkenskapsår 2017. Omarbetningen består i att värderingen av förmånsbestämda pensionsförpliktelser ska göras med tillämpning av 
RIPS 17. 

RKR:s rekommendationer med kommentarer 

Nr 2.2 Särskild avtalspension, visstidspension och omställningsstöd mm. 
Rekommendationen inte tillämplig i år. 

Nr 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål 
För att en post ska redovisas som jämförelsestörande i kommunens redovisning är att den ska vara av väsentlig betydelse och 
engångskaraktär. Dels ska beloppet inte genereras av den ordinarie löpande verksamheten, vidare måste beloppet uppgå som lägst 
till 2 mkr. 

Nr 4.2 Redovisning av skatteintäkter 
Rekommendationen tillämpas i sin helhet. SKL:s decemberprognos används vid periodisering av skatteintäkter. 

Nr 6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar 
Rekommendationen inte tillämplig i år. 

Nr 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser 
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Mullsjö kommun använder KPA för beräkning av pensionsavsättning samt 
prognos för ansvarsförbindelsen. 

Nr 8.2 Sammanställd redovisning koncernen 
Mullsjö kommunkoncern innefattar Mullsjö kommun samt de två helägda bolagen Mullsjö Energi & Miljö AB och Mullsjö 
Bostäder AB. I den sammanställda redovisningen ingår även Mullsjö Bostäder AB:s dotterbolag Fastighets AB Gyljeryd 1:24. Den 
sammanställda redovisningen 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 sammanställda redovisningen. 

Nr 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser 
Kommunens pensionsskuld till personalen har bokförts som en avsättning avseende åtaganden efter 1998 samt som 
ansvarsförbindelse avseende åtaganden före 1998. 

Nr 11.4 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde (utgift) med avdrag för investeringsbidrag och planenliga 
avskrivningar (se not 6). Gränsdragningen för vad som redovisas som investering är ett halvt basbelopp, för närvarande cirka 22 tkr. 

Avskrivningar 
För materiella anläggningstillgångar tillämpas linjär avskrivning över beräknad nyttjandeperioden som är baserad på 
anskaffningsvärdet. 
Avskrivningen påbörjas kalenderåret efter att anläggningen tagits i bruk och inte innevarande år som föreskrivs, med undantag av 
fastigheten Margaretas Park där avskrivningen påbörjades innevarande år. 

Avskrivningstider 

• Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 3 - 10 år 

• Fastigheter 10 - 75 år 

Komponentindelning 
Kommunen har implementerat komponentavskrivning från och med 2016 på tillkommande investeringar. Då äldre investeringars 
kvarvarande avskrivningstid är kort, vilket i sin tur innebär låga restvärde, 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 
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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. 

Exploatering 
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar. 

Nr 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar 
Rekommendationen inte tillämplig i år. 

Nr 13.2 Redovisning av hyres/leasingavtal 
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. 

Nr 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser och fel 

Enligt försiktighetsprincipen har 95 procent av förväntade utbetalningar, avseende ensamkommande barn, från Migrationsverket 
bokförts som upplupna intäkter. 

Nr 15.1 Redovisning av lånekostnader 
Lånekostnaderna belastar resultatet för den period de avser och redovisas därmed enligt huvudmetoden. 

Nr 16.2 Redovisning av kassaflöden 
Rekommendationen tillämpas i sin helhet. 

Nr 17 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda är beräknade enligt RIPS 17. Kommunens 
pensionsåtaganden redovisas enligt blandmodellen. Detta innebär att pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. 

Nr 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 

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 under året, prognos för slutavräkning samt skillnaden mellan 
slutlig taxerad skatt och redovisad skatt föregående år. Vid beräkningen av de preliminära skatteintäkterna för året har SKL: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 
Intäkter från fastighetsavgift baseras på SKL:s bokslutsprognos (cirkulär 17:69). Intäkterna består av slutligt utfall av 2016 års 
fastighetsavgift samt prognos av 2017 års fastighetsavgift. 

Försäljning av mark/tomter 
Inkomster från försäljning av mark/ tomter avräknas på ett balanskonto (omsättningstillgång) mot de exploateringsutgifter 
kommunen har. Nettoavvikelser redovisas som anläggningstillgång (motsvarar kostnaden för exempelvis gata och belysning). 

Nr 19 Nedskrivningar 
Rekommendationen inte tillämplig i år. 

Nr 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder 
Räntekostnader på lån samt ränteintäkter på likvida medel är periodiserade till den redovisningsperiod som avses. 

Nr 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning 
Är redovisat i not 12 a. 

Nr 22 Delårsrapport 
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Inte tillämplig i årsredovisningen. 

Nr 23 Bokföring 
En genomgång kommer att påbörjas för att säkerställa att rekommendationen följs. En aktuell systemdokumentation saknas. 
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Driftredovisning 

Nettokostnad, mkr Utfall 2016 Budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse 

Kommunstyrelsen -74,9 -73,8 -81,1 -7,3 

Allmänna utskottet -43,0 -44,7 -44,6 0,1 

Kommunal demokrati -9,1 -8,3 -8,4 -0,1 

Kommunkontor -27,8 -30,5 -30,4 0,1 

Kollektivtrafik -0,5 -0,5 -0,5 0 

Räddningsverksamhet -5,6 -5,4 -5,3 0,1 

Tekniska utskottet -18,5 -15,5 -22,4 -6,9 

Gata/Park -13,4 -12,8 -14,5 -1,7 

Fastighet -2,9 -1,8 -4,9 -3,1 

Kost -2,2 -0,9 -3,0 -2,1 

Kultur- och fritidsutskott -13,4 -13,6 -14,1 -0,5 

Barn- och utbildningsnämnden -162,4 -173,1 -175,5 -2,4 

Förskola -39,1 -44,5 -42,8 1,7 

Grundskola -90,5 -96,2 -100,4 -4,2 

Gymnasie- och vuxenskola -32,8 -32,4 -32,3 0,1 

Socialnämnden -133,7 -130,6 -153,7 -23,1 

Ledning/utredning -5,3 -5,6 -5,8 -0,2 

Individ och familjeomsorg -31,7 -22,3 -38,4 -16,1 

Hälso- och sjukvård -10,4 -10,7 -10,9 -0,2 

Funktionshinderomsorg -28,5 -28,5 -30,8 -2,3 

Äldreomsorg -63,5 -63,4 -64,1 -0,7 

Integration och nyanlända 5,7 -0,1 -3,7 -3,6 

Byggnadsnämnden -1,6 -2,4 -2,1 0,3 

Miljönämnd -2,0 -2,5 -2,5 0 

Finansförvaltningen -3,4 -8,9 -6,0 2,9 

Summa verksamhetens nettokostnader -378,0 -391,3 -420,9 -29,6 

I driftredovisningen ingår samtliga externa och interna kostnader och intäkter. 

  

Nämnderna redovisar tillsammans ett negativ budgetavvikelse på -29,6 mkr. De största budgetavvikelserna redovisas inom 
socialnämnden med ett underskott totalt på -23,1 mkr, och där den största negativa avvikelsen återfinns inom individ och 
familjeomsorgen med - 16,1 mkr. Vidare inom tekniska utskottet som redovisar ett negativt resultat på -6,9 mkr. 

Finansförvaltningen visar ett positivt resultat med 2,9 mkr jämfört med budget. Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen är 
skillnaden mellan kalkylerade personalomkostnader och faktiskt utbetalda personalomkostnader med +2,7 mkr, minskad 
hyreskostnad för moduler med +1,8 mkr samt ökade kostnader för pensioner med -2,3 mkr. 

Ytterligare fördjupade kommentarer finns att läsa under respektive nämnd/utskott. 
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Investeringsredovisning 

Investeringar per 
nämnd/utskott, mkr 

Utfall 2016 KF budget 
2017 

Överfört 
från 2016 

Tilläggsan
slag 2017 

Total 
budget 

2017 

Utfall 2017 Avvikelse 

Allmänna utskottet 0,9 7,8 0,1 - 7,9 2,5 5,4 

Tekniska utskottet 80,1 26,9 1,5 3,0 28,4 32,9 -4,5 

Kultur- och fritidsutskottet 0,7 0,1 1,0 - 1,1 0,1 1,0 

Socialnämnden 0,6 2,0 - - 2,0 1,4 0,6 

Barn- och utbildningsnämnden 2,0 1,7 - - 1,7 2,7 -1,0 

Totalt nämnd/utskott 84,3 35,5 2,6 3,0 41,1 39,6 1,5 

Förvärv av fastigheten Bosebygd 

1:102 
1,3       

Totalt investeringar 85,6 35,5 2,6 3,0 41,1 39,6 1,5 

 

2017 års budget för investeringar var 41,1 mkr. Under året har 39,6 mkr, cirka 96 procent förbrukats av nämnder och utskott. 

 

Större investeringar  

mkr Budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse 

Trollehöjdskolan, innemiljö 15,5 12,3 3,2 

Trollehöjdskolan, byte värme och ventilation 0 6,5 -6,5 

Kronängsskolan, innemiljö 7,0 11,4 -4,4 

Inventarier till ny förskola och skolor 2,1 2,0 0,1 

 

De större investeringarna under 2017 är i huvudsak utförda i kommunens grundskolor. 
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Femårsöversikt bolagen 

I tabellen nedan redovisas vissa nyckeltal för kommunens helägda bolag. Siffrorna som redovisas är från respektive bolag och innan 
elimineringar av interna mellanhavanden är gjorda. Resultaten redovisas före bokslutsdispositioner och skatt. För en fördjupad 
analys av räkenskaperna hänvisas till bolagens årsredovisningar. 

Mullsjö Bostäder AB 

mkr 2017 2016 2015 2014 2013 

Omsättning 33,2 31,7 28,6 27,6 25,7 

Resultat 7,2 5,1 0,3 1,2 29,7 

Eget kapital 59,7 53,0 47,4 47,2 46,3 

Balansomslutning 283,1 199,9 185,8 126,8 118,0 

Soliditet, % 21,1 26,5 25,5 37,3 39,2 

 

Mullsjö Energi och Miljö AB 

mkr 2017 2016 2015 2014 2013 

Omsättning 34,3 32,2 31,5 29,6 30,3 

Resultat 1,5 0,8 0,9 -1,0 0,5 

Eget kapital 10,7 9,1 8,4 7,5 8,5 

Balansomslutning 104,4 101,6 96,2 90,0 88,3 

Soliditet, % 10,2 9,0 8,7 8,3 9,6 
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Revisionsberättelse 
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Bilagor 
I denna del finns fördjupad information att läsa. 
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Resultaträkning jämfört med föregående år 

mkr 2017 2016 Avvikelse 

Försäljningsintäkter 4,2 2,6 1,6 

Taxor och avgifter 15,7 15,0 0,7 

Hyror och arrenden 12,8 13,1 -0,3 

Bidrag 56,9 83,4 -26,5 

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 6,5 6,0 0,5 

Verksamhetens intäkter 96,1 120,1 -24,0 

    

Personal -267,0 -258,4 -8,6 

Pensioner -25,5 -22,3 -3,2 

Varor -27,3 -28,5 1,2 

Tjänster -39,8 -38,7 -1,1 

Bidrag -11,1 -12,5 1,4 

Köp av verksamhet -95,4 -90,4 -5,0 

Hyror och fastighetsservice -34,1 -33,3 -0,8 

Verksamhetens kostnader -500,2 -484,1 -16,1 

    

Avskrivningar -16,8 -14,2 -2,6 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-420,9 -378,2 -42,7 

    

Skatteintäkter 309,2 295,4 13,8 

Utjämning och generella statsbidrag 96,8 88,0 8,8 

Finansiella intäkter 4,2 4,5 -0,3 

Finansiella kostnader -6,5 -6,3 -0,2 

ÅRETS RESULTAT -17,2 3,4 -20,6 

 

Verksamhetens intäkter 
Minskningen förklaras till stor del av att ersättningarna från Migrationsverket minskat avseende barn och unga. För det första har 
ensamkommande minskat antalsmässigt i verksamheten, för det andra har ersättningsnivåerna sänkts från och med 1 juli 2017. 

Totalt har verksamhetens intäkter minskat med 24 mkr, 20 procent jämfört med föregående år. 

Verksamhetens kostnader 
Den procentuella ökningen av kostnaderna för personal uppgår till 3,3 procent (8,6 mkr). Detta innebär en nivå strax över normal 
löneökningstakt. Kostnaderna för pensioner ökar med 14,3 procent (3,2 mkr) mellan jämförande år. Köp av verksamhet har ökat 
med 5,5 procent (5 mkr), huvudförklaringen är ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinderomsorg. 

Totalt har verksamhetens kostnader ökat med 16,1 mkr, 3,3 procent, jämfört med föregående år. 

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna har ökat med 4,7 procent i jämförelse med föregående år. Detta beror på ökat skatteunderlag till följd av 
löneutveckling samt fler invånare i kommunen. 

Utjämning och generella bidrag 
Utjämning och generella statsbidrag har totalt ökat med 10 procent jämfört med 2016. 
Inkomstutjämningsbidraget (det bidrag som utbetalas då det egna skatteunderlaget understiger den garanterade nivån i 
inkomstutjämningen) har ökat med 4,4 mkr. 
Vidare har kommunen mottagit ett statsbidrag, välfärdsmiljarderna, på 3,1 mkr med anledning av flyktingsituationen samt ett bidrag 
för ensamkommande unga över 18 år med 1 mkr. 
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Jämförelser med andra 

I detta avsnitt redovisas ett antal nyckeltal där Mullsjö kommun jämförs med pendlingskommuner nära större stad, Jönköpings läns 
kommuner samt riket. Diagrammen är hämtade från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Nyckeltalen redovisas som 
kronor per invånare eller i procent. Värden för Mullsjö jämförs genomgående med ovägda medelvärden för de olika 
jämförelsegrupperna. Ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för kommunerna i urvalsgruppen. Det beräknas genom att 
summera alla i urvalsgruppens värde och dividera med antal kommuner i vald urvalsgrupp. Observera att redovisningen sträcker sig 
till år 2016, då data för 2017 ännu inte är tillgänglig. 

Med undantag för utvecklingen av skatteintäkter samt utjämning och generella statsbidrag avviker Mullsjö kommun från övriga 
urvalsgrupper i jämförelsen. Detta kan förklaras med att resultatnivån, +3,4 mkr för 2016 inte har varit tillräcklig för att uppnå en 
acceptabel nivå för självfinansiering av investeringarna, vilket inneburit att låneskulden i kommunen ökat. När kommunens skulder 
ökar mer än det egna kapitalet, innebär det även att kommunens soliditet och finansnetto försämras. För individ- och 
familjeomsorgen ligger kostnadsläget extremt högt i jämförelse med urvalsgrupperna och vad man statistiskt kan förvänta. 

 

RESULTAT 

 

Årets resultat kommun, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser kommunernas samtliga kostnader och intäkter. Ett överskott visar hur 
mycket kommunens bokförda nettoförmögenhet (= eget kapital i balansräkningen) ökat jämfört med föregående år. Källa: SCB. 

  

 

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för respektive verksamhetsområde, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus 
bruttointäkt. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 
Källa: SKL. 
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Finansnetto dividerat med antal invånare den 31/12. Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. Nedskrivningar och 
återföring av värdet för finansiella tillgångar redovisas här. Även ränta på pensionsavsättning ingår. Källa: SCB. 

 

  

 

Skatteintäkter kommun, dividerat med antal invånare totalt 31/12. De skatteintäkter som redovisas är kommunens preliminära skatteintäkter 
baserade på kommunernas egna skatteunderlag. Mellankommunal utjämning redovisades som skatteintäkt tom 2005. From 2006 räknas utjämningen 
inte längre som skatteintäkt utan redovisas istället under generella statsbidrag och utjämning. Källa: SCB. 
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Utjämningssystemet enligt SCB, kr/inv. Källa: SCB. 

 

  

 

Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar, tkr, kommun dividerat med antal invånare 31/12. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 
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KAPACITET 

 

 

Eget kapital minskat med det pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse kommunen, dividerat med 
tillgångar kommunen. Källa: SCB.  

 

 

  

 

Långfristiga skulder kommun, tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser långfristiga skulder, det vill säga skulder som förfaller till betalning 
senare än ett år från bokslutsdagen. Källa: SCB. 
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Definitioner 

Finansiella nyckeltal 

Nettokostnadsandel - beskriver hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera 
verksamhetens nettokostnader och finansiella poster. Ett mått på balansen mellan de löpande kostnaderna och intäkterna. 

Definition: verksamhetens nettokostnader/ skatteintäkter och generella statsbidrag + finansnetto 

Skattefinansieringsgraden av investeringar - beskriver hur stor del av kommunens nettoinvesteringar som kan finansieras med 
skatteintäkter när den löpande driften är finansierad. 100 procent innebär att samtliga investeringar kan finansieras med 
skatteintäkter. 

Definition: årets resultat + avskrivningar/ nettoinvesteringar 

Soliditet - beskriver hur kommunens långsiktiga finansiella styrka utvecklas. Ju högre soliditet desto starkare finansiellt 
handlingsutrymme. 

Definition: eget kapital/ totala tillgångar 

Kassalikviditet - är ett mått på kommunens kortfristiga betalningsberedskap. Vid 100 procent täcks de kortfristiga skulderna av 
likvida medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga placeringar. 

Definition: kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank / kortfristiga skulder. 

 

Pensioner 

Pensionsförpliktelse - juridiskt bindande utfästelse till anställd eller förtroendevald att efter anställningens slut betala ersättning 
(pension). 

Pensionsmedel - tillgångar som enligt särskilt beslut förvaltas för att i framtiden användas för utbetalning av pensioner. 

Avsatt till pension - pensionsförpliktelser som inarbetats före 1998 vilka redovisas bland ansvarsförbindelser. 

Totala pensionsförpliktelser - skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel, angivna till 
marknadsvärde. 


