
 

 

 

 

 

 

Budget 2018 
     Mullsjö kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2018 



Mullsjö kommun, Budget 2018 2(33) 

Innehållsförteckning 

Inledning .............................................................................................................. 3 

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20 ................................................... 3 

Politisk organisation ................................................................................................................. 3 

Förvaltningsorganisation .......................................................................................................... 4 

Särskilda budgetanvisningar .................................................................................................... 4 

Styrmodell ................................................................................................................................ 4 

Förvaltningsplan ................................................................................................. 6 

Omvärld ................................................................................................................................... 6 

Mullsjö kommuns utveckling .................................................................................................... 6 

Vision och mål ......................................................................................................................... 7 

Resultatutjämningsreserv (RUR) ........................................................................................... 10 

Finansiell analys .................................................................................................................... 10 

Medarbetare .......................................................................................................................... 17 

Ekonomiska ramar ............................................................................................ 19 

Budgetförutsättningar............................................................................................................. 19 

Budget 2018 med plan 2019-2020 ......................................................................................... 19 

Verksamhet och ekonomi för nämnder ........................................................... 23 

Kommunstyrelsen .................................................................................................................. 23 

Socialnämnden ...................................................................................................................... 26 

Barn- och utbildningsnämnden .............................................................................................. 30 

Byggnadsnämnden ................................................................................................................ 32 

Miljönämnden ........................................................................................................................ 33 

 

  



Mullsjö kommun, Budget 2018 3(33) 

Inledning 

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20 

• Driftbudgeten och investeringsramen 2018 fastställs på nämndnivå enligt beslut 

• 5 mkr tilldelas för exploatering 

• Tre finansiella budgetmål för 2018  

• Checkkredit på 50 mkr samt ge kommunstyrelsen rätten att omsätta lån 

• Nuvarande skattesats 21,84 behålls 

Politisk organisation 

 

Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på nämndnivå. Kommunens verksamheter bedrivs av fyra nämnder utöver 
kommunstyrelsen. 

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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Förvaltningsorganisation 

 

Mullsjö kommuns organisation består av en förvaltning som leds av kommunchefen. Förvaltningen består i sin tur av sex 
verksamhetsområden; administrativ avdelning, ekonomi- och IT avdelning, personalavdelning, samhällsbyggnad, barn- och 
utbildning samt socialtjänst. Kommunchefen leder kommunens ledningsgrupp där verksamhets - och avdelningschefer ingår. 

Särskilda budgetanvisningar 

• Av kommunfullmäktige beviljade anslag är bundna på nämndnivå. 

• Nämnd och efter delegering även utskott, verksamhetschefer och enhetschefer har det yttersta budgetansvaret. 

• Budgetavvikelser godtas inte. Budgetdisciplin ska råda för såväl drift- som investeringsanslag. 

• Förväntade intäkter och kostnader ska noga beräknas och därmed vara budgeterade. Tilldelade anslag motsvarar i 
huvudsak den ekonomiska nettoomslutningen nämnd/utskott förfogar över. 

• Tilläggsanslag beviljas undantagsvis av kommunfullmäktige genom särskilt beslut. 

• Nämnd och utskott ska till kommunstyrelsen två gånger per år redovisa periodens ekonomiska utfall och prognos för 
årsutfallet. En budgetuppföljning efter fyra månader med kommentarer och fördjupad prognos samt ett reviderat 
delårsbokslut efter åtta månader. Kommunstyrelsen avger budgetuppföljningsrapporten och delårsbokslutet till 
kommunfullmäktige. 

• Respektive nämnds- och utskottsordförande ska i kommunfullmäktige kommentera och analysera sin verksamhet både 
vad det gäller ekonomiskt utfall samt verksamhet. 

• Nämnder och utskott ska återkommande effektivisera och rationalisera sin verksamhet i syfte att inrymma verksamhetens 
kostnader i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. 

Styrmodell 

Arbetet med att ta fram en ny styrmodell påbörjades under 2017 och är i sitt slutskede. Styrmodellen bygger på resultatstyrning och 
utgår från den vision, strategiska områden samt inriktningsmål som fullmäktige beslutar om. Syftet med modellen är att skapa ett 
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helhetsperspektiv och samordning mellan kommunstyrelse, nämnder och utskott. Vidare att öka transparensen i kommunens hela 
process. Modellen ska även åstadkomma en utveckling som uppfyller visionen samt övriga av kommunfullmäktige antagna mål 
inom ramen för kommunens grunduppdrag. 

Modellen ska implementeras i kommunens styrning och uppföljning tidigast 2018. Med hjälp av IT- stöd (ledningssystemet Stratsys) 
ska ett gemensamt arbetssätt och gemensamma mallar bidra till en effektivare administration och underlätta arbetet för 
rapportering, uppföljning och analys. Arbetet med implementeringen i Stratsys börjar i oktober 2017. 

Den kommunövergripande uppföljningen och analysen till politiken rapporteras via månadsuppföljningar, delårsbokslut och 
årsredovisning. 

Visionen (ansvar kommunfullmäktige) ska peka ut riktningen och tala om var kommunen vill befinna sig. Visionen är grunden för 
styrningen av kommunen. Den kan omprövas vid ny mandatperiod. 

Strategiska områden (ansvar kommunfullmäktige) anger de prioriterade områden som kommunen ska utvecklas inom för att nå 
visionen. De kan omprövas vid ny mandatperiod. 

Inriktningsmål (ansvar kommunfullmäktige) är kopplade till de strategiska områdena. Gäller en mandatperiod. 

Nämnd-/utskottsmål (ansvar nämnd/utskott) formuleras utifrån inriktningsmålen. Målen ska ses som en viljeyttring och visa på 
de områden som prioriteras. 

Verksamhetsmål (ansvar enhet) ska vara tydligt kopplade till nämnd-/utskottsmålen 

Indikatorer används för att följa upp målen och för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll. 

Aktiviteter beskriver vad som krävs, vilka insatser som bör göras för att inriktningsmålen ska uppnås. 
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Förvaltningsplan 

Omvärld 

Samhällsekonomi 

Den svenska ekonomin utvecklas fortsatt starkt och BNP växer i år med cirka 3 procent. Högkonjunkturen når nästa år sin topp 
varefter konjunkturen långsamt återgår till balans. Det innebär att utvecklingen av sysselsättningen stagnerar 2019 och 2020. I 
SKL:s beräkningar blir tillväxten och skatteunderlaget därmed svagare. Samtidigt växer befolkningen och behoven av 
kommunsektorns verksamhet i fortsatt snabb takt vilket skapar stora problem för kommuner att finansiera sin verksamhet. 

Källa: Ekonomirapport, maj 2017 (SKL) 

Kommunernas ekonomi 

Åren 2017-2020 räknar SKL att tillväxten i skatteunderlaget sjunker medan kostnader kopplade till demografiska förändringar 
kommer att öka i snabb takt. Kostnaderna ökar också som följd av ambitionsnivån på nationell och/eller lokal nivå samt ökade 
kostnader för pensioner med mera. 

Enligt SKL blir effekten av de demografiska förändringar tydlig när man tar del av kommunernas investeringsplaner. I flertalet 
kommuner finns planerade investeringar av nya förskolor, skolor, äldreboenden, idrottshallar med mera. Det finns även ett behov 
av upprustning av befintliga byggnader och anläggningar. Dessutom byggs ett stort antal nya bostäder av de kommunala 
bostadsbolagen. För att finansiera investeringarna sker också en betydande extern upplåning som ökar kommunernas lånestock och 
som vid stigande räntor leder till ökade lånekostnader. 

Ytterligare skäl till att kostnaderna ökar är bristen på arbetskraft. Som en följd av den ökade befolkningen har antalet lärare, 
socialsekreterare med flera ökat kraftigt. Svårigheten att rekrytera utbildad personal inom många områden och bristen på arbetskraft 
pressar upp kostnaderna för hyrpersonal och andra lösningar. 

SKL:s prognoser visar att det gap som uppstår mellan intäkter och behov av verksamhet kommer att fortsätta växa en lång tid 
framöver. Det är därför viktigt att hitta långsiktiga lösningar med ett ökat fokus på effektiviseringar. Statens roll är att ge 
kommunerna förutsättningar för detta. Tyvärr är tendensen att de riktade statsbidragen blir fler och mer detaljstyrande. För att 
kunna utforma, prioritera och skapa goda planeringsförutsättningar för kommunernas verksamhet, och därmed få ut det mesta 
möjliga för skattepengarna utifrån lokala förutsättningar, är generella statsbidrag att föredra. 

Källa: Ekonomirapport, maj 2017 (SKL) 

Mullsjö kommuns utveckling 

Befolkning 

Mullsjö kommun hade en kraftig befolkningstillväxt under 70- och 80 talen då kommunen växte från 4 000 till 7 000 invånare. När 
kommunen var som folkrikast 1993 uppgick invånarantalet till 7 500. Mellan åren 1997-2000 minskade invånarantalet med 331 
personer. Därefter har invånarantalet stabiliserats kring 7 000. 

Antalet invånare i Mullsjö var vid 2016 års utgång 7 226, en ökning med 69 personer jämfört med föregående år. Ökningen har 
fortsatt under 2017. Från att ha haft ett stabilt invånarantal har befolkningen ökat med cirka 1 procent per år sedan 2013. 
Födelsetalen har över tid varit relativt konstant och befolkningsökningen beror i huvudsak på inflyttning. 

Den demografiska försörjningskvoten är cirka 0,9 för Mullsjö att jämföra med rikets cirka 0,8. Detta innebär att Mullsjö strukturellt 
behöver öka sin befolkning i åldersgruppen 20-64 år för att uppnå en gynnsammare försörjningsbörda. 

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

Medelåldern i kommunen är cirka 42 år, något över riket och befolkningstätheten cirka 36 invånare per kvadratkilometer att jämföra 
med rikets cirka 24. 

Kommunen behöver årligen öka sin befolkning med cirka 1 procent, drygt 70 personer, för att uppnå den långsiktiga målsättningen 
(8 000 invånare år 2030). Försörjningsbördan behöver minska och kommunen behöver i den mån det går göra satsningar för att 
attrahera personer i arbetsför ålder 20 - 64 år att flytta till kommunen. 

Bostäder och infrastruktur 

I Mullsjö kommun finns drygt 3 200 lägenheter (villor, lägenheter i flerfamiljshus mm). I dessa bor cirka 3 000 hushåll. Inom 
allmännyttan finns cirka 500 lägenheter. Allmännyttans andel av lägenheter i Mullsjö är cirka 50 procent. Mullsjö kommun upplever 
en stor bostadsbrist. Priserna på villor har ökat rejält de senaste åren och utbudet är lågt. Även utbudet av tomter är lågt och i 
tätorten är huvuddelen av tillgängliga tomter sålda. Produktion pågår och kommunen räknar med färdigställda tomter på 
Havstenshult. Vidare beräknas cirka 130 tomter vara färdigställda vid Ruder 4 under 2018. I Sandhem finns cirka 20 tomter 
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tillgängliga. 

Byggnation av flerfamiljshus med totalt cirka 50 lägenheter kommer att färdigställas under året. Planering och projektering pågår för 
ytterligare lägenheter under 2018 och framåt. 

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. 

Kommunen bör under året arbeta för att en avfart från väg 26/47 vid Bäckebo mot Ruder blir planerad och projekterad. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Den största privata arbetsgivaren i kommunen är Kongsberg Automotive, underleverantör till bilindustrin med cirka 500 anställda. 

Mullsjö tillhör arbetsmarknadsregion Jönköping. Kommunikationerna till Jönköping, Falköping och Habo är relativt goda. Detta 
visar sig i att såväl in- som utpendling är stor och då främst från/till Jönköping och Habo. 

Den lokala arbetsmarknaden i kommunen är viktig och Mullsjö har sedan 2014 ett gemensamt utvecklingsbolag tillsammans med 
företagen där syftet är att utveckla företagen och arbetsmarknaden. 

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

Såväl arbetskraftsbristen som kompetensförsörjningen är riskfaktorer för kommunen. En annan är globaliseringen. Flera av 
koncernledningarna till produktionsenheterna i Mullsjö är inte placerade i kommunen. Kongsbergs koncernledning är ett exempel 
på detta. 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 ranking. Att förbättra företagsklimatet 
är ett viktigt och ständigt pågående arbete. 

När det gäller nyföretagsamheten i kommunen är rankingen i jämförelse med andra kommuner låg. För att förbättra för nya företag 
att etablera sig i kommunen har samarbetet med Science Park utökats och intensifierats. Ett exempel på detta är att det numera 
finns en coach på halvtid placerad i Mullsjö. 

Skattesats och utveckling av skatteunderlag 

Skattesats i Mullsjö, procent av 
skatteunderlaget 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
2018 

Mullsjö kommun 21,90 21,84 21,84 21,84 21,84 21,84 

Region Jönköpings län 10,66 11,21 11,26 11,26 11,26 
uppgift 
saknas 

Totalt 32,56 33,05 33,10 33,10 33,10  

 

Medelskattesats i riket, procent av 
skatteunderlag 2013 2014 2015 2016 2017 

Kommun 20,61 20,65 20,70 20,75 20,75 

Landsting 11,11 11,20 11,29 11,35 11,36 

Totalt 31,73 31,86 31,99 32,10 32,12 

Källa: SCB 
På grund av avrundning kan summan av skattesatsen till kommun och landsting inte bli exakt densamma som total skattesats. 

Skatteunderlagsutveckling i Mullsjö, procent Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Antagen förändring 2,6 3,1 3,1 

I tabellen redovisas hur kommunens skatteunderlag förväntas utvecklas. Jämfört med 2018 beräknas skatteunderlaget öka med 0,5 
procentenheter. 

Skatteunderlaget är summan av kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster dividerat med 100. 

Vision och mål 

Vision 

Kommunfullmäktige antog i februari 2008 ett visionsdokument kallat Mullsjö – Närhetens kommun, som är ett övergripande 
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måldokument för kommunen. Dokumentet är den politiska viljeinriktningen för kommunen. 

Vision - Mullsjö Närhetens kommun 

• Mullsjö kommun ska kännetecknas av närhet. Det ska vara nära till möten med människor, näringsliv och service. 

• Boendet ska präglas av variation och närhet till öppna landskap, skog och vatten. 

• Det ska vara lätt att finna ro och stillhet, men också lätt att nå en variationsrik arbetsmarknad. 

• Vi vill också vara en kommun där närhet till omvärlden prioriteras. 

Områden som kommunen ska verka inom för att nå visionen 

Demokrati 
Den lokala demokratin ska utvecklas så att medborgarnas möjligheter till information, insyn och möjlighet att utöva inflytande ökar. 

Befolkning 
Befolkningsstrategiskt ska kommunen långsiktigt planera för en invånarökning till cirka 8 000. 

Kommunal service 
Den kommunala servicen ska kännetecknas av lättåtkomlighet, närhet och valfrihet. 

Ekonomi 
Den kommunala ekonomin ska vara så stark att uppsatta mål uppnås inom ramen för god hushållning. Ekonomiska resurser ska 
varje år reserveras för att minska kommunens låneskuld. Alla investeringar ska finansieras med egna medel. Lönsamma 
investeringar prioriteras. 

Ekonomiska åtaganden ska vara fullt finansierade vilket bland annat innebär att även kommande driftkostnader ska vara beaktade. 

Kommunal organisation 
Den kommunala organisationen skall vara kostnadseffektiv, professionell, marknads och serviceinriktad, samt präglas av öppenhet 
och tillgänglighet. Samverkan och alternativa driftformer eftersträvas i syfte att optimalt utnyttja de gemensamma resurserna. 

Skola, barn- och äldreomsorg 
Dessa verksamheter är prioriterade och ska hålla hög kvalitet. Skolan och barnomsorgen ska vara framtidsinriktade och stärka barns 
och elevers känsla för gemenskap och människors lika värde och drivas med inslag av valfrihet. Det internationella perspektivet, 
näringslivet och hembygdens värde ska vara viktiga delar av detta uppdrag. 

Äldreomsorg 
Människors behov av omsorg ska vara vägledande vid verksamhetens planering. Alternativa driftformer ska prövas där så är 
lämpligt. Omsorgen av äldre ska drivas med inslag av valfrihet. 

Kommunal teknik, stadsbyggnad 
Vid kommunens fortsatta utbyggnad ska höga krav ställas på närhet till service och god miljö. 

Kommunens renvatten och avloppsrening ska hålla hög kvalitet. 

Energiförsörjningen och avfallshanteringen ska vara kostnadseffektiva och bedrivas med sikte på hållbar utveckling. Gator och 
vägar, byggnader och andra anläggningar ska underhållas på ett ekonomiskt sätt med beaktande av miljön. 

Kultur och fritid 

Verksamheten ska bedrivas i samverkan med organisationer, föreningar och näringsliv. Kommunen ska stödja det civila samhällets 
aktörer inom kultur och fritidsområdet samt genom olika egna insatser slå vakt om mångfalden. 

Regional samverkan 
Kommunen ska samverka med andra kommuner när detta är till förmån för den kommunala ekonomin och medborgarna. 

Miljö 
Miljön i kommunen ska bevaras och förbättras. Vid all kommunal planering ska kommunens lokala Agenda 21 följas. 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Kommunen ska genom aktiv marknadsföring främja en expansion av den lokala arbetsmarknaden. Intressenter ska erbjudas mark 
efter dennes behov. Samarbetet med arbetsmarknadens partner ska ge nya och befintliga företag det stöd som den kommunala 
kompetensen tillåter. 

Särskilt viktigt är att det kommersiella serviceutbudet är brett och starkt. 

Turismen ska kännetecknas av att turister finner Mullsjö kommun attraktiv året runt. 

Boende 
Boendet i kommunen ska kännetecknas av variation och tillgång till natur och god samhällservice. 

Kommunikationer 
Påtryckning av en snar ombyggnad av väg 26/47 Risbro – Mullsjö är nödvändig för kommunens överlevnad och utveckling. 
(Ombyggnad pågår, ek.avd. anm.) 
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Kollektivtrafiken mellan Mullsjö kommun och dess närområde ska vara anpassad efter invånarnas behov. 

IT 
Kommunen ska tillämpa aktuell informationsteknologi i alla de avseenden som är nödvändiga och lämpliga för en positiv 
utveckling av kommunen och dess näringsliv. 

Information/marknadsföring  
Information/marknadsföring och profilering lokalt, regionalt och internationellt ska genomföras med sikte på ökad nyetablering, 
inflyttning och turism. 

Inriktningsmål 

Mullsjö kommuns inriktningsmål, som finns att läsa i kommunens visionsdokument "Mullsjö- Närhetens kommun", är att antalet 
invånare ska uppgå till minst 8 000 år 2030. För att nå målet arbetar kommunen med tre strategiska perspektiv Tillväxt, Välfärd och 
Närhet. Perspektiven är ett stöd för politiken att kunna följa upp att beslut blir genomförda och målsättningar uppnås. Under varje 
perspektiv finns ett antal inriktningsmål. 
Kommunens utveckling ska även vara hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. 

Tillväxt 

• Mullsjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare - engagerade medarbetare ska bidra till hög servicenivå och 
resurseffektiv verksamhet 

• Skapa god tillgång på attraktiva boenden med variation 

• Utveckla infrastrukturen och behålla samt utveckla kommunikationsmöjligheterna 

• Utveckla näringslivets möjligheter att verka i Mullsjö kommun 

• Skapa en än mer stimulerande, trivsammare och tryggare miljö att bo och leva i - meningsfull fritid och möjlighet att 
utvecklas som människa 

Välfärd och trygghet 

• God kommunal service som ska kännetecknas av lättillgänglighet 

• Den totala utbildningsnivån ska höjas 

• Skapa förutsättningar för ett hälsosammare liv 

• Barn och ungas uppväxtmiljö ska vara stimulerande, trygg och lärorik 

• Erbjuda en trygg och god omsorg för alla som är i behov av stöd 

Närhet - inflytande och demokrati 

• Den lokala demokratin ska utvecklas så att medborgarnas möjlighet till inflytande, information och insyn ökar 

• Kommunen ska medverka till att utveckla mötesplatser 

• Den kommunala servicen ska kännetecknas av tillgänglighet, närhet och valfrihet 

• Kommunen ska kännetecknas av goda kommunikationer, anpassade efter invånarnas och besökarnas behov 

Mål för god hushållning 

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. 

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). 

Finansiella mål 

• Resultatnivån ska uppgå som minst till 2,9 procent av skatteintäkter och statsbidrag för 2018. 

• Kommunens låneskuld ska amorteras med minst 7 mkr under 2018. 

• Kommunens soliditet, det vill säga andelen tillgångar som finansierats med eget kapital, ska uppgå till minst 18 procent för 
2018. 

De finansiella målen är ett av verktygen för att uppnå verksamhetsmålen. 

Verksamhetsmål 

Kommunfullmäktige har fastställt sex prioriterade mål för verksamheten. Verksamhetsmålen är indelade i tre rubrikområden enligt 
nedan. 

Attraktiv arbetsgivare 
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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. 

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. 

Goda levnadsvillkor  

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. 

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. 

Aktivt hjälpa människor att lämna ett försörjningsstödsberoende. 

Målindikator för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll: 

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

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. 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 

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

Resultatutjämningsreserv en del av Eget kapital mkr 

IB reserverade medel i RUR, 2013 7,6 

Reservering av medel till RUR, 2014 2,0 

Totalt reserverade medel i RUR 9,6 

Finansiell analys 

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. 
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Resultatutveckling 

Årets resultat, mkr 

 

Begreppet god ekonomisk hushållning innebär att resultaten i kommunen måste vara tillräckligt höga för att servicenivån ska kunna 
garanteras för kommande generationer utan att behöva höja skattesatsen. Åren 2012-2016 redovisade kommunen positiva resultat. 
Denna trend bryts tillfälligt 2017 enligt redovisad helårsprognos, med ett negativt resultat på -10,7 mkr. Orsaken är bland annat 
minskade ersättningar från Migrationsverket med cirka 12 mkr samt ökade kostnader för inhyrd personal och pensioner. Under 
perioden 2018-2020 uppgår det budgeterade resultatet till cirka 12 mkr per år. För att klara det finansiella målet 2018 om en 
resultatnivå på minst 2,9 procent bör resultatet ligga på denna nivå. 

  

 
En riskanalys är framtagen för att åskådliggöra omvärldens påverkan på kommunens ekonomi. Vissa faktorer ligger utanför 
kommunens möjlighet att påverka. Andra faktorer kan kommunen påverka direkt eller indirekt. Riskanalysen är baserad på 2017 års 
kostnadsnivå. 

Riskanalys, händelse  Förändring, mkr 

Räntan +/- 1 procent 3,9 

Löneökning +/- 1 procent 2,3 

Inflation +/- 1 procent 1,5 

Skatteunderlagsutveckling +/- 1 procent 3,1 

Befolkning +/- 50 invånare 2,7 

Utdebitering +/- 1 kr 14,6 

Tjänster (medellön cirka 26 tkr) + 10 4,5 
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Resultatnivå i procent av skatteintäkter och statsbidrag 

 

Ett mått på en ekonomi i balans är resultatnivån i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En expansiv kommun med 
stora investeringar måste ha en tillräcklig resultatnivå för att undvika en alltför stor låneskuld. När resultatet sätts i relation till 
skatteintäkter och statsbidrag redovisar kommunen ett resultat på -2,6 procent för prognos 2017. Ett av de finansiella målen 2018 är 
att resultatnivån ska uppgå som minst till 2,9 procent. 

Skatte- och nettokostnadsutveckling, procent 

 

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

Av diagrammet framgår att kommunens nettokostnader ökat snabbare än skatteintäkterna 2013, 2015 och enligt prognos även 
2017. För budget 2018 framgår att utvecklingen av nettokostnaderna blir negativ. Detta innebär att verksamhetens nettokostnader 
2018 är lägre än vad prognosen visar 2017. För åren 2019-2020 beräknas utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkterna 
uppgå till samma nivå. 
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Nettokostnadsandel (inkl. finansnetto) av skatter och generella bidrag 

 

Obs! Bruten skala 

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 nettokostnadsandel 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. 

Prognosen för 2017 samt åren därefter visar en nettokostnadsandel över 100 procent vilket innebär att skatteintäkterna inte fullt ut 
finansierar kommunens löpande kostnader. 

Kommunens bruttoinvesteringar, mkr 

 

För en långsiktigt hållbar ekonomi är det viktigt att investeringsvolymen anpassas till kommunens resultat så att en tillräcklig 
självfinansiering av investeringarna uppnås. Kommunen har haft höga investeringsnivåer åren 2015 och 2016 för att åren 2017 och 
framåt ha ett lägre investeringsbehov. Det är viktigt att investeringarna finansieras på ett ekonomiskt hållbart sätt för att stärka 
kommunens soliditet. 
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Självfinansieringsgrad av investeringar, procent 

 

Genom att mäta självfinansieringsgraden av investeringar kan man utläsa hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med 
skatteintäkter när den löpande driften är finansierad. Investeringsvolymen måste anpassas till kommunens ekonomiska resultat så 
att en tillräcklig självfinansieringsgrad av investeringarna uppnås och bidrar till en god och hållbar ekonomi. Under åren 2015-2017 
var investeringsnivån hög med en låg grad av självfinansiering. 
Att självfinansieringsgraden uppgår till cirka 200 procent för åren 2018 - 2020 förklaras av att det beräknade investeringsutrymmet 
(resultat + avskrivningar) för åren 2018 - 2020 på drygt 29 mkr per år är högre än investeringsbehovet på 15 mkr per år. 

Kapacitet 

Soliditet, procent 

 

  

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Soliditen visar hur stor del av tillgångarna kommunen 
finansierat med eget kapital (historiska resultat). Sjunker soliditeten måste kommunen låna mer till investeringarna, vilket i sin tur 
innebär att räntekostnaderna ökar och att mindre blir över till verksamhet. Ett av de finansiella målen är att soliditeten ska uppgå till 
minst 18 procent för år 2018. 
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Ett annat soliditetsmått är att även inkludera kommunens pensionsförpliktelser som är intjänade före 1998 och som ligger utanför 
balansräkningen. Detta ger en bild av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme. 

Kommunen behöver förbättra sin soliditet via goda resultat och amortering av lån de kommande åren för att stärka 
handlingsutrymmet på lång sikt. 

Nettolåneskuld (exkl. bolagen), mkr 

 

Diagrammet visar den totala nettolåneskulden per år i kommunen. Lånebehovet för kommunen har ökat på grund av ett högt 
investeringsbehov. Det budgeterade lånebehovet för perioden 2018-2020 är på 20 mkr och ska användas till att finansiera 
kommunens kostnader för exploatering. Exploateringen kommer att på sikt generera intäkter i den takt försäljning av tomter sker. 
Amoretering av lån är budgeterad till 7 mkr per år, 21 mkr totalt under åren 208-2020. 

Ett av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning är att låneskulden ska amorteras med 7 mkr per år 2018-2020. 

Tabellen nedan redovisar det återstående amorteringsutrymmet för kommunen efter utförda planenliga amorteringar. 

Amorteringsutrymme, mkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Skatteintäkter (kvar när driften är finansierad) 12,1 12,2 11,7 

Avskrivningar 17,5 17,5 17,4 

Nyupplåning 5,0 8,0 7,0 

Amortering av lån enligt plan -7,0 -7,0 -7,0 

Investeringar -15,0 -15,0 -15,0 

Exploateringsverksamhet -5,0 -8,0 -7,0 

Amorteringsutrymme utöver plan 7,6 7,7 7,1 
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Riskförhållanden 

Pensionsförpliktelser, mkr 

 

Pensionsförpliktelserna kommer att minska och är en fortsättning på trendbrottet 2016. 

Pensionskostnader, mkr 

 

I kommunen bokförs pensionskostnaderna enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att pensioner intjänade före 1998 
kostnadsförs vid utbetalningen, medan pensioner intjänade efter 1998 kostnadsförs intjänandeåret. En av förklaringarna till att 
pensionskostnaderna kommer att öka planåren 2019 och 2020 är att utbetalningarna på den "gamla skulden" har ökat till följd av att 
fler anställda med intjänande före 1998 gått i pension. Vidare att fler anställda kommer över brytpunkten för att omfattas av den 
förmånsbestämda pensionen. 
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Borgensåtaganden, mkr 

 

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

Kommunens samlade borgensåtaganden uppgick 2016 till 201,8 mkr. Den kraftiga ökningen åren 2017-2020 kan i huvudsak 
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. 

Medarbetare 

Kompetensförsörjning 

Enligt nedanstående tabell ska 88 pensionsavgångar ske till och med 2024 vilket motsvarar drygt 17 procent av antalet anställda. 
Tabellen visar de antal personer, inom olika arbetsområden, som har möjlighet att sluta med ålderpension vid 65 års ålder utan att 
få en livslång minskning av pensionen. Enligt Lagen om anställningsskydd har en arbetstagare rätt att kvarstå i tjänst till månaden 
efter personen fyller 67 år. För närvarande finns det fem medarbetare som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. Medelåldern bland 
kommunanställda är cirka 45 år och har sjunkit något under senare år. 

Pensionsavgångar, antal 

Personalkategori Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Antal avgångar 2018-2024 

Administratörer   1 10 

Fastighetsskötare 1  1 6 

Barnskötare  1 1 2 

Förskollärare   2 5 

Kökspersonal 1  1 6 

Lärare 2 1 1 20 

Sjuksköterskor    2 

Undersköterskor 2 2 2 27 

Övriga 1 5 2 10 

Totalt 7 9 11 88 

Lönepolitik 

Inför lönerörelsen 2018 är samtliga avtal sifferlösa förutom Kommunals. Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden märks tydligt 
även för Mullsjö kommun. Inom ett antal personalkategorier är det en generell brist på kompetens, vilket får konsekvenser för 
lönebildningen under året samt vid den årliga löneöversynen. Kommunens kostnad för personalen (lön och sociala avgifter 
inklusive förtroendemannaarvoden) för 2017 beräknas till cirka 260 mkr. 
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Under 2017 har en lönekartläggning genomförts med stöd av DO:s (diskrimineringsombudsmannens) lönekartläggningsverktyg och 
är baserad på jämförelser av kvinnor och mäns medellöner i olika yrkesgrupper. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron till och med september uppgick till 5,2 procent (att jämföra med 6,6 procent för motsvarande period 2016). 
Sjukfrånvaron vid årsskiftet 2016/2017 uppgick till 6,7 procent.  Under senare år har sjukfrånvaron stadigt ökat men trenden har 
hittills i år varit vikande. Inom de verksamheter som har få anställda kan dock en långtidssjukskrivning ge ett stort utslag i 
statistiken för den verksamheten. Under sommaren minskar i regel sjukfrånvaron och ökar under hösten. 

Kommunens friskvårdsarbete omfattar bland annat erbjudande till personalen om fria bad i kommunens simhall och sponsring av 
aktivitetskort på gymanläggningar. Utöver detta deltar de olika verksamheterna (på initiativ av närmaste chef) i olika 
friskvårdaktiviteter som stegtävlingar och dylikt där arbetsgivaren står för anmälan och deltagaravgifter. Kommunen har även 
arrangerat en ”kommunmara” under året där all personal blev inbjuden att gå eller springa runt Mullsjön samt "prova på pass" inom 
olika typer av fysisk aktivitet och avslappning. Varje år blir samtlig personal erbjuden att på arbetsgivarens bekostnad vaccinera sig 
mot säsongsinfluensan. 

Via företagshälsovården (kommunen har avtal med Previa) har kommunens anställda med rekvisition från närmaste chef tillgång till 
olika professioner på arbetsmiljöområdet. Kommunen använder även företagshälsovården förebyggande för att minska 
sjukfrånvaro. 
 
Mullsjö kommun har ett samverkansavtal med försäkringskassan vilket innebär att en och samma handläggare tar hand om alla 
sjukfall. Regelbundna kontakter mellan försäkringskassan och kommunen äger rum och i de fall ytterligare insatser krävs, kontaktas 
företagshälsovården för ytterligare rehabilitering. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, procent 

2013 2014 2015 2016 sep 2017 

5,7 5,5 6,1 6,7 5,2 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Under 2014 genomfördes en revision avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet där det framkom att brister finns i 
återrapportering och informationsförmedlingen av arbetsmiljöarbetet. Ett IT-stöd för chefer har därför köpts in och kommer att 
införas under 2018. Systemet är ett stöd för cheferna att följa upp och återrapportera arbetsmiljöarbetet så att det sker utifrån 
lagstiftning och kommunens mål. En utbildning för samtliga chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete med 
organisatorisk och social arbetsmiljö kommer genomföras i början av 2018. 

Under 2018 kommer skyddsronder att genomföras i samtliga verksamheter. 

Framtiden 

Kommunen har ett permanent behov av att rekrytera kompetent personal för att fylla de luckor som uppstår i samband med de 
årliga pensionsavgångarna. Till detta kommer den normala personalrörligheten, som innebär att cirka 90 tillsvidareanställda 
personer byter till annan arbetsgivare och behöver ersättas. För att attrahera rätt arbetskraft – men även för att behålla personal 
- krävs att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med andra arbetsgivare. 
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Ekonomiska ramar 

Budgetförutsättningar 

Det viktigaste budgetförutsättningarna för mål- och resultatbudget 2018-2020 är följande: 

• Skattesatsen är beräknad till 21,84 kronor för 2018. 

• Skatter, statsbidrag och utjämning har beräknats efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) cirkulär 2017:18. 

• Arbetsgivaravgifterna beräknas till 39,25 procent. 

• Kostnaderna för pension och ansvarsförbindelse är beräknad enligt KPA:s prognos. 

• Prognostiserade befolkningsförändringar enligt egen beräkning.  

• Avskrivningskostnader fördelas ut på nämnder/utskott året efter att investeringsprojektet är klart. 

Jämfört med kommunfullmäktiges beslut 2017-06-20 är i budgetdokumentet fördelningen av löneökningarna 2017 från 
finansförvaltningen till nämnderna gjord. 
Nämndernas ramar 2019 och 2020 kommer att justeras med löneökningar och kapitalkostnader. Kostnaderna budgeteras under 
finansförvaltningen för senare fördelning. 

Budget 2018 med plan 2019-2020 

Resultatbudget 

Det budgeterade resultatet (förändringen av eget kapital) för kommunen uppgår till 12,1 mkr 2018, vilket är högre än det 
budgeterade resultatet 2017 som uppgår till 11,5 mkr. 
Kommunens budgeterade resultat på 12,1 mkr utgör 2,9 procent av skatter och statsbidrag, vilket innebär att den finansiella 
målsättningen nås. 

  

  

  

  

  

  

mkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Verksamhetens driftnetto -381,1 -391,6 -402,8 

Avskrivningar -17,5 -17,5 -17,5 

Verksamhetens nettokostnader -398,6 -409,1 -420,3 

    

Skatteintäkter 316,2 326,0 336,3 

Generella statsbidrag och utjämningar 98,8 99,8 100,9 

Finansnetto -4,3 -4,5 -5,2 

Årets resultat 12,1 12,3 11,7 

Balansbudget 

Balansbudgeten är förknippad med en osäkerhet beroende på antaganden om anläggningstillgångarnas och skuldernas förändring. 

Det egna kapitalet uppgår i budget 2018 till 106,4 mkr. Jämfört med bokslut 2016 är det en ökning med 1,5 mkr. 

Den budgeterade soliditeten för kommunen är beräknad till 18 procent och är därmed i nivå med det finansiella målet att soliditeten 
ska uppgå till minst 18 procent. 
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mkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Materiella anläggningstillgångar 389,6 395,1 399,7 

Finansiella anläggningstillgångar 143,9 143,9 143,9 

Omsättningstillgångar 59,1 56,4 54,1 

SUMMA TILLGÅNGAR 592,5 595,4 597,6 

    

Eget kapital 106,4 118,7 130,3 

Avsättningar pensioner 26,6 24,2 21,8 

Skulder 459,5 452,5 445,5 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 592,5 595,4 597,6 

    

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 

211,9 213,7 214,6 

Borgensförbindelser 293,6 293,6 293,6 

Kassaflödesbudget 

Kassaflödesbudgeten visar en överblick över de likvida medel som strömmar in och ut ur kommunen. Genom att titta på 
kassaflödet från den löpande-, investerings- och finansieringsverksamheten kan vi utläsa förändringen av likvida medel. År 2018 
påverkar investeringarna på 15 mkr samt amorteringen av lån på 7 mkr de likvida medlen negativt, medan den löpande 
verksamheten genererar ett positivt kassaflöde. 

Kassaflödesbudgeten ger även information om hur investeringarna ska finansieras. 

Kommunen har en tillfredsställande likviditet. Genom en checkkredit på 50 mkr är den kortsiktiga betalningsförmågan god. 

  

  

  

  

mkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 12,1 12,3 11,7 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:    

avskrivningar 17,5 17,5 17,5 

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

ökning (-) / minskning (+) förråd, exploatering -5,0 -8,0 -7,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,2 19,3 19,7 

    

Investeringsverksamhet    

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -15,0 -15,0 -15,0 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -15,0 -15,0 -15,0 

    

Finansieringsverksamhet    

Nya lån 5,0 8,0 7,0 

Amortering -7,0 -7,0 -7,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -2,0 1,0 0 

ÅRETS KASSAFLÖDE 5,2 5,3 4,7 
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Driftbudget 

Driftbudgeten fastställs på 3 år, år 1 är budgetåret och år 2 och 3 planår. Verksamheternas nettokostnader är 2018 budgeterade till 
398,6 mkr. Jämfört med budget 2017 är det en ökning med 7,3 mkr. 

  

För kommunens nämnder/utskott ingår följande anslagsförändringar jämfört med budget 2017. 

  Utökad ram, tkr 

Allmänna utskottet 1 150 

Kultur- och fritidsutskott 1 000 

Barn- och utbildningsnämnden 1 500 

Finansförvaltningen 650 

Totalt 4 300 

Övriga nämnder/ utskott har tilldelats oförändrad ram.  

  

  

tkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Kommunstyrelsen -76 191 -76 415 -76 565 

Allmänna utskottet -46 128 -46 278 -46 428 

Tekniska utskottet -15 474 -15 474 -15 474 

Kultur- och fritidsutskottet -14 589 -14 663 -14 663 

Barn- och utbildningsnämnden -174 607 -174 607 -174 607 

Socialnämnden -130 519 -130 519 -130 519 

Byggnadsnämnd -2 461 -2 461 -2 461 

Miljönämnd -2 495 -2 495 -2 495 

Finansförvaltning -12 315 -22 603 -33 676 

Verksamhetens nettokostnader -398 588 -409 100 -420 323 

    

Skatteintäkter 314 579 324 355 334 593 

Fastighetsavgift 17 331 17 331 17 331 

Generella statsbidrag och utjämning 83 139 84 141 85 295 

    

Finansnetto -4 338 -4 470 -5 229 

Årets resultat 12 123 12 257 11 667 

Under finansförvaltning budgeteras bland annat kostnader för pensioner, ökade personalkostnader samt tillkommande 
kapitalkostnader. 

Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten fastställs på 3 år, budget år 1 samt plan åren 2 och 3. I investeringsbudgeten ingår bruttoinvesteringar i 
materiella anläggningstillgångar. Bruttoinvesteringarna uppgår till 15 mkr per år under perioden 2018-2020. 

  

mkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Allmänna utskottet/ byggnadsnämnden 2,5   

Tekniska utskottet 10,0   

- ventilation, simhall 1,5   

- renovering tak, simhall 2,0   
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mkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

- trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0,3   

- komponentavskrivning 4,0   

- solceller, Trollehöjdskolan 0,5   

- ersätta köksutrustning 0,5   

- asfaltering 1,2   

Socialnämnden 1,0   

Barn- och utbildningsnämnden 1,5   

Totalt 15,0 15,0 15,0 

* I investeringsramen för 2019 på 15 mkr avser 0,5 mkr socialnämnden och 0,75 mkr barn- och utbildningsnämnden. Resterande medel kommer att fördelas på övriga 
verksamheter. 

Inom byggnadsnämndens verksamhetsområde kommer 2018 ett bygghanteringssystem att upphandlas. Vidare kommer en 
ramupphandling avseende projektering av exploateringstjänster genomföras. 

Inom barn- och utbildningsnämnden är det fortfarande två huvudsakliga satsningar som behöver göras i förskola och skola när det 
gäller investeringar. För det första en IT-satsning som bygger på en föreslagen nationell IT-strategi. För det andra att förbättra den 
pedagogiska miljön, det kan handla om såväl möblemang som lekredskap eller musikinstrument. Barn- och 
utbildningsverksamheten kommer att fördela investeringsramen enligt denna prioritering. 

Exploatering 

Kommunen har avsatt 5 mkr till exploatering. Någon exploateringsbudget upprättas inte. Utgifterna avräknas på ett balanskonto 
(omsättningstillgång) mot de inkomster kommunen erhåller vid försäljning av mark/tomter. Eventuella nettoavvikelser redovisas 
som anläggningstillgång. 

Prioriterade exploateringsområden under 2018-2020 är Havstenshult och Ruder 4. 
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Verksamhet och ekonomi för nämnder 
I detta avsnitt redovisas utdrag ur nämnder/utskotts verksamhetsplaner för 2018. 

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 Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Kommunal demokrati -9,1 -8,4 -8,5 

Kommunkontor -27,8 -30,5 -31,7 

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

Räddningstjänst -5,6 -5,4 -5,4 

Summa -43,0 -44,8 -46,1 

Framtid 

Räddningstjänst 
Taxor för tillstånd och tillsyn och taxor avseende mottagning av automatiska brandlarm höjs enligt förslag. 

Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll förändras från 1 jan 2018 till 2018-06-30 i enlighet med tecknat avtal med 
entreprenören. 

Lag om skydd mot olyckor gäller sedan 2004 och reglerar kommunens ansvar inom området för skydd mot olyckor inom kommunen. 
Lagen ger kommunerna ett stort ansvar främst för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor. Detta innebär behov av ökade 
insatser kommande år. 

Kommunen är enligt lagstiftningen skyldig att upprätta handlingsprogram för varje mandatperiod. Nuvarande Handlingsprogram för 
trygghet och säkerhet och Delprogram för krisberedskap har antagits av KF och gäller 2015-2018. 

Samarbetet mellan räddningstjänsterna i länets kommuner främst avseende operativ räddningstjänst och ledning samt förebyggande 
arbete är idag omfattande och arbetet kommer att fortsätta att utvecklas under de kommande åren. Detta ger förutsättningar för ett 
effektivt utnyttjande av samhällets resurser vid olyckor och kriser. 

Arbetet med att anpassa samhället till förväntade klimatförändringarna kommer att vara en stor och viktig fråga för framtiden. 
Under de senaste åren har samhället drabbats av ett flertal väderrelaterade händelser såsom stormar och mycket nederbörd med 
omfattande skador till följd. 

Kommunen erhåller sedan många år ersättning från staten för kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. För de kommande åren förväntas kommunerna få utökade arbetsuppgifter med planering av det nya civila 
försvaret. 

Under senare år har det genomförts utredning avseende Alarmeringsverksamheten i landet. Ett förslag redovisades 2014 och under 
2016 har en ny utredning startats upp. Utredningen förväntas att redovisas under första halvåret 2018. Ett förändrat system för 
alarmeringsverksamheten kan komma att påverka kommunens kostnader och hantering av alarmeringsfrågor. 

Deltidsanställd personal utgör en stor del av de brandmän som tjänstgör i operativ verksamhet i Sverige. På många håll är det svårt 
med rekrytering till dessa tjänster. Det är angeläget att kommunen bevakar dessa frågor och verkar för att kunna rekrytera och 
behålla personalen. 

Tekniska utskottet 

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

mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Gata/Park -13,4 -12,8 -12,8 

Fastighet -2,9 -1,8 -1,8 



Mullsjö kommun, Budget 2018 24(33) 

Kost -2,2 -0,9 -0,9 

Summa -18,5 -15,5 -15,5 

Verksamhet 

Övergripande verksamhetsbeskrivning 

Samhällsbyggnadsavdelningen som bildades i maj 2017 ansvarar idag inför Kommunstyrelsen tekniska utskott samt 
byggnadsnämnden. 

De enheter som ansvarar inför tekniska utskottet är stora delar en serviceorganisation till de kommunala verksamheterna, 
kommuninvånarna, företagen och besökande i kommunen. 

Verksamheten består av två enheter: 

• Tekniska enheten 

• Kostenheten 

En viktig del i verksamheten är att arbeta för att det ska finnas markreserver för framtida behov av bostäder, industrimark och 
verksamhetslokaler. Vidare ska verksamheten vara drivande när det gäller att vårda realkapitalet i form av byggnader, gator, gång- 
och cykelvägar, skog, parkmark och övrig kommunal mark. 

Kostverksamheten har en viktig funktion att fylla genom att erbjuda näringsriktig mat till skola, fritids och äldreomsorg. 

Politiska prioriterade områden med mål och nyckeltal 
Redovisas under respektive programområde 

Gata/Park 

Verksamheten omfattar drift och underhåll av gator och vägar, gång- och cykelvägar, belysning, parker och grönytor samt skötsel 
och förvaltning av kommunens skogar. 

Exploatering av bostads- och industrimark samt förvaltning av kommunens markreserv är ett annat viktigt verksamhetsområde. 

Utöver den egna personalen arbetar idag ett antal externa entreprenörer inom verksamhetsområdet som t ex med vinterväghållning, 
grävningsarbeten, beläggningsarbeten och belysning. 

Fastigheter 

Fastighetsenheten förfogar över cirka 42 000 m2 ytor bestående av lokaler för kommunal verksamhet som förskolor, skolor, 
simhall, lägenheter och äldreboende samt externt uthyrda lokaler för tandvård, vårdcentral, arbetsförmedling, bank, systembolag 
med mera. 

Kost 

Kostproduktion bedrivs i kommunal regi för äldreomsorg, skola, fritids och förskola. För verksamheten finns åtta kök varav sex är 
tillagningskök och två är mottagningskök. 

Totalt produceras cirka 400 000 portioner/år. 

Mål för verksamheten 

Mål Kommentar 

Fastigheter  

Bedriva underhåll, fastighetsskötsel och lokalvård så att kommunens 
fastighetskapital värnas. 

 

Tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet till en kostnad som 
inte överstiger marknadsmässig hyra vid extern uthyrning ska 
marknadsmässig hyra tas ut. 

 

Energioptimering  

Överväga att avveckla de fastigheter och lokaler där kommunen ej 
bedriver verksamhet eller där kostnadstäckande hyra inte kan tas ut. 

 

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 7 procent av tillgänglig ordinarie 
arbetstid. 

 

Gata/Park  

Erbjuda trafikanter en god tillgänglighet och standard på gator, vägar 
samt gång- och cykelvägar (GC-vägar). 
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Upprätthålla belysningsstandard för såväl invånarnas trygghet som 

trafiksäkerhetsskäl på kommunens gator, vägar och GC-vägar. 
 

Upprätthålla god standard på skötsel av parker.  

Se till att det finns mark att upplåta till bostäder och industrimark  

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 7 procent av tillgänglig ordinarie 
arbetstid. 

 

Kost  

Producera och servera näringsriktig och god mat kostnadseffektivt till 
förskola, skola, fritids och äldreomsorg. 

 

Nöjda matgäster  

God livsmedelshygien – servera säker mat  

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 7 procent av tillgänglig ordinarie 
arbetstid. 

 

Risk och sårbarhetsanalys 

Risk Sannolikhet för att det ska inträffa Konsekvenser om det inträffar 

Brand i lokaler 1 stor risk Vid större brand kan det bli aktuellt att skaffa 
ersättningslokaler. 

Vattenläcka i lokaler 2 Kan bli aktuellt med ersättningslokaler. 

Storm 2 Störningar i elförsörjning och tele. Påverkan 
på byggnader och vägar. 

Kraftigt snöoväder 2 Påverkan på byggnader tak, framkomlighet 
på gator med mera. 

Kraftigt regn 2 Översvämning i lokaler, gator kan 
undermineras. 

Svårigheter med att behålla/ nyanställa 

personal 
3 måttlig risk Tekniska kontoret kommer inte att kunna 

uppfylla sina åtagande. 

Framtid 

Tekniska enheten 

2018 

• Fortsatt renovering av vårdcentralen 

• Nytt fläktrum och luftbehandlingsaggregat för simhallen 

• Underhåll av skolan i Sandhem. 

Långsiktigt 

• Öka trafiksäkerheten utifrån antagen trafikplan. 

• Fokusering på energioptimering och förebyggande underhåll. 

• Renovering och utbyggnad av kommunhuset. 

• Planering för nya förskoler och skola 

• Exploatering av nya bostadsområden. 

Kost 

2018 

• Ta grepp om ekonomin inom kostenheten. 

• Inom äldreomsorgen fortsätter arbetet med kostdataprogram för att tillgodose livsmedelsverkets rekommendationer av 
näringsberäknade måltider. Under 2017-2018 kommer detta implementeras i samtliga verksamheter. 

• Sträva efter att nå målet på att 50 procent av de inköpta livsmedel ska vara ekologiska 2020. Vi kommer även satsa mer på 
svenskt/närproducerat och klimatsmart mat. 

Långsiktigt 

• Det är angeläget med näringsriktiga lunchmåltider som upplevs positiva och intas i en tilltalande miljö. Vi kommer att 
jobba mer aktivt med matråd och inflytande av elever, samt att informationskanalen mot föräldrar och anhöriga blir mer 



Mullsjö kommun, Budget 2018 26(33) 

tillgänglig. Större samarbete med Infomentor. 

• Vi behöver digitalisera skolmåltiden så att den är mer tillgänglig och flexibel efter de förutsättningar vi har i de olika 
köken, så att livsmedel tas tillvara på bästa sätt. 

• Samarbete med andra kommuner samt lokala leverantörer är önskvärt. 

Kultur- och fritidsutskott 

Kultur- och fritidsutskottet bedriver verksamhet inom områdena kultur och fritid där grunden för utbudet är civilsamhällets 
insatser. 

För att detta ska vara möjligt krävs bland annat ett visst kommunalt anläggningsägande vilka ställs till föreningslivets förfogande till 
en subventionerad kostnad. Civilsamhällets verksamhet ska kompletteras med kommunala insatser utifrån den kommunala 
ambitionsnivån. 
 

mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Kultur- och fritid -13,4 -13,6 -14,6 

Summa -13,4 -13,6 -14,6 

Framtid 

Prioriterade områden med mål och nyckeltal 

• Möjliggöra och medverka till genomförandet av cirka 100 kultur och fritidsevenemang för allmänheten. 

• Stödja föreningar och studieförbund till en fortsatt trygg verksamhet med möjlighet till utveckling bland annat genom ökat 
stöd för egenägda anläggningar. Målsättning är att föreningslivet ska genomföra minst 4 000 sammankomster under året. 

• Behålla och öka antalet besök och utlån på biblioteket. Målsättningen är minst 1 900 aktiva låntagare, 45 000 medialån, 
37 000 nöjda besökare samt 600 besökare meröppet. Genom ett konstant utvecklingsarbete kring nya digitala 
medialösningar vara en intressant del för kommuninnevånare i alla åldrar. 

• Kulturskolan ska förvalta och utveckla barn och ungdomars musik, dans och teaterintresse med utvecklingspotential inom 
till exempel skrivande, film eller cirkusartisteri. En fortsatt mycket viktig kulturbärare och målsättning är att öka antalet 
deltagare till minst 300 stycken samt att genomföra minimum 30 arrangemang för allmänheten. Att öka samarbetet med 
bland annat äldreboendena för att få fler scener i kommunen och därmed bredda det generella kulturutbudet. 

• Utveckla simhallen till en mötesplats för ännu fler aktiviteter som attrahera ytterligare nöjda gäster. Målsättning är att öka 
antalet simhalls besök till 47 500. 

• I samverkan med socialförvaltningen fortsätta att utveckla kommunens fritidsgårdsverksamhet. Syftet är att främja 
ungdomars hälsa, utveckling och aktivitet men även arbeta för ett demokratiskt och jämlikt samhälle som uppmuntrar till 
mångfald. Målsättning är att öka antalet besökare i verksamheten och då främst bland tjejer som idag är 
underrepresenterade. Samarbete med civilsamhället kring olika aktiviteter kan vara ett sätt att nå fler grupper. 

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 Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Individ- och familjeomsorg -31,8 -22,3 -22,3 

Äldreomsorg -63,6 -63,4 -63,1 

Funktionshinderomsorg -28,5 -28,5 -28,5 

Hälso- och sjukvård -10,4 -10,7 -11,0 

Ledning/utredning -5,3 -5,6 -5,6 

Integration och nyanlända 5,7 - - 

Summa -133,8 -130,5 -130,5 

Verksamhet 

Individ- och familjeomsorg 

Individ och familjeomsorgens ansvarsområden är försörjningsstöd, barn- och ungdomshandläggning, missbruksvård, familjerätt, 
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våldsutsatta, budget- och skuldsanering, uppsökande verksamhet, integration och nyanlända, arbetsmarknadsåtgärder, 
alkoholtillstånd samt tillsyn av dessa och fritidsgårdsverksamhet. 

Barn och ungdomsgruppen handlägger anmälningar och utredningar gällande barn som far illa och/eller behöver stöd från 
socialtjänsten. De handlägger även familjerätt. Under senare år har antalet anmälningar av barn som far illa ökat likaså har stödet 
från socialtjänsten ökat. Arbetsbelastningen för handläggare inom barn och unga är hög. 

2018 

• Inga konsultinsatser, egen personal på tillsatta tjänster. 

• Mullsjömodellen; till exempel tidigt sätta in öppna insatser för att förebygga placeringar senare inom området barn och 
unga, utökad samverkan med skola samt egna familjehem. En specialisttjänst kommer att anställas med fokus på barn och 
unga. 

• En ökning av antal ärende inom området missbruk.  

Prioriterade områden och utvecklingsområden 

• Bostäder 

• Lokaler/kontor inklusive lokal för familjebehandling 

• Ny lag Spelmissbruk från årsskiftet – kan medföra kostnader, ryms inte i budget. 

• Fortsatt arbete med Mullsjömodellen och särskilt att minska kostnader för placeringar som inte ryms inom tilldelad 
budget. 

• Samarbete med skolan 

• Samarbete med LSS-utredare 

• Samarbete kring AME (efter etableringen och vid långvarigt försörjningsstöd) 

• Kan framöver bli aktuellt med hedersrelaterat våld 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen utgår från en gemensam värdegrund där fokus ligger på bemötande. Äldreomsorgen består av ett demensboende 
Björkgården med tillhörande Mårbacka totalt 40 platser. Margaretas Park har 34 platser med somatisk inriktning. Hemvård, hjälp i 
hemmet utefter biståndsbeslut, dagvård 6 platser, korttidsboende 6 platser. Äldreboende har idag antal platser efter behov, alla 
beslut verkställs inom tre månader. 

2018 

• Äldreomsorgsplanen revideras utifrån hela äldreomsorgen. 

• Björkgården byggs ut med 10 platser (Mårbacka flyttar in). Detta innebär att hemvård och hemsjukvård flyttar till 
Margaretas Park.  

• Se över servicehusets lägenheter ur ett ändamålsenligt perspektiv. 

• Renovering av Margaretas Parks fortgår. 

• Nya vårdsamordningslagen kommer eventuellt medföra ett behov av att utöka korttidsplatserna med 2 sviktplatser. Lagen 
börjar gälla 2018-01-15. 

• Det påbörjade arbete med öka kontinuiteten hos vårdtagarna inom hemvården fortsätter. Max 10 olika personal hos 
vårdtagaren under en begränsad period. 

• Attraktiv arbetsplats med minskad sjukfrånvaro. 

• Hemteam fungerar väl och arbetet fortsätter att utvecklas. 

• Välfärdsteknik i form av digital signering med start i hemvården därefter på äldreboenden. 

Funktionshinderomsorg 

Funktionshinderomsorgen är en bred verksamhet, lagstyrd enligt rättighetslagar, som därmed innebär skyldigheter för kommunen 
att verkställa olika insatser. Målet för alla individer är att de ska kunna leva som andra i Mullsjö trots sin funktionsnedsättning. 
Insatserna ska utformas individuellt med hög grad av inflytande från den enskilde. Inflödet i verksamheten styrs av medborgarnas 
behov och styrs alltid av ett myndighetsbeslut. 

2018 

• Korttidsverksamheten behöver nya lokaler som är anpassade till verksamhet och ökat behov av insatser. 

• Utbildningsinsatser inom social dokumentation och genomförandeplaner kommer att genomföras. 

Hälso- och sjukvård 

Kommunens hälso- och sjukvård innebär att ge en god och säker vård till de patienter som är inskrivna i hemsjukvården. Personal 
inom hemsjukvården arbetar hälsofrämjande, förebyggande och lindrande. Ansvaret inkluderar äldreomsorg, 
funktionshinderomsorg, daglig verksamhet, habilitering samt personer som behöver sjukvård i hemmet. 

2018 
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• Den nya lagstiftningen vårdsamordning kommer att medföra att svårt sjuka patienter kommer att behöva vård inom 
kommunens verksamheter. Detta kräver utökade resurser i form av personal, kompetens, förbrukningsmaterial mm. Ryms 
inte inom befintliga ramar. 

• Digital läkemedelssignering i läkemedelslista; implementeringen kommer att fortsätta på äldreboende och 
funktionshinderomsorg. 

• Fortsätta vidareutveckla den kommunala hemsjukvården för ändamålsenliga arbetsprocesser. Samverkan med 
vårdcentralen i vårdsamordning fortsätter. 

Ledning/utredning 

Ledningen stöder chefer och medarbetare så att socialnämndens verksamheter kan genomföras på bästa sätt utifrån nämndens 
övergripande mål och verksamhetsmål. Ledningen följer regelbundet upp verksamheten enligt verksamhetsplan, ledningssystem, 
riktlinjer, granskningar, inspektioner och avvikelser samt vidtar nödvändiga åtgärder för att förbättra. Ledningen bevakar 
lagstiftning, nationella mätningar och initierar behov av utveckling av verksamheten samt så utgör MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) och verksamhetsutvecklare stöd till socialchef och i övrig verksamhetsledning. MAS har ett eget ansvar i vissa frågor 
och rapporterar direkt till socialnämnden. 

Utredningsenheten utreder och beslutar om den enskilde kan beviljas bistånd inom funktionshinderomsorgen och/eller 
äldreomsorgen. 

2018 

• IBIC (individens behov i centrum) är ett nytt sätt att dokumentera och utgår från kundens behov av hjälp och stöd. Detta 
arbete är påbörjat under år 2017 och fortsätter 2018. 

• Behov finns att införa modul för gallring av elektroniska personakter i Treserva. 

• Ta fram vägledningar och övriga dokument som myndighetsutövning och biståndshandläggarna har att hantera. Ett 
långsiktigt arbete som kommer ske fortlöpande över tid utifrån befintliga tjänster. Idag finns det inga vägledningar. 

• Översyn av pågående ärenden inom personlig assistans. 

Prioriterade utvecklingsområden i Mullsjö och länet  

Vårdsamordning. Ny lagstiftning från 15 januari som innebär att kommunen måste ta hem patienter på sjukhus inom en kortare 
tid än vad som gäller idag (5 dygn). Detta ställer högre krav på kommunens äldreomsorg och hälso- och sjukvård då patienterna har 
ett ökat behov av insatser och omsorg. Detta kommer att medföra mer kvalificerade sjukvårdsinsatser i kommunen. 

Ekonomi - i balans. Kostnad per brukare kommer även individ och familjeomsorgen att ingå. Indikatorer måste analyseras och 
socialnämnden tilldelas medel för interna och externa faktorer som inte går att påverka. 

Medarbetare. Arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare som medför att vi behåller kompetent personal. Idag råder arbetsbrist 
inom i stort sett alla yrken inom socialtjänsten. Arbeta för en lärande organisation, hur tar vi tillvara medarbetarnas idéer, hur får vi 
in det i verksamheten. 

Bostäder. Bostadsbristen inom kommunen är påtaglig, detta behöver åtgärdas tillsammans med det kommunala bostadsbolaget. 
Om inte så tvingas socialtjänstens verksamhetsområden till dyra lösningar. 

Regionförbundet stödjer och arbetar med verksamhetsutveckling i länet kommuner utifrån behov och nyheter via kommunal 
utveckling. 

Integration och nyanlända har två HVB-boende och arbetet med att anpassa verksamheterna till behov och ersättningar pågår. 
Ett avtal med Migrationsverket att ta emot 18 nyanlända finns. 

2018 

• Ett HVB-boende övergår till stödboende eller avvecklas beroende på den rådande situationen. 

• Integrationsteamet omvandlas till en arbetsmarknadsenhet i syfte att fler som uppbär försörjningsstöd ska komma ut i 
sysselsättning. 

• Projektet integrationscentrum i samverkan med arbetsförmedling, näringslivet och folkhögskolan startar om ansökta 
medel beviljas från länsstyrelsen. Syftet med projektet är att anpassa utbildning efter arbete ex utbildning mot industri och 
vård. 

Mål för verksamheten 

Mål Kommentar 

Verksamhet 2018  

Socialtjänsten har en ändamålsenlig organisation i alla delar (utgör en 
garant för att servicen är lättillgänglig, verksamheterna 
kostnadseffektiva och insatserna av god kvalitet). Organisationen 
stöder därmed verksamheterna i deras arbete för den enskilde. 
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Samverkan/samarbete med andra enheter, andra verksamhetsgrenar 
inom förvaltningen och med närliggande kommuner, har etablerats 
och dokumenterats på skilda områden, till gagn för utveckling av 

verksamhetsinnehåll och god kvalitet. 

 

Kvalitet, långsiktigt  

Socialtjänstens verksamheter producerar service och insatser som 

uppfyller lagens krav på god kvalitet. 
 

Kvaliten ska säkras och utvecklas genom ett systematiskt 
kvalitetsarbete som bedrivs utifrån ett sammanhållet ledningssystem. 

 

Personal 2018  

Kompetensplaner för medarbetarna är upprättade och sammanställda 

och finns i alla verksamheter. 
 

Kompetensförsörjningsplaner är upprättade för alla verksamheter.  

Personal, långsiktigt  

Sjukfrånvaron ska minska för att inom 5 år (2021) vara högst 5 
procent av tillgänglig ordinarie arbetstid (KF:s). 

 

Ekonomi, långsiktigt  

Samtliga verksamheter håller sin tilldelade budget.  

Risk- och sårbarhetsanalys 

Risk Sannolikhet för att det ska inträffa Konsekvenser om det inträffar 

Budgetunderskott; klarar inte under året att 
vända ett underskott 

1 stor risk Stora ekonomiska konsekvenser 

Hantering av utbetalningar avseende 
försörjningsstöd 

3 måttlig risk Stora ekonomiska konsekvenser för den 
enskilde 

Handhavande av egna medel 1 stor risk Stor förtroendekris samt ekonomiska 

konsekvenser för den enskilde 

Inköp åt enskilda 3 måttlig risk Stor förtroendekris 

Säkerhet vid arbete i enskilt hem 3 måttlig risk Stor förtroendekris samt arbetsmiljöproblem 

Inrapportering i självservice 3 måttlig risk Måttliga konsekvenser för verksamheten men 
kan ha stora för den enskilde 

Svårt att planera verksamheten Integration 
och nyanlända då förutsättningar ändras 
snabbt 

1 stor risk Underskott i budget 

Utvecklingsarbete kan inte utföras om inte 
ekonomiska medel finns 

1 stor risk vid oförändrad budget Verksamheterna står stilla mot omvärden 

Framtid 

Socialtjänstens budget påverkas av flera faktorer, nedan grupperade i externa och interna. 

Externa faktorer 

• Försäkringskassans hårdare bedömningar på statlig personlig assistans, vilket innebär att medborgare inom denna grupp 
söker insatser av kommunen. 

• Vårdsamordning, ny lag 2018-01-15 som innebär att kommunen måste ta hem patienter snabbare från sjukhus. Detta 
ställer högre krav på kommunens hemsjukvård, hemvård , korttidsboende samt biståndshandläggare. Detta kommer att 
kräva utökade resurser. 

• Anpassningen till statens lägre ersättningsnivåer inom Integration och nyanlända. 

• Svårigheten att rekrytera socionomer, kan leda till att konsulter tas in. 

Interna faktorer 

• Rekrytera och behålla medarbetare 

• Erbjuda bostäder till nyanlända och andra som är i behov av bostäder inom socialtjänstens verksamhetsområde. 

• Lokaler anpassade för avsedd verksamhet när det gäller ändamål och/eller yta 

• Det ökade antalet ärenden inom barn och unga samt missbruk vuxna och därmed även antalet placeringar. 
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Externa och interna faktorer gör att socialnämnden bör fundera på ambitionsnivå kopplat till laguppfyllelse och budgetram. 

Individ och familjeomsorgen fortsätter sitt arbete med öppen vård, förebyggande insatser för barn och familjer. Detta för att 
kunna minska behovet av köpt familjebehandling, familjerättsliga åtgärder och placeringar. 

Internt pågår arbete med organisationstrukturen. 

Integration och nyanlända  
De statliga ersättningarna från Migrationsverket kommer att minska, vilket medför att verksamheten måste omorganiseras och 
anpassas till de nya ersättningarna. 

Funktionshinderomsorgen  ska vara en del i samhällsplaneringen för att bevaka så att behovet av lokaler blir tillgodosett. 

Kostnadseffektiv verksamhet i funktionshinderomsorgen är att vara flexibel och bygga upp verksamhet efter de beviljade 
insatserna, detta arbete pågår kontinuerligt. 

Äldreomsorg  
Antal platser på Margaretas park minskas med två, från 34 till 32 platser. Dessa två platser övergår till korttiden i syfte att klara den 
nya lagstiftningen vårdsamordning som gäller från 2018-01-15. Platserna blir sviktplatser. 

En revidering av äldreomsorgsplanen kommer att ske, i den kommer ställning tas till hur Hilton och servicelägenheterna ska 
användas. 

Ett arbete med att bygga ut Björkgården med tio platser, innebär att kommunen får ett demenscentrum och ett äldrecentrum. 

Teknik i vården kommer med alla säkerhet att öka exempel på detta är trygghetskamera samt mobila arbetsplatser. 

Hälso- och sjukvård  
Hälso- och sjukvården kommer att fortsätta arbeta med kvalitetsfrågor, processer, utvecklingsfrågor inom området äldre, 
funktionsnedsatta och barn. 

Ledning och utredning  
Socialnämndens chefer har tillsammans med medarbetarna en komplex arena med målstyrning, planstyrning, processledning, 
prestationsersättningar, nya eller utökade/minskade verksamheter samt annat att ta hänsyn till för att Mullsjö kommuns invånare 
ska få god service. Som stöd till cheferna finns MAS och verksamhetsutvecklare. 

Utredningsenheten har fler ärende/handläggare i jämförelse med flera kommuner i länet. Detta medför en hög arbetsbelastning  
vilket resulterat i att uppföljningar inte hinns med och tidsbrist vid utredning av mer komplexa ärenden. Det medför ökade 
kostnader för kommunen då insatser pågår längre än vad ev. behov. Det behövs att hitta en rimlig nivå på antal ärende / 
handläggare. 

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 Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Förskola -39,1 -44,5 -43,8 

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

Gymnasium -32,8 -32,4 -30,4 

Summa -162,4 -173,1 -174,6 

Verksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet går in i år 2018 med en regelbunden tillsyn från Skolinspektionen i ryggen. Tillsynen 
visade inga brister i de verksamheter som kommunen driver själva, det vill säga förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. 
Det innebär att verksamheten nu kan fortsätta med att systematiskt utveckla kvaliteten utan att behöva göra några stora 
korrigeringar. 

Under 2018 kommer utemiljön runt Trollehöjdskolan att färdigställas med biand annat en allaktivitetsarena och en skateboardspark. 
Glädjande är att utemiljön även kommer att gagna  Gunnarsboskolan, Kronängsskolan och samhället i stort. 

Under slutet av 2017 tekryterades fler legitimerade förskollärare vilket innebär att kvaliteten i förskoleverksamheten kan säkerställas 
på ett nytt sätt. Kompetensförsörjningen av förskollärare, lärare och fritidspedagoger kommer att vara en stor utmaning även under 
2018. 

Under 2017 har befolkningen fortsatt att öka vilket framför allt inneburit fler elever i grundskolan och i gymnasieskolan. Denna 
utveckling förväntas fortsätta under 2018 vilket kommer innebära såväl fler skollever som fler förskolebarn. Befolkningsökningen 
består framför allt i att kommunen får nya medborgare som har sitt ursprung i andra länder. De sista 3 åren har det flyttat in 189 
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nya medborgare som kommer från 45 olika länder. Detta faktum kommer påverka barn- och utbildningsverksamheten både i 
grundskoleverksamheten och vuxenutbildningen. 

Barn och utbildning har tillsammans med intergrationsenheten, folkhögskolan och arbetsförmedlingen inlett ett projekt där SFI-
utbildning integreras med utbildning på företag i Mullsjö. Förhoppningen är att denna samverkan ska leda till en snabbare ingång på 
arbetsmarknaden för ett antal individer. 

Samverkan med socialtjänsten har också utvecklats under 2017. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018 men under 2018 
hoppas barn- och utbildning också kunna utveckla samverkan med kultur och fritid. Det handlar om att hitta inte bara riskfaktorer 
utan även friskfaktorer. Det finns många tecken på ökad psykisk ohälsa och ett ökat antal elever i behov av stöd. Samtidigt finns det 
mycket positivt att bygga på och goda exempel på lösningar som går att bygga vidare på. 

Kostnadsmässigt har det varit en stor utmaning att lönenivåerna för alla typer av pedagoger har ökat så kraftigt. Pedagogbristen och 
konkurrensen med andra kommuner och huvudmän samt legitimationskravet har skapat en löneutveckling som ligger långt över 
löneavtalen, det vill säga att nyanställda pedagoger kommer in på helt nya lönenivåer. 

Upprustning av de pedagogiska miljöerna behöver fortsätta 2018. Nya lokaler kommer att behövas för framför allt verksamheten på 
Gunnarsbos skolområde men steg behöver även tas för att säkerställa den långsiktiga lokalförsörjningen för förskolan. 

I barn- och utbildningsverksamheten bedrivs även tre olika forsknings- och utvecklingsprojekt som fortsätter under 2018. Ett 
forskningsprojekt handlar om sambandet mellan rörelse som ger en viss puls och den effekt detta får på inlärningen. Samtliga elever 
i år 7 deltar i detta projekt. Det finns också en studie som handlar om vad som kännetecknar goda lärmiljöer. I denna 
forskningsstudie följer man lärare från ett antal kommuner i länet som är framgångsrika i sin undervisning för att få fram vilka 
framgångsfaktorerna är. Det sista utvecklingsprojektet handlar om att utveckla tilliten i förskolan. 

Under 2017 har dessutom två lärare från Gunnarsboskolan börjat handleda pedagogerna i förskolan för att utveckla språk-, läs- och 
skrivutveckling även i förskolan. 

Slutligen har även digitaliseringen varit i fokus under 2017. Det har bland annat inneburit att antalet digitala verktyg har ökat i 
verksamheten. Men framför allt har undervisningen i till exempel språk-, läs- och skrivutveckling kunnat utvecklas genom 
användandet av digitala verktyg. 

Mål för verksamheten 

Mål Kommentar 

Elevernas meritvärde i år 9 ska visa en positiv trend Meritvärdet för elever i Mullsjö kommun har gått upp de senaste tre 

åren. 2015 var meritvärdet 207,2. 2017 var meritvärdet 212,4 poäng 

Andel elever som når målen i alla ämnen i år 6 ska visa en positiv 
trend 

År 2016 nådde 85,6 % av eleverna i år 6 målen i alla ämnen. 2017 
nådde 88 % av eleverna i år 6 målen i alla ämnen. 

Andel elever som är behöriga till gymnasieskola ska öka 2016 nådde 80,3 % av eleverna behörighet till något 
gymnasieprogram. 2017 var 87,3 % av eleverna behöriga till 

gymnasieskolan 

Andel av elever som når målen på ämnesprov i år 3 ska minst 
motsvara snittet i riket 

På det nationella provet i matematik i år 3 2016 har eleverna i Mullsjö 
kommun bättre resultat än rikssnittet på 7 delprov av 8 och i svenska 
når eleverna i Mullsjö bättre resultat än rikssnittet på 1 delprov av 8 
delprov. 

Andel elever som når målen på ämnesprov i år 6 ska minst motsvara 

snittet i riket 

Det finns inga tillgängliga jämförelsetal men resultaten på de 
nationella proven i Mullsjö har sett ut på följande sätt: Engelska: 
91,0 % har nått minst E. Matematik: 91,2 % har nått minst nått minst 
E. Svenska: 95,3 % har nått minst E. Svenska som andraspråk: 100 % 
har nått minst E. 

Andel elever som når målen på ämnesproven i år 9 ska minst 

motsvara snittet i riket 

Det finns inga tillgängliga jämförelser för det nationella proven i år 9 
för läsåret 2016/2017 men resultaten i Mullsjö har sett ut på följande 
sätt: Engelska 98,5 % har nått minst E. Matematik: 64 % har nått 
minst E. Kemi: 93,9 % har nått minst E. Samhällskunskap: 95,6 % 
har nått minst E. Svenska: 90,8 % har nått minst E. Svenska som 
andraspråk: 50 % har nått minst E. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen har efter en viss nedgång vänt uppåt igen på Trollehöjdskolan. Under 2017 minskade trycket när det gäller 
nyanlända till Trollehöjdskolan. Eftersom nyanlända har en kortare tid på sig att nå målen för grundskolan påverkar ofta andelen 
nyanlända de meritvärden och den måluppfyllelse en skola uppnår. Ett minskat antal nyanlända i de senare åren i grundskolan 
medför därför med andra ord sammantaget en ökad måluppfyllelse för skolan. Det är dock viktigt att notera att måluppfyllelsen på 
Trollehöjdskolan endast påverkades år 2016 av andelen nyanlända. Det beror på att detta år anlände många nyanlända elever till år 
9. De sista åren har även måluppfyllelsen i år 6 minskat. Denna trend har dock brutits under 2017. Fortfarande finns dock 
utmaningar i år 3. I svenska nådde eleverna endast rikssnittet när det gäller resultaten på ett av sammanlagt 8 nationella delprov. 
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Även resultatet på det nationella provet i matematik i år 9 är anmärkningsvärt med tanke på att meritvärdet i stort har ökat och 
behörigheten till gymnasieskolan har ökat. 

Risk och sårbarhetsanalys 

Risk Sannolikhet för att det ska inträffa Konsekvenser om det inträffar 

Ökat tryck i förskolan som ökar behovet av 
förskoleplatser 

Relativt stor risk Ökade kostnader samt 
rekryteringsproblematik på grund av 
svårigheter att rekrytera förskollärare 

Brist på legitimerad personal i förskolan och 
skola 

Relativt stor risk Minskad kvalitet i verksamheten samt högre 
lönekostnader 

Ökat behov av särskilt stöd i förskola och 
skola. 

Hög risk Ökade kostnader och svårigheter att hitta 
kompetent personal. 

Ökat behov av särskoleplatser Medelstor risk Ökade kostnader 

Ökat behov av lagstadgad vux Medelstor risk Ökade kostnader 

Fortsatt lokalproblematik Hög risk Ökade lokalkostnader men även risk för 
personalbrist av arbetsmiljöskäl 

Ökat behov av lärare och fritidspedagoger Hög risk Ökade personalkostnader samt svårigheter att 
rekrytera 

Ökat behov av skollokaler Medelstor risk Svårigheter att hitta tillräckliga skollokaler 

Framtid 

Den positiva befolkningsutvecklingen i Mullsjö kommun fortsätter. Detta innebär ett ökat antal barn i förskola och på fritidshem 
samt elever i grundskolan. Detta kommer naturligtvis innebära att planeringen av verksamhetens volym kommer att bli betydligt 
svårare än tidigare. Samtidigt är detta naturligtvis mycket positiva utmaningar för en barn- och utbildningsverksamhet. 

En stor utmaningen för barn och utbildning kommer även i framtiden att bli personalförsörjningen. Det kommer röra sig om 
lönenivåer men också om att skapa en god arbetsmiljö överhuvudtaget för medarbetarna. 

De närmaste åren måste verksamheten även ställas om för att möta en ny digital verklighet. Detta medför investeringar för att skapa 
fler digitala verktyg i verksamheten. Men det handlar också om att på olika sätt anpassa verksamheten till nya digitala 
kommunikationsmönster och informationsvägar. Oavsett vilken åsikt man har om digitalisering kommer det vara omöjligt att inte 
förhålla sig till det på något sätt. Inte minst har sociala medier skapat nya förväntningar hos medborgarna. Det innebär att man till 
exempel i högre grad är benägen att välja skola i annan kommun än hos fristående huvudman. 

Befolkningsutvecklingen kommer också kräva stora investeringar i lokaler och pedagogiska miljöer. Det finns en kvalitativ grund i 
barn- och utbildningsverksamheten i Mullsjö kommun. Kommunen har lyckats skapa en verksamhet som till exempel inte får 
någon kritik från Skolinspektionen inom något område. 

När det gäller andelen elever som når målen i alla ämnen har kommunen också under många år haft goda resultat. Under flera år 
har också barn- och utbildningsverksamheten nått dessa resultat inom befintlig budgetram. Samtidigt finns det tecken på att 
organisationen behöver organiseras på helt nya sätt för att klara de utmaningar som ligger i framtiden. 

Mullsjö kommun har korta beslutsvägar och har lyckats med att hitta flexibla sätt att möta sina utmaningar. Detta gäller också barn- 
och utbildningsverksamheten. Det finns också en god tradition när det gäller att möta utbildnings- och omsorgsuppdraget. Den 
stora utmaningen kommer vara att förena de förändrade kraven på barn- och utbildningsverksamheten som kommer både från ett 
förändrat statligt uppdrag med kommunens ekonomiska förutsättningar. 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden fullgör och ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet 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 med mera. 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 Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Byggnadsnämnd -1,6 -2,5 -2,5 

Summa -1,6 -2,5 -2,5 
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Verksamhet 

För byggnadsnämndens verksamhet finns en plan- och bygglovstaxa vilken antogs av kommunfullmäktige år 2011. 
Byggnadsnämnden kommer att se över och besluta om ny taxa under 2018. Vissa uppdrag som framtagning av nybyggnadskartor 
kommer att hänvisas till extern leverantör. 

Personalstyrkan inom plan- och byggenheten för 2018 beräknas uppgå till en plan- och byggchef, en planarkitekt och tre 
bygglovshandläggare. Bedömningen är att personalnivån är tillräcklig för att klara byggnadsnämndens åtaganden. 

Under 2018 kommer översiktsplanens förhoppningsvis bli antagen och det rullande översiktsplanearbetet tar då vid. 

Den bostadsbrist som råder i landet och länet påverkar även Mullsjö kommun. Då större delen av nämndens verksamhet är direkt 
avhängig av läget på bostadsmarknaden är den svår att planera. I Mullsjö har både byggandet av flerbostadshus och småhus ökat 
under 2016 och 2017. 

Detaljplanen för Ruders hagar etapp 4 är antagen, ändring av del av Havstenshult pågår och Torestorp 1:300 är antagen. 
Projektering och utbyggnad av dessa områden kommer att ske under 2018 och 2019. 

Översyn av detaljplaner som har bestämmelser som gör det svårt att hantera bygglov enligt dagens lagstiftning och praxis kommer 
att göras. 

Under 2018 kommer även arbetet för att planlägga mark för industriändamål fortsätta, då kommunen vill ha en ökad 
markberedskap för företagare som vill etablera sig i kommunen. Även planeringen för en ny väganslutning från 26/47:an till södra 
delen av Torestorp behöver påbörjas under året. 

Arbetet med att utveckla rutiner och arbetssätt forsätter. Inskanningen av handlingar kommer att kunna återupptas. Ett nytt 
ärendehanteringssystem implementeras under 2018 vilket ytterligare underlättar framförallt för de som arbetar med bygglov. 
Målsättningen är att utveckla och införa fler e-tjänster inom plan- och byggavdelningens verksamhetsområde. En publik webbkarta 
kommer att finnas på webbplatsen med information från de olika verksamheterna. Från plan- och byggavdelningen kommer bland 
annat gällande detaljplaner att bli tillgängliga. 

Framtid 

Mullsjö är under stark utveckling, vilket kommer ställa krav på plan- och byggenheten. Nya områden kommer att exploateras och 
antalet ärenden att öka. Det är därför viktigt att det finns en klar struktur i arbetssättet och att enheten fortsätter sin digitalisering. 

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 Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Miljönämnden -2,0 -2,5 -2,5 

Summa -2,0 -2,5 -2,5 

 


