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Inledning 

Vision Mullsjö Kommun in i 2000-talet 

Vision Mullsjö kommun in i 2000-talet 

Kommunfullmäktige antog i februari 2008 ett framtidsdokument kallat Mullsjö – Närhetens kommun, som är ett övergripande 
måldokument för kommunen. 

Följande övergripande mål för kommunen anges i framtidsdokumentet: 

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

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

• Det skall 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. 

Delområden: 

Demokrati 

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

Befolkning 

Befolkningsstrategiskt skall kommunen långsiktigt planer för en invånare ökning upp till ca 8 000. 

Kommunal service 

Den kommunala servicen skall kännetecknas av lättåtkomlighet, närhet och valfrihet. 

Ekonomi 

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

Ekonomiska åtaganden skall vara fullt finansierade vilket bl.a. innebär att även kommande driftkostnader skall 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, barnomsorg 

Dessa verksamheter är prioriterade och skall hålla hög kvalitet. Skolan och barnomsorgen skall 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 skall vara viktiga delar av detta uppdrag. 

Äldreomsorg 

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

Kommunal teknik, stadsbyggnad 

Vid kommunens fortsatta utbyggnad skall höga krav ställas på närhet till service och god miljö. 

Kommunens renvatten och avloppsrening skall hålla hög kvalitet. 

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

Kultur och fritid 

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

Regional samverkan 

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

Miljö 

Miljön i kommunen skall bevaras och förbättras. Vid all kommunal planering skall kommunens lokala Agenda 21 följas. 
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Näringsliv och arbetsmarknad 

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

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

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

Boende 

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

Kommunikationer 

Fortsatt bevakning av ombyggnad av väg 26/47 Risbro – Mullsjö och dess konsekvenser. 

Kollektivtrafiken mellan Mullsjö kommun och dess närområde skall vara anpassad efter invånarnas behov. 

IT 

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

Information/marknadsföring  

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

Kommuninformation 

Kommunens utveckling 

Mullsjö kommun är belägen nordväst om Jönköping. Kommunen har två tätorter, Mullsjö och Sandhem. 

Kommunen hör sedan 1998 till Jönköpings län efter att tidigare ha tillhört Skaraborgs län. Kommunen har efterhand kommit att 
orientera sig alltmer åt Jönköpingshållet. 

Största pendelströmmarna  

 
Till kommunen 
från: 

  
Från 
kommunen till: 

  

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Jönköping 151 224 375 427 542 969 

Habo 111 117 228 144 113 257 

Falköping 31 24 55 73 52 125 

Tidaholm 41 51 92 20 27 47 

Övrigt 30 41 71 51 70 121 

Kommuninformation 

Kommunens utveckling 

Mullsjö kommun är belägen nordväst om Jönköping. Kommunen har två tätorter, Mullsjö och Sandhem. 

Kommunen hör sedan 1998 till Jönköpings län efter att tidigare ha tillhört Skaraborgs län. Kommunen har efterhand kommit att 
orientera sig alltmer åt Jönköpingshållet. 

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 7500. 1997–2000 tappade kommunen på 4 år 331 invånare. Därefter 
har invånarantalet stabiliserats kring 7 000. Senaste årsskiftet var invånarantalet 7 157, det innebär en ökning 48 personer sedan 
föregående årsskifte. 

Utvecklingen i olika åldersgrupper de närmaste 10 åren ser ut som utvecklingen i stort i Sverige. 

Näringsliv 

Den klart största privata arbetsgivaren i kommunen är Kongsberg Automotive, underleverantör till bilindustrin 
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Arbetsmarknad 

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

Utpendlingen sker främst till Jönköping, 969 personer, och Habo 257 personer. Norrut mot Falköping och Tidaholm utpendlade 
2012 172 personer. 

Framtid 

Den under utarbetande fördjupade översiktsplanen för Mullsjö tätort anger att utbyggnaden av samhället under de närmaste 10-15 
åren kommer att ske via förtätning av befintlig bebyggelse samt genom byggnation öster och söder om Mullsjön. 

Flyttnettot för 2014 var positivt för kommunen, +73 personer. 

Mandatfördelning 

  

Socialdemokraterna 9 

Moderaterna 6 

Kristdemokraterna 5 

Mullsjö Framtid 5 

Liberalerna 1 

Miljöpartiet 4 

Centern 1 

Vänsterpartiet 2 

Sverigedemokraterna 2 
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Förvaltningsplan 

Kommunsektorns förutsättningar 

Ekonomiska resultat 

Under 90-talet hade kommunerna problem med att få ekonomin att gå ihop. 1999-2007 visade kommunerna dock sammantaget 
överskott. Riktmärket för god ekonomisk hushållning, 2 % av kommunernas intäkter från skatteintäkter och generella statsbidrag, 
motsvarar ett överskott om ca 6 miljarder kronor. 

Behovsutvecklingen 

Kommunernas kostnader styrs framförallt av befolkningsutvecklingen inom de åldersgrupper mot vilka kommunens 
kärnverksamheter främst riktas såsom antalet barn, ungdomar och äldre. Omfattningen på efterfrågan av kommunal service och 
omsorg styrs även av införandet av maxtaxa inom barnomsorg och äldreomsorg. 

Då man ska bedöma den totala behovsutvecklingen måste man beakta att behoven inom olika verksamheter utvecklas olika. Det 
kan finnas svårigheter med att överföra resurser i den omfattning som behövs från de verksamheter där behoven minskar till de där 
behoven ökar. 

Mullsjö kommuns planförutsättningar i budget 2017. 

Befolkningsutveckling 

Mullsjö kommun har i budgetarbetet utgått ifrån de senaste årens trend med ett i stort sett oförändrat invånarantal men under 2016 
har invånarantalet ökat. Kommunen har i budgetarbetet arbetat utifrån ett invånarantal under planperiod på 7 220 för 2016 till 
7 300 för 2019. 

Skatteunderlag och skattesats 

Budgeten är beräknad på oförändrad kommunalskatt kommande år, 21:84. 

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämningssystem har beräknats utifrån SKL:s oktoberprognos. 

Prognosen innehåller vidstående antaganden om skatteunderlagsutvecklingen under planperioden. 

Antagen utveckling av skatteunderlaget i reala termer enligt SKL okt 2016. 

Finansnetto 

Kommunen har viktat låneportföljen till att innehålla 27,5 % rörliga räntor och 72,5 % bundna räntor 
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Mullsjö Kommuns planförutsättningar i budget  

Antagen utveckling av skatteunderlaget 

 Antagen förändring i % 

2017 4,5 % 

2018 3,9 % 

2019 3,8 % 

Mullsjö kommuns inriktningsmål 

Mullsjö kommuns övergripande inriktningsmål 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 målområden. Dessa områden redovisas i 
detta avsnitt. 

Tillväxt 

Övergripande ska kommunen ha en utveckling som är hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. 

• 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 bibehålla 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 

  

God ekonomisk hushållning 

Mål för god hushållning 

Kommunallagen anger att kommunfullmäktige ska anta finansiella mål samt verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för 
god hushållning. Syftet med god ekonomisk hushållning är att bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt att 
leverera bra service till kommuninvånarna. Skattemedlen ska därmed användas så att största nytta uppnås. 

Avsnittet inleds med de finansiella målen därefter följer verksamhetsmålen som sammanställts under rubrikområdena; Attraktiv 
arbetsgivare, Barn- och unga samt Goda levnadsvillkor. Målen utgår från de strategiska områdena Tillväxt, Välfärd och Närhet i 
visionsdokumentet Mullsjö - Närhetens kommun. 
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Finansiella mål 

Resultatnivån ska uppgå som minst till 1,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag för 2017. 

Målindikator för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll: 

• Resultatnivån procent av skatt och generella statsbidrag. 

Kommunens låneskuld ska amorteras med 3 mkr under 2017. 

Målindikator för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll: 

• Jämföra låneskulden per den 1 januari 2017 med den 31 december 2017. 

Kommunens soliditet, det vill säga andelen tillgångar som finansierats med eget kapital, ska uppgå till minst 18 procent 
för 2017. 

Målindikator för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll: 

• Kommunens soliditet (inklusive förmedlade lån till kommunala bolag). 

  

Verksamhetsmål 

Verksamhetsmålen är indelade i tre rubrikområden enligt nedan. 

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. 

Barn- och unga 

Förskolan och 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 förskolan ska öka jämfört med föregående år.   

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

• Elevernas meritvärde i åk 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. 
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Riskanalys 

Mullsjö bostäder AB 

Kommunen har vid ingången till 2016 41 mkr utlånade till Mullsjö Bostäder AB. Bolaget tar vid behov i fortsättningen upp egna lån 
med kommunalborgen. 

Med de bedömningar som idag kan göras om kommande ränteutveckling och befolkningsutveckling bedöms inte bostadsbolaget på 
kort sikt innebära någon betydande risk. 

Både ränte- och befolkningsutvecklingen är dock faktorer som kan förändras relativt snabbt. 

Mullsjö Energi och Miljö AB 

Kommunen har vid ingången till 2016 53 mkr utlånade till Mullsjö Energi och Miljö AB. Bolaget tar vid behov i fortsättningen upp 
egna lån med kommunalborgen. Med de bedömningar som idag kan göras om kommande ränteutveckling och 
befolkningsutveckling bedöms inte Mullsjö Energi och Miljö AB på kort sikt innebära någon betydande risk. Ränteläget kan dock 
förändras ganska snabbt. 

Finansiell analys 

Mullsjö kommun har under ett antal år medverkat i en jämförelse mellan kommunerna i Jönköpings län som baseras på en analys av 
finansiella nyckeltal. Modellen som kallas RK-modellen har tagits fram av Kommunforskning i väst. Nedanstående finansiella analys 
följer i stort denna modell. 

Modellen bygger på fyra perspektiv, det finansiella Resultatet, Kapacitetsutvecklingen, Riskförhållanden samt Kontrollen över den 
finansiella utvecklingen. Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal för att belysa ställning och utveckling 
inom de analyserade perspektiven. 

Det finansiella resultatet 

Det första perspektivet tar fasta på årets resultat och analyserar det. Syftet är bl. a att upptäcka trender som pekar mot framtida 
obalanser. I detta avseende analyseras också investeringsvolymen och dess finansiering. 

Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap 

Det andra perspektivet benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell motståndskraft som 
kommunen har på lång sikt. Ju större kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för ekonomiska påfrestningar i form av 
lågkonjunkturer och andra omvärldsfaktorer. 

Riskförhållande 

Det tredje perspektivet mäter hur kommunen är exponerat finansiellt. Vilken är kommunens betalningsberedskap på kort- och 
medellång sikt? Borgensåtagande och kommunens pensionsskuld analyseras också. 

Kontroll 

Det fjärde perspektivet avser hur väl kommunen följer upprättade ekonomiska planer. Vilken förmåga har kommunen att hantera 
problematiska situationer utan att stora budgetavvikelser 

Analys 

Efter att kommunen de senaste 2 åren har ökat sin upplåning har resultatet i den Finansiella analysen försämrats. 

Riskanalys 

   

Räntan +/- 1 % 3,0 mkr 

Löneökning +/- 1 % 2,3 mkr 

Inflation +/- 1 % 1,4 mkr 

Skatteunderlagsutveckling +/- 1 % 2,8 mkr 

Befolkning +/- 1 % 4,0 mkr 

Utdebitering +/- 1 % 14,0 mkr 

10 tjänster (medellön ca 24 tkr)  4,0 mkr 
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Kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 

Budget/Plan % 2017 2018 2019 

Avskrivningar 3,7 3,6 3,5 

Nettokostnadsandel inkl. 

avskrivningar 
97,3 96,3 96,3 

Finansnetto 1,1 1,1 1,2 

Nettokostnadsandel inkl. 
finansnetto 

98,4 97,4 97,5 

Investeringar och avskrivningar 

Budget/Plan % 2017 2018 2019 

Investeringsvolym/skatteintäkter 8,8 % 3,7 % 3,6 % 

Avskrivningar/nettoinvesteringar 42,2 % 96,8 % 96,8 % 

Investeringars finansiering 

Budget/Plan (mkr) 2017 2018 2019 

Kvar av skatteintäkter efter drift 6546 10638 10710 

Finansiering via avskrivningar 

och ökad pensionsavsättning 
18000 18000 18000 

Finansiering via rörelsekapital -1000 -1000 -1000 

Finansiering via minskad utlåning    

Finasiering via ökad 

skuldsättning 
12500 -13000 -13000 

Årets nettoinvesteringar 36046 14638 14710 

Årets resultat 

Budget/Plan 2017 2018 2019 

Årets resultat (tkr) 6546 10638 10710 

Årets resultat/skatteintäkter (%) 1,63 % 2,59 % 2,53 % 

Årets resultat/eget kapital (%) 6,3 % 9,2 % 8,4 % 

Soliditet 

Budget/Plan 2017 2018 2019 

Soliditet 18,0 % 20,0 % 22,1 % 

    

exkl. förmedlade lån MBAB och 
MEMAB 

21,0 % 24,2 % 25,7 % 

Skuldsättningsgrad 

Budget/Plan 2017 2018 2019 

Total skuldsättningsgrad 82,0 % 80,0 % 77,9 % 

Varav avsättningar (pensioner) 6,3 % 6,5 % 6,6 % 

Varav kortfristig skuldsättning 8,5 % 8,4 % 8,5 % 

varav långfristig skuldsättning 67,2 % 65,1 % 62,8 % 
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Kommunalskatt 

%  (vägda medel) 2015 Mullsjö Kommun Jönköpings län Riket 

    

Primärkommunalskatt 21,84 21,60 20,70 

Disposition av Resultatutjämnings Reser, RUR 

RUR, del av Eget Kapital 

 IB 2017 Disp 2017 UB 2017 

RUR, del av EK 9 577 0 9 577 

Särskilda budgetanvisningar 

Anslagsbindning 

Av kommunfullmäktige beviljade anslag är bundna på programområde. 

Budgetansvar 

Budgetansvaret åvilar ytterst respektive facknämnd och efter delegering även utskott och verksamhetschefer och enhetschefer. 

Budgetavvikelser 

Budgetavvikelser i form av kostnader utöver givna anslag godtas inte. Budgetdisciplin skall råda för såväl drifts- som 
investeringsanslag. 

Tilläggsanslag 

Förväntade intäkter och kostnader skall 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. 

Budgetuppföljning  

Nämnd och utskott skall två gånger per år, dels efter fyra månader dels efter åtta månaders verksamhet till kommunstyrelsen 
redovisa periodens ekonomiska utfall och prognos för årsutfallet. 

Budgetuppföljningen efter fyra månader sker i form av en skriftlig kommentar och fördjupad prognos. Delårsbokslutet efter åtta 
månader sker i form av granskat bokslut. 

Kommunstyrelsen har därefter att till kommunfullmäktige avge en budgetuppföljningsrapport och ett delårsbokslut. 

Respektive nämnds- och utskottsordförande har att i kommunfullmäktig kommentera och analysera sin verksamhet både vad det 
gäller ekonomiskt utfall samt verksamhet. 

Verksamhetsuppföljning/översyn 

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

Budgetmål 2016 

– Målsättningen är ett resultat som är minst 1,5 % av skatter och bidrag för 2017. 

– Kommunen har som mål att amortera 3 Mkr under 2017. Målet avser amortering på nuvarande lån och är inte kopplat till ev. 
nyupplåning. 

- Soliditeteten ska vara minst 18 % 

Långsiktiga mål 

Soliditets mål: 

– Kommunen behöver förbättra sin soliditet via goda resultat och amortering av lån de kommande åren. 

Likviditet 

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

Kommunen är sedan hösten 2004 medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. 
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Lånsiktiga mål 

Borgensåtaganden 

Mkr 2017 2018 2019 

Borgensåtaganden 235,1 235,1 235,1 

Varav egna hem 0 0 0 

Varav kommunala bolag 200 200 200 

Varav föreningar 35,1 35,1 35,1 

Förmedlade lån 

Mkr 2017 2018 2019 

Mullsjö Bostäder AB 40 40 40 

Mullsjö Energi och Miljö AB 40 40 40 

Totalt 80 80 80 

Personal 

Personalutskottet 

Sjuktal 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
September 
2016 

Totalt % 6,67 5,77 5,0 4,43 5,74 5,48 6,11 6,58 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron t o m september uppgick till 6,58 % (att jämföra med 6,59% för motsvarande period 2015). Sjukfrånvaron vid 
årsskiftet 2015/2016 uppgick till 6,11 %. 2012 bytte kommunen personalsystem, vilket resulterat i att sjukstatistiken för detta år inte 
är komplett då rapporten enbart kunde tas ut från mars 2012. Bortsett från 2012 års sjukfrånvarostatistik så har trenden ett antal år 
varit att den redovisade sjukfrånvaron i personalsystemet fortsatt att minska något. Trenden bröts dock under 2015 då 
sjukfrånvaron började öka igen och då främst inom vård och omsorg. Inom de verksamheter som har få anställda kan dock en 
långtidssjukskrivning ge ett stort utslag i statistiken för just den verksamheten. Under sommaren minskar i regel sjukfrånvaron och 
ökar till hösten. 

Kommunens friskvårdsarbete omfattar bl. a 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 såsom stegtävlingar o dyl. där arbetsgivaren står för anmälan och deltagaravgifter. Kommunen har även 
arrangerat en ”Kommunmara” under året där all personal bjöds in att gå eller springa runt Mullsjön. Årligen erbjuds samtlig 
personal att på arbetsgivarens bekostnad vaccinera sig mot säsongsinfluensan. 

Via företagshälsovården (kommunen har avtal med Previa) har kommunens anställda via rekvisition från närmaste chef tillgång till 
olika professioner på arbetsmiljöområdet. 

 

 

Rehabilitering:  

Mullsjö kommun har ett samverkansavtal med försäkringskassan vilket innebär att en och samma handläggare har hand om alla 
sjukfall. Regelbundna kontakter mellan försäkringskassan och kommunen äger rum och i de fall ytterligare insatser krävs, kontaktas 
företagshälsovården för ytterligare rehabilitering. 
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Pensionsavgångar 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Antal 
avgångar 
2017-2023 

Administratörer 1   1 2  1 5 

Fastighetsskötare  1 2 2   2 7 

Barnskötare   1 1    2 

Förskolärare    2 1 2 1 6 

Kökspersonal  1  1 1 3  6 

Lärare 2 2 1 1 2 4 5 17 

Sjuksköterskor      1  1 

Undersköterskor 5 2 4 2 6 6 1 26 

Övrigt 4 3 3 2 3 2 4 21 

Totalt 12 9 11 12 15 18 14 91 

Kommentar till tabell:  

Enligt ovanstående tabell skall 91 pensionsavgångar ske fram till och med 2023 vilket motsvarar drygt 17 % av antalet anställda. 
Bilden 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 
han/hon fyller 67 år. För närvarande finns det 7 medarbetare som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. Medelåldern bland 
kommunanställda är f n ca 45 år och har sjunkit något under senare år till följd av den generationsväxling som pågår genom 40-
talisternas avgångar. 

Aktiviteter 2017 

• 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 2017. Systemet utgör ett stöd för cheferna att följa upp och 
återrapportera arbetsmiljöarbetet så att det sker utifrån lagstiftning och kommunens mål. 

• Årliga skyddsronder Under året kommer skyddsronder att genomföras i samtliga verksamheter. 

• Kompetensförsörjning 

• Löneöversyn 

Inför löneröreslen 2017 är samtliga avtal sifferlösa förutom Kommunals, där det så kallade ”märket” kommer vara styrande. Den 
ökade rörligheten på arbetsmarknaden märks tydligt även för Mullsjö kommun. Inom ett antal personalkategorier är det en generell 
brist på kompetens och detta får konsekvenser för lönebildningen under året såväl som vid den årliga löneöversynen. Kommunens 
kostnad för personalen (lön + sociala avgifter inklusive förtroendemannaarvoden) för 2016 kan beräknas till ca 260 mkr. 

• Årlig lönekartläggning Under 2016 har en lönekartläggning genomförts med stöd av DO: S 
(diskrimineringsombudsmannens) lönekartläggningsverktyg och är baserad på jämförelser av kvinnor och mäns 
medellöner i olika yrkesgrupper. 

Framtiden 

Rekryteringsbehov Av ovanstående redovisning framgår att kommunen har ett permanent behov av att rekrytera kompetent 
personal till de luckor som uppstår i samband med de årliga pensionsavgångarna. Till detta kommer den normala 
personalrörligheten, som innebär att ca 50 tillsvidareanställda personer byter till annan arbetsgivare och också behöver ersättas.För 
att klara av att attrahera rätt arbetskraft – men också behålla personal -fordras att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare 
i konkurrens med övriga kommuner och arbetsgivare på arbetsmarknaden 
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Investeringsbudget (tkr.) 

Utskott/Nämnd Budget 

Allmänna utskottet 7 800 

Tekniska utskottet 23 950 

Barn o utb. nämnden 1 700 

Socialnämnden 2 000 

Kultur o fritidsutskottet 50 

Byggnadsnämnd 0 

TOTALT 35500 

Resultatbudget 

   

belopp i tkr 2017 2018 2019 

    

Verksamhetens intäkter 90000 90000 90000 

Verksamhetens kostnader -464342 -468935 -480136 

Avskrivningar -17000 -17000 -17000 

Verksamhetens nettokostnader -391342 -395935 -407136 

    

Skatteintäkter 307262 315492 326403 

Generella statsbidrag och utjämningar 94964 95551 96672 

Finansiella intäkter 4500 4500 4500 

Finansiella kostnader -8838 -8970 -9729 

Resultat före extraordinära poster 6546 10638 10710 

    

Årets resultat 6546 10638 10710 

    

Förändring av ansvarsförbindelse pensioner 5000 5000 5000 

Årets res. inkl. förändr. ansv. förb. pensioner 11546 15638 15710 
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Balansbudget 

   

belopp i tkr 2017 2018 2019 

    

Tillgångar    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 360120 358120 356120 

Mark, maskiner, tekn. anläggningar 338120 336120 334120 

Maskiner och inventarier 22000 22000 22000 

Finansiella anläggningstillgångar 144118 144118 144118 

Summa anläggningstillgångar 504238 502238 500238 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd    

Exploateringsmark 16000 18000 18000 

Kortfristiga fordringar 30000 30000 30000 

Kassa och bank 27900 28038 30248 

Summa omsättningstillgångar 73900 76038 78248 

    

Summa tillgångar 578138 578276 578486 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

    

Eget kapital 104325 115396 127606 

därav periodens resultat 6546 10638 10710 

    

Avsättningar pensioner o liknande förpliktelser 36000 37000 38000 

    

Skulder    

Långfristiga skulder 388380 375380 362380 

Kortfristiga skulder 49433 50500 49000 

Summa skulder 437813 425880 412880 

    

S.a. eget kapital, avsättningar och skulder 578138 578276 578486 

    

Ansvarsförbindelser    

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte upptagits bland skulder eller 

avsättningar 
180946 175946 170946 
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Kassaflöde 

 

tkr 2017 2018 2019 

Den löpande verksamheten    

Resultat före extraordinära 
poster 

6546 10638 10710 

Justering för poster som ej ingår i 
kassaflödet 

18000 18000 18000 

Varav återföring av avskrivningar 17000 17000 17000 

Varav förändring av 
pensionsavsättning 

1000 1000 1000 

Justering för rörelsekapitalets 
förändring 

   

Kassaflöde från löpande 
verksamhet 

24546 28638 28710 

    

Investeringsverksamhet    

Inköp av materiella tillgångar -35500 -15000 -15000 

Kassaflöde från 

investeringsverksamhet 
-35500 -15000 -15000 

    

Finansieringsverksamhet    

Upplåning 15500   

Amortering -3000 -13000 -13000 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamhet 

12500 -13000 -13000 

    

Förändring av kassa/bank 1546 638 710 

Driftsbudget 

Driftsbudget 

tkr Årsbudget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Kommunstyrelsen -73181 -73420 -73670 

    

Allmänna utskottet -43495 -43660 -43710 

Kommunal demokrati -7746 -7911 -7961 

Kommunkontor -29797 -29797 -29797 

Kollektivtrafik -555 -555 -555 

Räddningstjänsten -5397 -5397 -5397 

    

Tekniska utskottet -16422 -16422 -16622 

Teknisk service -12678 -12678 -12678 

-varav bostadsanpassningsbidrag -750 -750 -750 
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tkr Årsbudget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Lokaler -2903 -2903 -2903 

Kost -841 -841 -1041 

    

Kultur- och fritidsutskottet -13264 -13338 -13338 

    

Barn- och 

Utbildningsnämnden 
-164552 -164552 -164552 

Förskola -41289 -41289 -41289 

Grundskola -90893 -90893 -90893 

Gymnasie- och vuxenskolan -32370 -32370 -32370 

    

Socialnämnden -128027 -128027 -128027 

Individ och familjeomsorg -21805 -21805 -21805 

-varav Institutionsvård -6023 -6023 -6023 

-varav Ekonomiskt bistånd -3000 -3000 -3000 

Äldreomsorg -62253 -62253 -62253 

Hälso och sjukvård -10382 -10382 -10382 

Ledning/Utredning -5543 -5543 -5543 

Funktionshinderomsorg -28044 -28044 -28044 

Intergration 0 0 0 

    

Byggnadsnämnd -2423 -2423 -2423 

    

Miljönämnd -2495 -2495 -2495 

    

Finansförvaltning -20664 -25018 -35969 

S:a verksamhetens 

nettokostnader 
-391 342 -395 935 -407 136 

Skatteintäkter 307 262 315 056 325 959 

Fastighetsavgift 14044 14044 14044 

Generella statsbidrag och 

utjämning 
80 920 81943 83072 

    

Finasiella intäkter 4500 4500 4500 

Finansiella kostnader -8838 -8970 -9729 

Årets resultat 6546 10 638 10 710 
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Verksamheternas redovisningar 

 

Allmänna Utskottet 

Verksamhet 

Kraftsamling kommer under året ske till införskaffande och införande av ett nytt modernt diarie- och ärendehanteringssystem. 
Enligt nu liggande plan bedöms systemet kunna tas i drift i slutet av 2017. 

För att uppnå modernitet, transparens och ordning och reda i verksamheten kommer detta innebära stora ansträngningar för att 
lyckas vilket kommer att märkas i såväl tjänstemannadelen som i politiken under införandet. Systemet skall på sikt innebära och 
medge ett rejält ökat utbud av digitala tjänster till våra medborgare. 

Översiktsplanen skall antas under året och därefter behöver snarast planering vidtagas för att uppnå befolkningsmålsättningen. Nya 
områden för planering behöver identifieras, strategiska markköp genomföras och åtgärder för att öka attraktiviteten för byggnation 
mm på den privata marknaden behöver genomföras. 

Under tiden behöver omdelbara åtgärder vidtagas för att nyttja nu rådande marknadsläge för nybyggnation, havstenshultsplanen 
och Ruder etapp 4 behöver påbörjas snarast möjligt. 

Mark för industriområden behöver utvecklas såväl på kort sikt (befintlig mark) som på lång sikt - strategiska markköp. Kommunen 
står inför utmaningar avseende såväl kort- som långsikt planering avseende befolkningstillväxt och näringslivsklimat. 
Organisationen behöver anpassas för att kunna möte de nya kraven där planering och utveckling blir lika viktigt som förvaltning. 

  

Kommunal demokrati 

Ledningsfunktionen 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. Den har ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens ansvar och uppdrag finns beskrivet i särskilt reglemente. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar 

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar omfattade tidigare all kommunal verksamhet förutom kommunens myndighetsuppgifter 
inom områdena miljö och bygg, som hanteras separat i dels en gemensam Miljönämnd med Habo kommun dels en egen 
byggnadsnämnd. Från och med 2011 har man återigen Barn och utbildningsnämnd samt Socialnämnd. 

Utövandet av kommunstyrelsens verksamhetsansvar  

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar utövas genom allmänna utskottet, personalutskottet, kultur- och fritidsutskottet, och 
tekniska utskottet,. 

Kommunkontor 

Kommunkontoret, som lyder direkt under kommunstyrelsen, är sedan årsskifte 2000/2001 kommunens enda förvaltning dit all 
administration samlats. 

Kommunkontoret leds av kommunchefen och består av följande funktioner: 

Gemensam administration med följande avdelningar: Administrativ avdelning, Ekonomiavdelning, Personalavdelning och IT - och 
informationsavdelning 

Stödet till den politiska organisationen och de olika enheterna med kompetens inom kommunens olika ansvarsområden, 
sammanträdesadministration, beredning och handläggning. 

Service till allmänheten och kontakter med myndigheter. 

Kommunens ekonomi- och personalarbete 

Kommunens kontakter med det lokala näringslivet samt arbetsmarknadsfrågor 

Kommunens It - och informationsverksamhet 
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Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

Väntsalen till Mullsjö station beräknas kosta ca 268 tkr i drift i år vilket är samma som föregående år. De två största utgiftsposterna 
för väntsalen är el (80 tkr) och larm & bevakning (80 tkr). Därtill kommer avsevärda kostnader för städning och underhåll. 

Övriga poster för 2016 års budget är bland annat medel för. hållplatsskötsel och de ligger kvar på samma nivå som 2015. 

Politiskt prioriterade områden med mål 

Förbättring av standarden beträffande turtätheten med buss och tåg speciellt mellan Sandhem/Mullsjö och Jönköping i tidslägen då 
arbets- och skolpendling sker. 

Fortsatt förbättring av kollektivtrafikens infrastruktur (hållplatslägen, väderskydd samt handikappanpassning) 

Framtiden  

Turutbudet med tåg till och från Mullsjö och Sandhem skall ökas något. 

Ökad trafikkapacitet med buss och tåg (fler insatsbussar i högtrafik samt längre tåg) till och från Mullsjö. 

Gemensam upphandling av Kompletteringstrafiken för hela kommunen kommer att genomföras. 

• Trafikkapaciteten på Jönköpingsbanan kommer i ett längre perspektiv att ökas bl.a. genom utbyggnad av dubbelspår i 
Jönköping och genom modernisering av signalsystemet. 

Kommunens strategier inom verksamhetsområdet 

Kommunen har hittills haft som strategi att möta trafikbehov så konkret som möjligt i nära samarbete med Länstrafiken samt att i 
det arbetet prioritera arbets- och skolresor 

Räddningstjänsten 

Verksamhetsbeskrivning 

Räddningstjänsten i Mullsjö kommun består av 1 heltidsanställd stf räddningschef samt 20 deltidsanställda brandmän och befäl. Stf 
räddningschefen är tillika beredskapssamordnare i kommunen. Härutöver är avtal tecknat med Jönköpings kommun avseende 
bland annat räddningschef. 

Operativa organisationen består av 1 styrkeledare (brandbefäl) och 4 brandmän 

Förändringar inför 2017 - 2019 

För 2017 bör räddningstjänstens budget utökas med 50 tkr för skötsel och underhåll av defibrillatorer för övrig kommunal 
verksamhet. Kostnaderna för detta debiteras tv förvaltningarna. Kostnader och intäkter är inte inarbetade i räddningstjänstens 
budget. Vidare behöver budget för personalkostnader för deltidspersonalen ökas med 80 tkr för att täcka uppkomna löneökningar. 

Budgeten bör utökas med ca 100 tkr för att kunna genomföra brand- och sjukvårdsutbildningar för övrig kommunal verksamhet. 
Det medför att övriga förvaltningar kostnadsfritt kan få utbildningar genomförda. 

I de fall mobila sprinklers placeras ut hos brukare måste medel finnas för installation och underhåll. I investeringsbudget finns 
anslag för inköp men medel måste också finnas för installation och underhåll. Anslag kan tillföras tekniska kontoret alt 
räddningstjänsten. 

Nämndens/Utskottets uppgift 

Kommunstyrelsen i Mullsjö kommun är den nämnd som enligt Lag om skydd mot olyckor ansvarar för de uppgifter som åligger 
kommunen med undantag för verksamhet rörande myndighetsutövning av kommunalt ägd verksamhet som lyder under 
byggnadsnämnden. Räddningstjänstens verksamhet omfattar bl.a. operativ verksamhet och förebyggande brandskydd t.ex. tillsyn, 
sotning och brandskyddskontroll, utbildning och information. 

Kommunstyrelsen ansvarar också för de uppgifter som åligger kommunen enligt de lagstiftningar som reglerar krishantering i 
samhället. Kommunens uppgifter avseende samordning av arbetet med skydd mot olyckor, krishantering och beredskapsfrågor 
handläggs av räddningstjänsten. Kommunstyrelsen utgör också kommunens Krisledningsnämnd. För den samordnade 
verksamheten finns en tjänst på 50 % som beredskapssamordnare. 
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Ekonomisk sammanställning 

Årets resultat (tkr) 

Programområde Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Kommunal demokrati -8 204 -7 696 -7 746 

Kommunkontor -26 838 -29 297 -29 797 

Kollektivtrafik -665 -555 -555 

Räddningstjänst -5 240 -5 397 -5 397 

    

    

    

    

Summa -40947 -42945 -43495 

Kommunal demokrati 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Intäkter 548 550 550 

Kostnader -8 752 -8 246 -8 296 

Resultat -8204 -7696 -7746 

Kommunkontor 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Intäkter 6 041 6 100 6 100 

Kostnader -3 2879 -35 397 -35897 

Resultat -26838 -29297 -29797 

Kollektivtrafik 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader -555 -555 -555 

Resultat -555 -555 -555 

Räddningstjänsten 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Intäkter 753 750 750 

Kostnader -5 993 -6 147 -6 147 

Resultat -5240 -5397 -5397 
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Nyckeltal Räddningstjänsten 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 

Antal ansällda 24 24 24 24 

heltid 1 1 1 1 

deltid 23 23 23 23 

Beredskapsstyrka 1+4 1+4 1+4 1+4 

Antal tillsynsobjekt 60 70 70 70 

Antal tillsyner/år 17 30 30 40 

Antal utbildade i brand- 

och sjukvårdsinsatser 
466 400 400 400 

Antal räddningsinsatser 121 120 120 120 

Nettokostnader 
kr/invånare 
(förändrade 

lokalkostnader 2014) 

733 755 755 765 

Måluppfyllelse 

Mål för verksamheten: Kommentarer 

Mullsjö kommun skall bli en attraktivare arbetsgivare Mäts i medarbetarenkät vartannat år (2018), bedömning av 
rekryteringsattraktiviteten (subjektivt) 

Skapa god tillgång på attraktiva boenden med variation Antal nyskapade bostäder, villor och lägenheter, befolkningsökningen 

Utveckla infrastukturen och bibehålla samt utveckla 

kommunikationsmöjligheterna 

Antal nya vägar GC-vägar, antal resande med kollektivtrafik, 

utveckling bredbandstillgång 

Utveckla näringslivets möjligheter att verka i Mullsjö kommun Utöka antalet företagsbesök, utbildning mot näringslivet, antalet 
nystartade företag, sysselsättningraden, placering i 
näringslivsklimatsmätningen, Bisnodes mätningar 

Skapa en ännu mer stimulerande, trivsammare och tryggare miljö att 

bo och leva i. 
Mäts genom enkäter och medborgardialoger, kultur- och fritisutbudet 

God kommunal service som ska kännetecknas av lättillgänglighet svarstider via olika media, enkätundersökningar, dialoger, offentliga 

mätningar. 

Skapa en hållbar tillväxt Kan mätas i de miljöundersökningar som genomförs. 

Skapa förutsättningar för ett hälsosammare liv Mäts vartannat år i folkhälsoundersökningen 

Den lokala demokratin ska utvecklas så att medborgarnas möjlighet 

till inflytande, information och insyn ökar 
Enkäter, medborgardialoger, minskat antal klagomål 

Kommunen skall medverka till att utveckla mötesplatser Antal och åtgärder kan mätas 

Den kommunala servicen ska kännetecknas av tillgänglighet, närhet 
och valfrihet 

Enkätmätningar, utveckling digitala tjänster 

Kommunen skall kännetecknas av goda kommunikationer anpassade 
efter invånarnas och besökarnas behov 

Enkäter, medborgardialoger, möten 
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Effektmål Räddningstjänsten 

Mål för verksamheten: Kommentarer 

Responstid för räddningsinsats skall understiga medianvärdet i landet  

Andelen utbildade kommuninvånare i brand och sjukvård skall vara 

minst 5 % per år 
 

  

  

  

Framtiden 

Räddningstjänsten 

Taxor och avgifter  

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

Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll förändras från 1 jan 2017 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. 

Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning) används av räddningstjänsten och samverkande organisationer såsom polis och 
ambulans. Även kommunens krisledning är ansluten till Rakel. I länet pågår sedan några år ett projekt för att utreda möjlighet och 
nytta med anslutning av övrig kommunal verksamhet. Även i Mullsjö kommun bedrivs arbete med att utreda om även annan 
kommunal verksamhet kan använda Rakel. 

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 flera 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 2017. 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 svart 
med rekrytering till dessa tjänster. Det är angeläget att kommunen bevakar dessa frågor och verkar för att kunna rekrytera och 
behålla personalen. 
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Investeringar 

Objekt/projekt tkr Kommentar Programområde 

Materiel 250  Räddningstjänsten 

Bredband 2000 Utbyggnad  

Ärendehanteringssystem 3500 Utbyte  

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 250   

Time Care 500 Vikariehantering Personal 

IT-investeringar 300 Utbyggnad IT 

Trådlöst nät 500 Utbyggnad IT 

Övrigt 500   

    

Risk % Sårbarhetsanalys 

Risk Sannolikhet för att det ska inträffa Konsekvenser om det inträffar 

Dataintrång/avbrott Medelstor risk Stora problem för verksamheterna 

Falska fakturor Låg risk Ökade kostnader 

Skuldexponering Medelstor risk Ökade räntekostnader 

Betalningshantering Medelstor risk Ökade kostnader 

   

   

   

   

Investeringar  

Fordon: 

Avser kostnader för utbyte av brand- och räddningsfordon. Under 2016/17 ersätts befintligt fordon för förstainsatsperson. 

Materiel och utrustning: 

Avser nyanskaffning och utbyte av brand- och räddningsmateriel. Anslag för mobil sprinkler redovisa på räddningstjänsten men 
avser sprinkler för olika boendeformer. 

Radiomateriel: 

Avser inköp av radio- och kommunikationsutrustning samt utrustning för nytt kommunikationssystem Rakel. 
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Intern kontrollplan 

Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapport till 

Årsbudget Detaljbudget Ekonomichef/verksam-
hetschef 

1 ggr/år Centrala anvisningar AU/KS/KF 

Ekonomisk 
uppföljning 

Månadsvis 
Uppföljning 

Delårsrapport 
Delårsbokslut 

Bokslut 

Ekonomichef/Verkschef         
-- 

Centrala Anvisning 
Efter 4 månader 
Efter 8 Månader 

Efter 12 månader 

Centrala Anvisningar          AU/KS/KF        
AU/KS/KF        
AU/KS/KF        

AU/KS/KF 

Arbetsmiljö-enkät Bearbetning av enkät 
och enkätsvar 

Verksamhetschef o 
enhetschef 

1 ggr vartannat år Enkät Intranet Rapport till PU/KS 
skydds-kommitté 

Delegation av 
arbetsmiljöansvaret 

Kontr0ll av del o 
uppdragsbeskr. 

behov av AM utb. 

Verksamhetschef o 
enhetschef 

Årligen Genomgång av bef. 
dokument 

Rapport till PU/KS 
skydds-kommitté 

Attestreglerna Uppföljning av 
regelverket 

Verksamhetschef årligen Genomgång av bef. 
dok 

Ksau 

Attestantför-
teckningen 

Attestkedjan Verksamhetschef årligen Aktualisering av 
personfört 

Ksau 

Bilarnas 
körjournaler o 

mätarställning 

Stickprov av att 
dessa fylls i på ett 

tillförlitligt sätt 

Resp. verksamhets chef årligen  Resp. 
nämnd/utskott 

 

Tekniska Utskottet 

Verksamhet 

Övergripande verksamhetsbeskrivning 

Teknisk verksamhet är idag till stora delar en serviceorganisation till de kommunala verksamheterna, kommuninvånarna, företagen 
och besökande i kommunen. 

Verksamheten består av tre enheter: 

• Teknisk service 

• Fastighetsenheten 

• Kostenheten 

En viktig del i verksamheten är att arbeta för att det skall finnas markreserver för framtida behov av bostäder, industrimark och 
verksamhetslokaler. Vidare skall 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. 

Teknisk service 

Verksamhetsbeskrivning 

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

Förutsättningar: 

• Intäkter från skogen används endast till nödvändiga åtgärder. 

• I ramen ingår Bostadsanpassningsbidrag med 750 tkr. 

Fastigheter 

Verksamhetsbeskrivning 

Fastighetsenheten förfogar över ca 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 mm. 

Kost 

Verksamhetsbeskrivning 

Kostproduktion bedrivs i kommunal regi för äldreomsorg, skola, fritids och förskola. För verksamheten finns 8 kök varav 6 är 
tillagningskök och 2 är mottagningskök. 

Totalt produceras ca 375 000 portioner/år. När den nya förskolan Skogsgläntan öppnar kommer ytterligare ett tillagningskök att 
finnas 

Förutsättningar: 

• Inför 2017 används det ekonomiska utfallet för halvår 2016 med uppräkning av löner samt övriga kostnader enligt KPI. 

• Elevantal, antal portioner för förskola/fritids samt antal boende inom äldreomsorgen är hämtade från prognoser. 

  

Ekonomisk sammanställning 

Ramen från 2016 till 2017 är enligt ovan oförändrad 

Årets resultat (tkr) 

Programområde Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Teknisk service1) -11 717 -12 678 -12 678 

Fastigheter -3 838 -2 903 -2 903 

Kost -517 -841 -841 

    

    

    

    

    

Summa -16072 -16422 -16422 

Not. 1) Bostadsanpassningsbidrag ingår med 750 tkr 

Fastigheter 

Mål för verksamheten: Kommentarer 

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

- Fastighetsunderhåll, kr/m2 per objekt 

Tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet till en kostnad som 
ej överstiger marknadsmässig hyra. 

 
Vid extern uthyrning skall marknadsmässig hyra tas ut. 

- Hyresintäkt för kommunal verksamhet, kr/m2 
 
 

- Hyresintäkt för extern verksamhet, kr/m2 

Energioptimering - Totala energiförbrukningen per objekt och m2 



Mullsjö kommun, Budget 2017 26(48) 

Mål för verksamheten: Kommentarer 

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

- Uthyrda lokalytor (m2) i förhållande till total yta. 

Sjukfrånvaron skall ej överstiga 10 % av tillgänglig ordinarie arbetstid. - Sjukfrånvaron i relation till totala ordinarie arbetstiden. 

  

  

  

  

Teknisk service 

Mål för verksamheten: Kommentarer 

Erbjuda trafikanter en god tillgänglighet och standard på gator, vägar 
samt gång- och cykelvägar (GC-vägar). 

- Kostnad för snöröjning, kr/m2 
- Kostnad för barmarksunderhåll, kr/m2 

- Beläggningsunderhåll, asfalt 

Upprätthålla belysningsstandard för såväl invånarnas trygghet som 
trafiksäkerhetsskäl på kommunens gator, vägar och GC-vägar. 

- Kostnad per belysningspunkt 
- Förbrukning per belysningspunkt 

Upprätthålla god standard på skötsel av parker. - Kostnad parkytor kr/m2 

Tillse att det finns mark att upplåta till bostäder och industrimark - Kvm tomtmark 

- Kvm industrimark 

Sjukfrånvaron skall ej överstiga 10% av tillgänglig ordinarie arbetstid. - Sjukfrånvaron i relation till totala ordinarie arbetstiden 

  

  

  

  

Kost 

Mål för verksamheten: Kommentarer 

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

Kostnad per portion: 
 förskola 

 skola 
 fritids 

 äldreomsorg 

Nöjda matgäster  Enkäter 

God livsmedelshygien servera säker mat  Rutiner enligt egenkontrollprogram. 

Sjukfrånvaron skall ej överstiga 10 % av tillgänglig ordinarie arbetstid.  Sjukfrånvaron i relation till totala ordinarie arbetstiden. 
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Framtiden 

Teknisk Service 

Aktiviteter 2017 

• Vägupprustning, Gruvered i samband med att vatten och avlopp byggs, påbörjas 2016. 

• Ny lekplats vid Sjövägen. 

• Trafiksäkerhetsåtgärder på Västra industriområdet. 

Framtiden 

• Öka trafiksäkerheten utifrån antagen Trafikplan. 

• Fortsatt utbyte av armaturer på belysningsanläggningar. 

Fastigheter 

Aktiviteter 2017 

• Fortsatt renovering av Trollehöjdskolan (påbörjat 2014). 

• Byte av fönster, Blå huset. 

• Underhåll av skolan i Sandhem. 

Framtiden 

• Fokusering på energioptimering och förebyggande underhåll. 

Kost 

Aktiviteter 2017 

• Inom äldreomsorgen fortsätter arbetet med kostdataprogram för att tillgodose livsmedelsverkets rekommendationer av 
näringsberäknade måltider. Under 2016 var hemtjänsten och Margaretas Park igång, under 2017 är det Björkgården, 
dagverksamhet och skolan som arbetet kommer påbörjas. 

• Anställning av en kostekonom som kommer jobba mer mot skolan i form av digitalisering, matsedlar och matråd. 

• Produktion av mat till Tallkotten och Bullerbyn kommer ske i Mullsjös skolkök. Även Skogsgläntan kommer att vara i 
drift. 

• De antagna miljömålen om att 25 % av inköpta livsmedel skall vara ekologiska 2017 kommer att uppnås då vi i dagsläget 
hamnar på 25 %. Vi satsar mer på ekologiskt då det kommer till basvaror men att all färsk frukt och grönt ska vara 
ekologisk. Vi jobbar även för mer ansvarstagande att välja bra produkter för våra kunder. Skall målet på 50 % vara uppnått 
2020 måste ekologiska inköp fortsätta att öka med ca 5 % per år. Vi kommer även att satsa mer på svenskt/närproducerat 
och klimatsmart mat. 

• Bemanningsenhet för kockar kommer att utökas från 3 till 4. 

• Kostenheten har 1 pensionsavgång 2017. 

Framtiden 

• Önskemål om nytt gemensamt kök för skolorna kvarstår. Vinsten ligger i att man får en effektivare hantering med ökad 
volym producerad mat på ett ställe samt att mattransporter inte behövs till skolorna eftersom avståndet är så kort att 
barnen kan gå till skolrestaurangen. Kompetensen samlas på ett ställe och säkerhet avseende mat till 
allergiker/födoämnesöverkänsliga kan ytterligare förbättras. Kommer att projekteras under 2017. 

• 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 måste 
vara mer tillgänglig. Större samarbete med Infomentor. 

• Vi behöver digitalisera skolmåltiden så att den är mer tillgänglig och flexibel efter de förutsättningar vi ha ri de olika 
köken, så vi kan ta tillvara på livsmedel på bästa sätt. 

• Samarbete med andra kommuner samt lokala leverantörer är önskvärt. 
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Investeringar 

Objekt/projekt tkr Kommentar Programområde 

Kök/maskininventarier 300 Kokgrytor till Gunnarsbo och 

Trollehöjd. 
Kost 

Asfaltering 1 500 Är sedan 2015 behandlad som 

investering. 
Tekn. service 

Säkrare trafikmiljö 2 000 Västra industriområdet. Bidrag är 
sökt på 50% av 800 tkr. 

Trafikverket har föraviserat 
200 tkr. 

Tekn. service 

Komponentavskrivningar 4 000 Flyttas över från driftbudgeten. Fastighet 

    

Margaretas Park 500 Brandlarm. Fastighet 

Trollehöjdskolan 15 500 Resterande renoveringar av 

skolan. 
Fastighet 

    

    

Risk % Sårbarhetsanalys 

Risk Sannolikhet för att det ska inträffa Konsekvenser om det inträffar 

Brand i lokaler 1 
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 mm. 

Kraftigt regn 2 

Översvämning i lokaler, gator kan 

undermineras 

Svårigheter med att behålla/ nyanställa 
personal 4 

Tekniska kontoret kommer inte att kunna 
uppfylla sina åtagande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och Fritid 

Verksamhet 

Övergripande verksamhetsbeskrivning 
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Bedriva verksamhet inom områdena kultur och fritid där grunden för utbudet är föreningslivets insatser. För att detta skall vara 
möjligt krävs bl.a. ett visst kommunalt anläggningsägande, anläggningar vilka ställs till föreningslivets förfogande till en 
subventionerad kostnad. Föreningarnas verksamhet skall kompletteras med kommunala insatser utifrån den kommunala 
ambitionsnivån. 

Politiska prioriterade områden med mål och nyckeltal 

• Medverka till genomförandet av ca 100 kultur- och fritidsevenemang för allmänheten 

• stödja föreningslivet till en fortsatt trygg verksamhet med möjlighet till utveckling genom att höja det kommunala stödet 
för egen ägda anläggningar med 10%. Målsättning: Föreningslivet skall under året genomföra minst 4 400 
sammankomster. 

• Behålla och helst öka antalet besök och utlån på biblioteket. Målsättning: Minst 1 800 aktiva låntagare, 45 000 medialån, 
35 000 nöjda besökare samt 500 meröppetanvändare 

• Kulturskolan skall förvalta och utveckla barns och ungdomars musicerande, dans & teaterintresse samt fortsätta vara en 
viktig lokal kulturbärare. Målsättning: Minst 260 deltagare samt minst 30 genomförda arrangemang för allmänheten. 

• I samverkan med socialförvaltningen fortsätta att utveckla kommunens fritidsgårdsverksamhet. Fritidsgårdsverksamhetens 
syfte är att främja ungdomars aktivitet, hälsa och utveckling men även arbeta för demokrati, mångfald och ett jämlikt 
samhälle. Målsättning: Lika många tjejer som killar bland besökarna i verksamheten. 

• Utveckla simhallen till en mötesplats för ännu fler gäster. Målsättning: Minst 47 000 nöjda gäster. 

Ekonomisk sammanställning 

Årets resultat (tkr) 

Programområde Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Kultur & Fritid -13 089 -13 183 -13 264 

    

    

    

    

    

    

    

Summa -13089 -13183 -13264 
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Socialnämnden 

Verksamhet 

Socialnämnden fullgör uppgifter inom socialtjänsten samt utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården. Totalt kommer 
cirka 800 kommuninvånare få stöd och service av socialtjänsten, vilket innebär cirka 11% av kommunens invånare. 

Verksamhet och medarbetare 

År 2017 kommer det att finnas cirka 250 tillsvidareanställda medarbetare som tillsammans verkställer socialnämndens uppdrag. 
Socialchefen har det yttersta ansvaret för den operativ ledning och styrning av socialnämndens verksamheter. Organisationsskiss 
har omarbetats och underställda socialchefen är, programområdeschef för funktionshinderomsorgen som har en underställd 
enhetschef, programområdeschef för individ och familjeomsorgen, tre enhetschefer för äldreomsorg, en enhetschef för hälso- och 
sjukvård, en enhetschef för utredningsenheten samt integrationschef med en underställd enhetschef för HVB-boende. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklare stödjer verksamheterna. 

Ledningssystem för planering, ledning, kontroll och verksamhetsutveckling 

Ledningssystem för planering, ledning samt utveckling arbetar vi med kontinuerligt. Verksamhetsuppföljning görs en gång per 
månad och varje tertial i socialnämnden. I ledningssystemet ingår även internkontroll. 

Prioriterade utvecklingsområden i Mullsjö och länet 2017. 

Digital läkemedelssignering kommer att behövas införas inom äldreomsorg och funktionshinderomsorgen, då socialstyrelsen har 
gått ut med allmänna råd att dokumentation bör göras elektroniskt direkt i läkemedelslista. 

IBIC (individens behov i centrum) är ett nytt sätt att dokumentera som utgår från att kunden själv talar om vilka behov av hjälp och 
stöd som behövs. Detta sätt att dokumentera kommer att implanteras under år 2017. 

Verkställighetsmodul till verksamhetssystem Procapita, detta för att kunna verkställa beslut inom enheten integration samt kunna 
skicka meddelande. 

Individ och familjeomsorgen kommer arbeta med mer förebyggande och öppna insatser inom målgruppen barn och unga på 
hemmaplan. Syftet med detta arbetssätt är att höja kvalitén för barn och unga, bättre arbetsmiljö för socialsekreterare samt på sikt 
ekonomi i balans. 

En omorganisation inom enheten integration och nyanlända kommer genomföras för att anpassa verksamheten till de nya 
ersättningarna från staten. Detta kommer att ställa stora krav på kommunen om att få fram bostäder/lägenheter. 

Regionförbundet stödjer verksamhetsutveckling i länets kommuner utifrån behov och nyheter via kommunal utveckling. Ett 
förbättringsarbete som kommer att ske i samverkan region, kommun och primärvård är trygg och säker vård och omsorg, vilket 
innebär fyra delprojekt såsom mobila team, vårdsamordning, digitala lösningar och implantering av LINK (informationsöverföring) 
samt stödstrukturer. 

Bli en attraktiv arbetsgivare som medför att vi kan behålla kompetent personal. idag råder en arbetsbrist och det är svårt att 
rekrytera nya medarbetare till alla verksamheter inom socialtjänsten, detta medför att det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Verksamhetsmål 

Socialnämnden arbetar efter framtagna övergripande mål, verksamheterna arbetar efter socialnämndens verksamhetsmål. 
Måluppfyllelse sker via verksamhetsplan och i årsberättelse. Socialnämnden arbetar efter SMARTA mål som är specifika, mätbara, 
accepterande, realistiska och tidssatta. 

Funktionshinderomsorg 

Verksamhetsbeskrivning 

Funktionshinderomsorgen är en bred verksamhet som är lagstyrd enligt rättighetslagar som därmed innebär skyldigheter till 
kommunen att verkställa olika insatser. Målet för alla individer är att de ska kunna leva som andra i Mullsjö trots sin 
funktionsnedsättning. Det arbetar cirka 70 tillsvidareanställda inom funktionshinderomsorgen och kommunen ger stöd till cirka 85 
brukare. Vissa har ett omfattande stöd och andra betydligt mindre. Insatserna ska utformas individuellt med hög grad av inflytande 
av den enskilde. Inflödet i verksamheten styrs av medborgarnas behov och föregås alltid av ett myndighetsbeslut. Det finns inget 
som säger att det finns ett ökat behov av insatser inför år 2017. Däremot kan vi se att det är några fler barn som begär insatser samt 
ett jämt inflöde av nya boendestödsuppdrag. Inflödet av personlig assistans minskar. 

Aktiviteter för år 2017 

De utmaningar som vi står inför 2017 är att behålla och rekrytera nya medarbetare. Utforma "nya" arbetsgrupper som blir 
fungerande team därefter arbeta med kvalité. 

Ledningen behövs förstärkas då det är många olika typer av verksamhet där chefen får leda både personal och brukare. På 
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ledningsnivå arbetas med rutiner och arbetsprocesser som leder till att vi gör rätt saker vid rätt tidpunkt med god kvalité. Utveckla 
IT-stöd till verksamheterna som underlättar deras arbeten. Olika schemamodeller med ett flexibelt schema kommer att införas som 
gynnar både arbetsgivare och arbetstagare. 

Samarbetet med Habo kommer att utökas i form av gemensam korttidshem och gemensam arbetskonsulent. 

Arbetet med hälsotema fortsätter under 2017, där vi aktivt har arbetat med kost, motion, sociala aktiviteter som ska ge 
meningsfullhet för våra insatstagare. 

Fortsätta att arbeta med att höja kvalitén inom insatserna. Främst genom att arbeta vidare med förutsägbarhet och alternativ 
kompletterande kommunikation för gruppen med intellektuella funktionsnedsättningar. Arbetar målmedvetet med att öka 
inflytande och medbestämmande. Inom socialpsykiatrin genom regionsamarbetet ingår vi i kontinuerligt kunskapsstöd gällande 
återhämtningsinriktat arbetssätt samt ESL (ett självständigt liv) och MI (motiverande intervju). 

Den öppna verksamheten inom socialpsykiatrin kan utökas i form av träffpunkter. 

Driva caféverksamhet inom någon av kommunens enheter. 

Lokalfrågan är aktuell inom korttidsverksamhet och daglig verksamhet, det behövs bättre anpassade lokaler utifrån verksamheternas 
behov. 

Individ och familjeomsorg 

Verksamhetsbeskrivning 

Individ och familjeomsorgens ansvarsområden är försörjningsstöd, barn- och ungdomshandläggning, missbruksvård, familjerätt, 
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 samt att stödet från 
socialtjänsten har ökat. Arbetsbelastningen är hög för handläggare barn och unga. Rekrytering av barnhandläggare är mycket svår, 
och detta har gjort att under större delen av år 2016 har det varit en till två från bemanning inne och arbetat. Det har även varit 
långa sjukskrivningar inom gruppen. Idag finns det inga vikarier utan strategin måste ändras till fast anställningar för att säkra upp 
att det alltid finns fyra barnhandläggare för det blir alltid dyrare med att köpa tjänsten. 

Aktiviteter för år 2017 

Att implantera ett förändrat arbetssätt som innebär att arbeta förebyggande, öppna insatser inom barn och unga. 

En länsgemensam tillnyktringsenhet kommer att starta. 

Att se den gemensamma familjehemsresursen som en tillgång att använda sig av i det nya arbetsmodellen. 

Integration och nyanlända 

Verksamhetsbeskrivning 

Integration och nyanlända har under 2016 byggt upp verksamheten med att ha tre HVB-boende för ensamkommande barn, 
lägenheter för de som fyllt 18 år och anses mogna att klara ett eget boende. Mullsjö kommun har tecknat ett avtal med 
Migrationsverket med att kunna ta emot 65 ensamkommande barn, detta avtal innebär att kommunen får betalt för tomplatser. 
Från årsskiftet 2016-2017 är avtalet uppsagt av Migrationsverket.  På HVB-boende har det arbetats mycket med att få det dagliga att 
fungera, såsom rutiner. All personal har handledning av en psykoterapeut regelbundet. Under 2016 så har det inte kommit så många 
EKB (ensamkommande barn) utan verksamheterna har mer stabiliserats. 

Nyanlända har kommunen ett avtal att ta emot 26 personer under 2016, dessa  kan vara singelhushåll eller familjer.  Utmaningen är 
att hitta bostäder till dessa. 

Aktiviteter för år 2017 

Under 2017 ställs enheten för Integration och nyanlända inför nya utmaningar. Ersättningar från staten för EKB kommer sannolikt 
att sänkas samtidigt som antalet nyanlända till kommunen förväntas öka till att ta emot 35. Detta medför nya krav på verksamheten, 
främst genom en ökad efterfrågan på bostäder men även tankesätt och metod för att kunna bidra till Mullsjös nya invånare hittar 
sysselsättning samt känner tillhörighet till lokalsamhället. 

För att klara av att anpassa verksamheten EKB till de nya ersättningarna från staten så behövs fler familjehem och stödboende. 

 Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunens hälso- och sjukvård innebär att ge en god och säker vård till de patienter som är inskrivna i hemsjukvården. Inom 
hemsjukvården är det professionernas självständiga yrkesutövning som utövas. Det arbetas enligt hälsofrämjande, förebyggande 
och lindrande. Ansvaret inkluderar äldreomsorg, funktionshinderomsorg, daglig verksamhet, habilitering samt personer med behov 
av sjukvård i hemmet. Idag arbetar 9 sjuksköterskor 4,4 arbetsterapeut samt 1 sjukgymnast. 
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Aktiviteter för år 2017 

Att vidareutveckla den kommunala hemsjukvården för ändamålsenliga arbetsprocesser. Att fortsätta utveckla handledning och 
kunskapsöverföring från hälso- och sjukvårdspersonal till omvårdnadspersonal. 

En mobil arbetsplats där sjuksköterskan kan komma åt patientens journal i hemmet vill vi införa. 

Samverkan med Primärvården och vårdplaneringsprocessen kommer att arbetas vidare med. 

Äldreomsorg 

Utgår från en gemensam värdegrund där fokus ligger på bemötande. Befintliga servicegarantier håller på att omarbetas. 

Björkgården 

Verksamhetsbeskrivning 

Björkgården med tillhörande enhet Mårbacka är ett demensboende med 40 platser. Arbetssättet utgår från kontaktmannaskap och 
de boendes individuella behov. En stor utbildningssatsning är gjord på BPSD (Beteende för psykiska symtom vid demens), detta 
innebär att personalen har verktyg för att kunna ha rätt bemötande mot den demente vid olika tillstånd samt  att det går att minska 
på lugnande läkemedel vid rätt bemötande. För att de boende ska känna meningsfullhet och kunna vara aktiva så finns ett stort 
utbud av aktiviteter som aktivitetsombuden ansvarar för. 

Ett personalråd arbetar med att stärka medarbetarnas inflytande och delaktighet. 

Aktiviteter för år 2017 

Arbetet med bemötande fortsätter. 

Fortsätta att arbeta enligt BPSD. 

Fortsätta med att medarbetarna har rätt kompetens för att arbeta med demens. 

Arbeta med att få ekonomi i balans och vara kostnadseffektiva. 

Margaretas Park 

Margaretas Park har 37 lägenheter med somatisk inriktning. Arbetet är inriktat på ett salutogent synsätt vilket innebär att ha det 
friska i fokus och se resurserna hos människorna. Målet är att öka välbefinnandet. Boende ska vara delaktiga i allt som sker samt få 
uppleva meningsfullhet. Vi arbetar efter kontaktmannaskap vilket medför att vi bygger nära relation mellan kontaktperson, boende 
och anhörig. 

Aktiviteter för år 2017 

Under 2017 kommer forsätter arbetet med det salutogent synsättet och med kontaktmannaskap. 

Arbeta med Nollvision som påbyggnad till demens abc plus, detta för att öka kunskapen kring begränsningsåtgärder. Fortsätta med 
målarbetet, bryta ner de politiska målen till verksamhetsmål genom analys och upprättande av handlingsplaner. 

Genomföra brukar och anhörigråd. 

Fortsätta arbetet med upprättande och uppföljningar av genomförandeplaner. 

Förbättra och stärka samarbetet inom hela äldreomsorgen. 

Hemvården 

Hemvården har under 2016 aktivt arbetat med att få kundtiden över 65 % och minska kringtid. Detta mål är uppnått. Kontinuerligt 
pågår arbete med att anpassa personal till beviljad tid. Förbättringar har skett i planeringssystemet TES, så att tid registreras rätt. 
Arbete pågår med att förbättra kontinuiteten hos vårdtagarna genom personalplanering. 

Under första kvartalet har alla analoga trygghetslarm bytts ut till digitala trygghetslarm. 

Arbetet med hemteam har fallit väl ut och uppföljningar visar att de flesta är kvar i hemmet efter 14 dagar från hemkomst alltså inte 
behövt att åka till sjukhus eller korttidsboende. 

Korttidsboendet har flyttat in till nedre 3 Margaretas Park från servicelägenheterna. Detta är bra för korttidsboendet och 
servicelägenheterna har nya hyresgäster flyttat in. Belastningen varierar på korttidsboendet periodvis är det hög belastning och 
periodvis mindre. 

Dagverksamheten har haft en överbeläggning genom att ha verkställt fler beslut. 

Aktiviteter för år 2017 

Arbetet inom hemvården kommer fortgå med TES-planering, kontinuitet, kontaktmannaskap, ABC-demensutbildning till alla 
personal, börja med riskbedömningar enligt senior alert. 

Byta larmcentral en överföring från Tunstalls larmcentral till Care-Teck, syftet med detta att vi har både de digitala trygghetslarmen 
och larmcentral fån samma leverantör. 
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Arbete kommer att fortsättas med välkomstmappar till vårdtagare., där står det information vart de kan vända sig, en arbetsplan 
som står vilka tider och dagar hemvården kommer. 

Utredningsenheten 

Verksamhetsbeskrivning 

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 huruvida den enskilde kan ges bistånd inom funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen. 

Utredningsenheten  har förstärkts med en enhetschef som har tre biståndshandläggare under sig. 

Aktiviteter för år 2017 

Översyn av pågående ärenden inom personlig assistans. 

Införande av IBIC (individens behov i centrum) 

Interna följa upp utbildningen MI (motiverande intervju) med syfte att stödja implanteringen. 

Utveckling av intern ärendehandledning i grupp. 

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

Påbörja att 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. 

  

  

  

Ekonomisk sammanställning 

De ekonomiska förutsättningarna gör att socialnämnden måste anpassa verksamheterna till den ekonomiska ram som tilldelats. 

Margaretas park behöver att minskas till 32 platser för att klara budget och förstärka bemanningen så att arbetspassen blir kortare 
på helgerna. 

Besparingen kommer att fördelas på äldreboenden. 

Björkgården behöver minska till 39 platser för att klara budget. 

Funktionshinderomsorgen behöver gruppbostäder minska med en plats samt servicebostad minska ned, detta är dock svårt då det 
är fullbelagd. Det kan också krävas en viss minskning av årsarbetare. 

Individ och familjeomsorgen kommer att arbeta mer med öppna insatser på hemmaplan för att förebygga senare placeringar. 

Integration och nyanlända kommer att anpassa verksamheten till de statliga ersättningar som utgår. 

Årets resultat (tkr) 

Programområde Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Individ och familjeomsorg -8 979 -12 782 -12 782 

Institutionsvård -7 376 -6 023 -6 023 

Ekonomiskt bistånd -4 414 -3 000 -3 000 

Äldreomsorg -63 998 -62 253 -62 253 

Funktionshinderomsorg -28 360 -28 044 -28 044 

Hälso- och sjukvård -10 583 -10 382 -10 382 

Ledning/Utredning -4 159 -5 543 -5 543 

Integration - 0 0 

Summa -127869 -128027 -128027 
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Personal 

Personalsituationen inom socialtjänsten är tillgodosedd inom alla delar utan Individ och familjeomsorgen. Inom denna verksamhet 
måste den öppna verksamheten förstärkas i form av familjebehandlare och familjehemsutredare. 

Vi ser att det är svårt att rekrytera till samtliga yrkesgrupper idag samt att det är en utmaning att få vissa personalgrupper att stanna 
kvar och inte byta arbete. Det finns en stor arbetsmarknad idag och det headhuntas på ett helt annat sätt. Mullsjö kommun behöver 
arbeta med att vara attraktiv arbetsgivare. 

Arbetet med handlingsplan efter utförd medarbetarenkät 2015 fortsätter. 

Nycketal 

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

Boendeplatser särskilt 
boende, äldreomsorg 
somatik 

37** 37 41 41 

Bemanningsgrad/plats, 
somatik 

0,63 0,63 0,59/0,63 0,59 

Boendeplatser särskilt 
boende, demens 

40 40 40 32/40 

Bemanningsgrad/plats, 
demens 

0,71 0,71 0,71 0,71 

Boendeplatser 
gruppbostad, 

funktionshinderomsorg 

9 9 9 9 

Bemanningsgrad/plats, 
gruppbostad 

1,28 1,28 1,28 1,28 

Antal HVB-
boendeplatser EKB egen 

regi/externt placerade. 

40 / 13,  1:a halvåret 30/40 1 sept / 23 10/30 1okt/ 17 10/0 

Antal nyanlända 35 26 7 10 

Hemvård kundtid % 80** 80* 44  

Kostnad hemtjänst egen 

regi/beviljad timme, kr 
  589 376 

Kostnad utförd 
timme/hemtjänst, egen 
regi, kr 

  602 - 

Kostnad gruppboende 
LSS vuxna, egen 
regi/dygn, kr 

  2 888 2 852 

Kostnad servicebostad 
LSS för vuxna, egen 

regi/dygn, kr 

  1 548 2 032 

Kostnad särskilt boende, 

egen regi/dygn, kr 
  1 964 1 641 

Kostnad för HVB- 
boende plats/dygn, egen 

regi 

  - - 

Boendeplatser 
funktionshinderomsorg 
servicebostad 

7** 7 7 5 

Andel med ekonomiskt 
bistånd som blir 
självförsörjande 

41** 41* 82 52 

Kortidsfrånvaro medel % 6,5** 6,86* 6,42 4,45 
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Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

     

*uppskattat oktober 2016 
**upskattat efter okt. 2016 

Måluppfyllelse 

Mål för verksamheten: Kommentarer 

Frisknärvaro 95 % Minska sjukfrånvaron till under 5 %. Verka för god arbetsmiljö och 
goda arbetsförhållande. 

Socialtjänsten ska arbeta förebyggande inom alla verksamheter, 
hjälpen ska i första hand ges i hemmiljö. 

 

Barn ska växa upp under trygga levnadsförhållanden med möjlighet 

att påverka sin situation. 

Barnet ska få uttrycka sin åsikt i utredning. God samverkan mellan 

skola/IFO/FO 

Socialtjänsten ska ha god budgetföljsamhet utifrån kvalité och behov.  

En attraktiv arbetsplats och en god arbetsmiljö ska erbjudas 
medarbetarna, med möjlighet till delaktighet samt personlig och 

yrkesmässig utveckling. 

 

Utveckla samarbete med närliggande kommuner för att minska 

kostnader och höja kvalité. 

Socialtjänsten bör ställa sig till en positiv inställning till samarbete 

med när kommuner. 

Kvalitén ska säkras och utvecklas genom ett systematiskt 
kvalitetsarbete som bedrivs utifrån ett ett sammanhållet 

ledningssystem. 

 

Socialtjänstens ska vara av god kvalitét. Den skall byggas på vetenskap 

och beprövad erfarenhet. 
 

Socialtjänsten ska främja teknisk utveckling.  

  

  

  

  

  

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning handlar om att skapa en bra verksamhet som är kostnadseffektiv. Socialtjänsten arbetar ständigt med 
detta samtidigt som lagen ska säkerhetsställas genom att leverera en god och säker omsorg, ansvara att barn och unga som far illa 
får rätt vård samt en god och säker hälso- och sjukvård. Äldreomsorg och Funktionshinderomsorgens kostnader följs i kostnad per 
brukare i en årlig genomlysning med en rapport som redovisas. 

Under 2017 och framåt kommer kundnöjdhet och inflytande att mätas inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Inom 
Individ och familjeomsorgen kommer effektmål att mätas. 

God kvalité med ekonomi i balans är ett mål att arbeta mot. I dag har vi inte fullt ut ekonomiska medel till att  driva 
verksamheterna med det antal platser som vi har idag inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Individ och familjeomsorgen 
har flera placeringar som inte täcks i budget. Detta innebär att budget behöver revideras kontinuerligt under året för att få 
budgetföljsamhet. 

Den samverkan i länet, både kommuner emellan och med Regionen via kommunal utveckling är ett kostnadseffektivt sätt att 
genomföra utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet sker för socialtjänstens alla delar. De utvecklingsmedel som staten fördelar går via 
kommunal utveckling för att användas på ett effektivt sätt för alla kommuner. 

Samverkan med länets kommuner gällande gemensam familjehemsrekrytering och familjehemsutbildning. 

Minska sjukfrånvaro i äldre- och funktionshinderomsorgen. 

Starta med öppen vård och förebyggande insatser för barn och unga tidigt, arbeta förebyggande. 
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Framtiden 

Socialtjänsten får allt mer komplexa system verksamhetssystem som ställer högre krav på säkerhet. Utifrån detta behöver 
socialtjänsten ta fram ledningssystem för informationssäkerhet tillsammans med IT- avdelningen. 

Digital läkemedelssignering direkt i läkemedelslistan är något som socialstyrelsen har kommit ut med i allmänna råd. 

Inom socialtjänstens verksamhetsområden är det svårt att rekrytera medarbetare. Vi måste arbeta med att vara attraktiva och skapa 
goda arbetsförhållanden. 

Individ och familjeomsorgen 

IFO kommer att starta upp med ett förändrat arbetssätt som innebär öppen vård, förebyggande insatser för barn och familjer. 
Detta för att kunna minska behovet av köpt familjebehandling, familjerättsliga åtgärder och placeringar. Det behövs att anställas 
familjebehandlare och familjehemsutredare. 

Vara en del i planerad familjecentral i Mullsjö. 

Arbeta för att rekrytera och behålla kompetent personal. Det behövs överanställas för att klara att säkerställa bemanningen så att 
det inte behövs köpa tjänster. 

Integration och nyanlända 

De statliga ersättningarna från Migrationsverket kommer att minska och detta medför att verksamheten måste organiseras om och 
anpassas till de nya ersättningarna. 

Hälso- och sjukvård 

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

Mobila arbetsplatser kommer att testas. 

Funktionshinderomsorgen 

Alternativa schemamodeller kommer att införas. 

Utöka samverkan med Habo såsom ex. korttidsboende. 

Vara en del i samhällsplaneringen för att se att behoven på lokaler blir omhändertagna. 

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

Äldreomsorg 

En revidering av äldreomsorgsplanen kommer att ske, i den kommer också ställning tagas till idag Hilton och servicelägenheter, hur 
ska vi använda dessa. 

Ett arbete med att bygga ut Björkgården med 10 platser som innebär att vi får ett demenscentrum och ett äldrecentrum. 

Inom äldreomsorgen måste vi arbeta med att budget kommer i balans samt att god kvalité bibehålls. 

Teknik i vården kommer med alla säkerhet att öka ex. trygghetskamera, mobila arbetsplatser. 

Bli bästa demensboendet i Sverige. 

Fortsätta att arbeta utefter det salutogent arbetssättet. 

Ledning och utredning 

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

Ett större arbete kommer att ske efter genomlysningen som skedde 2016. Verksamheterna behöver få en bättre budgetföljsamhet 
samt en bättre målstyrning med klara processer. 

Reviderade riktlinjer inom äldre- och funktionshinderomsorgen kommer det att arbetas efter. 

En översyn av interna och externa LSS-beslut kommer att göras. 
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Investeringar 

Objekt/projekt tkr Kommentar Programområde 

Renovering Margaretas Park 830 Renovering som inte tekniska 
kontoret tar. Takskonor, takliftar 

ÄO 

Inventarier B.G 540 Inventarier av möbler, datorer. 
Takliftar 

ÄO 

Inventarier Hemvården 80 Elcyckel, möbler till dagvården. ÄO 

Inventarier IFO 240 utrustning av lokaler till 

öppenvård, modul till Procapita. 
IFO 

Inventarier 

Funktionshinderomsorg 
570 Datorer, möbler, telefoner, 

läsplattor. 
FO 

Treserva 500 Uppdateringar, moduler etc. ÄO, FO 

Ledningssystem, Stratsys 200 Kvalitetsförbättring Alla verksamheter inom soc. 

IT 200  Alla inom soc. 

Digital läkemedelssignering 300 Enligt socialstyrelsens allmänna 
råd. 

ÄO, FO 

Risk % Sårbarhetsanalys 

Risk Sannolikhet för att det ska inträffa Konsekvenser om det inträffar 

Budgetunderskott, klara inte under ett år att 

vända ett underskott. 1 stor risk Stora ekonomiska konsekvenser. 

Hanteringa av utbetalningar av 

försörjningsstöd. 3 måttlig risk 

Stora ekonomiska konsekvenser för den 

enskilde. 

Handhavande av enskilda medel 3 måttlig risk Stor förtroendekris. 

Inköp av 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 omvärlden. 
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Barn- och utbildningsnämnd 

Verksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet år 2017 börjar med att den nya förskolan Skogsgläntan tas i bruk i januari. Denna nya 
förskola kommer andas miljömedvetenhet, pedagogiskt tänk och barnperspektiv. Även renoveringen av Trollehöjdskolan kommer 
att avslutas så att skolan tas i bruk hösten 2017. Glädjande är också att en plan för förbättring av den yttre miljön håller på att ta 
form. Denna plan kommer skapa förutsättningar för aktiviteter och samvaro för elever på såväl Kronängsskolan, Gunnarsboskolan 
och Trollehöjdskolan. Men miljön är också planerad för att ge barn och unga möjlighet till gemenskap och spontana aktiviteter på 
fritiden. Särskilt glädjande är att dessa planer har en djup förankring bland eleverna. Även andra yttre miljöer kommer att förbättras 
i förskola, på fritidshem och i grundskola. Mullsjö kommun växer för tillfället och under 2017 kommer flera nya bostäder 
färdigställas. Det innebär att antalet barn i förskola och skola kommer fortsätta att öka. Tillväxten kommer innebära många i 
grunden positiva utmaningar, både i form av lokalförsörjning och i form av nyrekrytering av medarbetare. 

Barn- och utbildningsnämndens vision är att alla barn ska lämna skolan i Mullsjö kommun med full måluppfyllelse, gott 
självförtroende och framtidstro. Ett sätt att förverkliga visionen är att arbeta med de pedagogiska miljöerna. Men visionen ska också 
förverkligas genom bl.a. arbete med inkluderande lärmiljöer, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, läslyft, fortsatt 
matematikutveckling, IT-satsningar, systematiskt kvalitetsarbete och skickliggörande av personalen. 

Särskilt yrkesskickliga förskolärare, fritidspedagoger och lärare ska också rekryteras. Arbetet med att utplåna skillnader mellan 
pojkar och flickors skolresultat ska fortgå . Barn- och utbildningsverksamheten i Mullsjö kommun ska även fortsätta att bygga på 
den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten genom att ta del av forskning och genom nätverk lära av andra 
kommuner och skolor. Barn och utbildningsverksamheten drivs mycket kostnadseffektivt i jämförelse med andra kommuner men 
det kommer att finnas anledning att genomföra ett antal satsningar när det gäller lokaler, kompetens-utveckling, rekrytering och IT 
för att verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas med god kvalitet. 

Ekonomisk sammanställning 

Årets resultat (tkr) 

Programområde Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Förskola -39 221 -41 289 -41 289 

Grundskola -82 372 -89 393 -89 393 

Gymnasie- och vuxenskola -33 165 -32 370 - 32 370 

    

    

    

    

    

Summa -154758 -163052 -163052 

Personal 

Det råder fortfarande en stor brist på utbildade förskollärare. Detta beror på en stor expansion av förskolor i regionen, 
pensionsavgångar och det faktum att högskolan i Jönköping inte utbildade några förskollärare under två år. Även legitimerade lärare 
är en bristvara. För några år sedan var det fortfarande  relativt lätt att rekrytera ett legitimerad lärare, åtminstone inom de flesta 
ämnesområden. Just nu slåss dock kommunerna om de utbildade lärarna. Fritidspedagoger och lärare med inriktning mot 
fritidshemmen har också blivit en bristvara. Skolledare är också en yrkesgrupp som det börjar bli svårare och svårare att rekrytera. 
Denna situation gör det ytterst angeläget att vidta åtgärder som gör Mullsjö kommun till en attraktiv arbetsgivare för de som arbetar 
inom barn och utbildning idag och samtidigt lockar till sig skickliga pedagoger från andra kommuner och huvudmän. Sjuktalen har 
de senaste åren sjunkit i förskolan men ökat på Trollehöjdskolan. För närvarande ligger sjuktalen mellan 1,9 (Trollehöjdskolan) och 
5,7 % (Gunnarsboskolan). Förskolan ligger på c:a 4,1 % i sjukfrånvaro. Målsättningen ligger med andra inom några områden över 
målsättningen på 4 %. Det finns därför all anledning att följa denna utveckling noga och vidta åtgärder vid behov. 
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Nycketal 

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

Antal barn/årsarb. i 

förskolan 
  5,1 5,7 

Antal barn/grupp i 

förskolan 
  17,6 18,5 

Andel förskollärare i 

förskolan 
  48 % 62 % 

Antal barn/grupp i 

fritidshemmen 
  40,6 40,8 

Antal barn/årsarb i 
fritidshemmen 

  12,8 13 

Antal barn/lärare i 
grundskolan 

  10,4 11,3 

Andel elever som når 
målen i alla ämnen i år 9 

 77,3 % 77,8 % 91,3 % 

Meritvärde år 9   207,2 205,5 

Andel lärare med 
pedagogisk 
högskoleexamen 

 93,7 % 93 % 91 % 

Andel lärare i 
grundskolan med 
lärarlegitimation 

 90,5 % 69,6 %  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Mullsjö kommun, Budget 2017 40(48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen de sista två åren har varit något lägre än tidigare i år 9. Våren 2016 kom flera nyanlända till Trollehöjdskolan. Dessa 
kom naturligtvis alldeles för sent för att kunna nå målen i år 9. Men det finns ändå anledning att analysera resultaten lite djupare. 
Många av de jämförelser som finns tillgängliga är tyvärr inte från förra läsåret. Därför återstår en del analysarbete. Även meritvärden 
har sjunkit framför allt det senaste året. Denna minskning av meritvärde är också delvis beroende på ett större antal nyanlända men 
behöver också analyseras djupare. 

Mål för verksamheten: Kommentarer 

Elevernas meritvärde i år 9 ska visa en positivt trend Meritvärdet i Mullsjö för flickor har varierat mellan 220 och 226 
poäng de sista 5 åren innan läsåret 2015/2016. Resultaten är antingen 
på samma nivå som rikssnittet eller vissa år något under rikssnittet. 
Pojkarnas meritvärde varierar mellan 179 och 200 poäng och ligger 

den flesta år under rikssnittet. Vårterminen 2016 kom flera nyanlända 
som började i år 9. Detta har gjort 

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

År 2014 nådde 93,75 % av eleverna målen i alla ämnen och 2015 
nådde 87,2 % målen i alla ämnen. 

Andel elever som är behöriga till gymnasieskola ska öka 2015 var 94,2 % av eleverna behöriga till Ekonomiprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet och Humanistiska programmet. 
94,2 % var också behöriga till Estetiska programmet. 91,3 % var 

behöriga till Naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet 
och 94,2 var behöriga till de yrkesförberedande programmen. 2014 
var motsvarande siffror 82,2 (Ekonomiska, Samhällsvetenskapliga, 
Humanistiska, Naturvetenskapliga och Teknikprogrammet), 83,6 
(Estetiska programmet) och 84,9 (Yrkesförberedande program). 

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 2015 har eleverna i Mullsjö 
kommun bättre resultat än rikssnittet på 6 delprov av 7 och i svenska 

når eleverna i Mullsjö bättre resultat än rikssnittet på 6 av 8 delprov 

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

snittet i riket 

Det finns inga tillgängliga jämförelser för det nationella proven i år 6 
för läsåret 2015/2016 men resultaten i Mullsjö har sett ut på följande 

sätt: 
Engelska: 94,4,1 % har nått minst E 
Matematik: 96,7 % har nått minst E 

Svenska: 96,7 % 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 2015/2016 men resultaten i Mullsjö har sett ut på följande 

sätt: 
Engelska: 95,1 % har nått minst E 

Matematik: 92,1 % har nått minst E 
Fysik; 84,1 % har nått minst E 

Religionskunskap: 95,2 % har nått minst E 
Svenska: 93,1 % har nått minst E 

Andel barn som känner sig trygga i förskolan sk visa en positiv trend Samtliga undersökningar av trygghet visar höga resultat när det gäller 
trygghet 
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Mål för verksamheten: Kommentarer 

  

  

  

  

God ekonomisk hushållning 

Mullsjö kommun har en mycket kostnadseffektiv verksamhet. Kostnaderna för förskola och grundskola är låga när det gäller alla 
typer av kostnader. Det handlar såväl om totalkostnad som enskilda kostnader för lokaler, personalkostnader, läromedel, material. 
Samtidigt är meritvärdet inte så högt i Mullsjö kommun och andelen elever som når målen i alla ämnen har sjunkit de två senaste 
åren. 

Framtiden 

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. Den stora 
utmaningen för barn och utbildning kommer dock att bli personalförsörjningen. Det kommer handla om lönenivåer men också att 
skapa en god arbetsmiljö överhuvudtaget för medarbetarna. Under de sista åren har ett analysarbete gällande skolresultaten 
påbörjats som bl.a. inneburit att skillnaden mellan pojkar och flickors resultat minskat drastiskt. Resultatutvecklingen måste 
fortsätta så att både fler elever når målen och fler elever når längre enligt utbildningens mål. 

En ny förskola håller på att färdigställas och ytterligare en förskola finns med i planeringstankarna. Omfattande renoveringar har 
genomförts på Kronängsskolan och pågår fortfarande på Trollehöjdskolan. Det kommer att bli nödvändigt att gå igenom samtliga 
skol- och förskolelokaler i framtiden för att säkra goda pedagogiska miljöer. Nuvarande skollokaler kommer inte heller räcka för ett 
växande antal elever. När det gäller IT behöver Mullsjö kommun genomföra satsningar för att maximera elvernas lärande, bl.a. 
genom användandet av digitala hjälpmedel. IT-satsningen behöver både innehålla investeringar och kompetensutveckling. 
Sammantaget innehåller framtiden utmaningar men framför allt goda möjligheter att utveckla barn- och utbildningsverksamheten i 
Mullsjö kommun. 

Investeringar 

Det finns två huvudsakliga satsningar som behöver göras i förskola och skola när det gäller investeringar. Det ena gäller en IT-
satsning som bygger på en nationell IT-strategi som är föreslagen. Det andra handlar om att förbättra den pedagogiska miljön. Det 
kan handla om såväl möblemang som lekredskap eller musikinstrument. 

Investeringar 

Objekt/projekt tkr Kommentar Programområde 

Möblemang 170 Klassrum Gunnarsboskolan  

Digitala verktyg 1 100 IT-investeringar på 
Gunnarsboskolan, 

Kronängsskolan, Sandhems skola 

och på Trollehöjdskolan 

 

Digitala verktyg 70 IT-investeringar i förskolan  

Lekmtrl med mera 340 Förskolan  

    

    

    

    

    



Mullsjö kommun, Budget 2017 42(48) 

 

 

 

 

Förskolan 

Objekt/projekt Kommentar Tkr 

Digitala verktyg IT-investeringar 70 

Lekredskap m.m. Investeringar i förskolan 340 

   

   

   

Totalt  410 

Investeringar förskolan 

Grundskolan 

Objekt/projekt Kommentar Tkr 

Möblemang Klassrum Gunnarsboskolan 170 

Digitala verktyg IT-investeringar på Gunnarsboskolan, 
Kronängsskolan, Sandhems skola och på 

Trollehöjdskolan 

1100 

   

   

Totalt  12700 

Risk % 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, rekryteringsproblematik 
p.g.a. svårigheter att rekrytera förskollärare 

Brist på legitimerad personal i förskolan och 
skola Relativt stor risk 

Minskad kvalitet i verksamhetensamt högre 
lönekostnader 

Ökat behov av särskilt stöd i förskola och 
skola. Medelstor 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 Medelstor risk Ökade personalkostnader 

Ökat behov av lärare och fritidspedagoger Hög risk 

Ökade personalkostnader samt svårigheter att 

rekrytera 
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Byggnadsnämnden 

Verksamhet 

Byggnadsnämnden har för år 2017 fått en ekonomisk ram om 2 495 tkr. Med den utökade bemanning som skett under 
2016 har byggnadsnämnden bättre möjligheter att sköta sina åtaganden enligt plan- och bygglagen. Ett ökat tryck på 
bostadsmarknaden till följd av den bostadskris som råder påverkar även vår kommun med en ökande ärendemängd. 
Under 2017 kommer ytterligare åtgärder krävas för att stärka och effektivisera verksamheten. 

Nämndens uppdrag 

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. 

Nämnd 

Nämnden har fem ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Ordförande är Pernilla Jovanovic (S), vice ordförande är Jakob Junvik (S). 
Nämnden sammanträder en gång per månad. Nämndens arbetsutskott består av två ledamöter och sammanträder en gång per 
månad. 

Taxa  

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 2017. 

Ekonomisk sammanställning 

Årets resultat (tkr) 

Programområde Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Byggnadsnämnden -1 294 -1 923 -2 495 

    

    

    

    

    

    

    

Summa -1294 -1923 -2495 

Personal 

Personalstyrkan på plan- och byggavdelningen har sedan hösten 2016 uppgått till 4 heltidstjänster i plan- och byggchef, 2 
bygglovshandläggare samt 1 planarkitekt. Utöver detta köps administrativt stöd 1 timme/dag. 

Nycketal 

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

Antal Bygglov     

Antal anmälningsärenden     

Antal behandlade 
tillsynsärenden 

    

Antal platsbesök i 
samband med tillsyn 

    

Antal planbesked     
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Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

Antal beslut om samråd 
(detaljplaner) 

    

Antal antagna detaljplaner     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Måluppfyllelse 

Mål för verksamheten: Kommentarer 

Bygglov ska normalt beviljas inom 4 veckor inom planlagda områden 
och inom 8 veckor vid utomplansärenden räknat från det att ärendet 

är komplett. 

 

Vidare skall byggnadsnämnden medverka till, i enlighet med Plan- och 
bygglagen (PBL) och med iakttagande av Miljöbalkens föreskrifter, att 

erforderlig planläggning av mark sker för att tillgodose bland annat 

behovet av byggklar mark inom kommunen. 

 

Byggnadsnämndenska verka för att utveckla den juridiska 
kompetensen inom tillsynsområdet. Skaparutiner för och bedriva 

kontinuerlig tillsyn avseende obligatoriskventilationskontroll. 

 

Byggnadsnämnden ska verka för utveckla den juridiska kompetensen 
inom tillsynsområdet. 

 

Utveckla och införa fler e-tjänster inom Plan & byggnadsavdelningens 
verksamhetsområde. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

God ekonomisk hushållning 

Målsättningen för Plan- och byggavdelningen är att skapa en långsikt hållbar och robust grund för verksamheten. För verksamheten 
innebär detta i första hand att skapa kontinuitet och samla kompetens och kunskap i huset. Ett uppbyggnadsarbete har påbörjats 
för att kunna stå rustad för kommande utmaningar med ett ökat tryck på bostadsbyggandet. 
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En stor utmaning är den stora personalomsättning som varit under de senaste tre åren. Olika orsaker kan sägas vara bakomliggande, 
men för att kunna vara en konkurrenskraftig/attraktiv arbetsgivare på en svår arbetsmarknad, kan det dock konstateras; man måste 
arbeta aktivt för att vara attraktiv som arbetsgivare och kunna erbjuda en god arbetsmiljö. Det ställs högre krav, särskilt på en 
mindre kommun. Att ständigt skola in och utbilda ny personal är kostsamt och tidskrävande och får negativa konsekvenser 
framförallt på sikt. 

Framtiden 

Under 2017 kommer arbetet med översiktsplanens färdigställande och antagande bli en viktig uppgift. Det rullande 
översiktsplanearbetet tar sedan 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. Andra större byggprojekt såsom förskolan Skogsgläntan samt en ny handelsbutik kan ha positiva effekter för en 
fortsatt positivt utvecklingstakt. 

Under året kommer detaljplanen för Ruders hagar etapp 4 antas efter att arbetet med de arkeologiska utgrävningarna har avslutats. 
Projektering och utbyggnad av området kommer att ske under 2017, därefter kan försäljningen av den byggklara marken påbörjas. 
Under året kommer verksamheten se över vilka detaljplaner som har bestämmelser som gör det svårt att hantera bygglov enligt 
dagens lagstiftning och praxis. 

Utöver planläggning av mark för bostäder under 2016 kommer 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 kommer att behöva sättas igång under året. 

Arbetet med att utveckla rutiner och arbetssätt forsätter. Målsättningen är att få ytterligare administrativt stöd på plats under 2017 
så att handläggarna kan frigöra tid och rättsäkerheten ökar. Inskanningen av handlingar kommer att kunna återupptas. 
Ärendehanteringssystem kommer att implementeras under 2017 vilket ytterligare kommer underlätta framförallt för bygglovssidan. 
Målsättningen är att utveckla och införa fler e-tjänster inom Plan & Byggs verksamhetsområde. En publik webbkarta kommer att 
finnas på webbplatsen med information från de olika verksamheterna. Från plan- och byggavdelningen kommer bl.a. gällande 
detaljplaner att kunna göras tillgängliga. 

 

Miljönämnden 

Verksamhet 

Verksamhetsområdet för miljönämnden är Habo och Mullsjö kommuner. Antalet fast anställda på miljöförvaltningen är 9,5 
årsarbetare (1 förvaltningschef, 7 miljöinspektörer och 1,5 assistenter). 

Verksamhetsområden: Verksamheten är indelad i områdena: Miljö- och hälsoskydd, livsmedel, naturvård och viss 
uppdragsverksamhet. De två första områdena avser främst tillsyn och kontroll utifrån nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning. I 
arbetet ingår planerade inspektioner, offentlig kontroll, handläggning av ärenden som initieras av invånare, företag och andra 
myndigheter samt riktade informationsaktiviteter. Tillsyn och kontroll är verktyg som samhället har för att säkerställa en framtida 
hälsosam och god miljö. Arbete med naturvård är frivilliga åtaganden för kommunerna. Verksamhetsinriktning och prioritering: 
Arbetet på miljöförvaltningen är målstyrt. Verksamheten inriktas på att försöka arbeta förebyggande med syfte att öka kunskapen 
hos verksamhetsutövare och allmänhet. Mål och aktiviteter fastställs i den årliga verksamhetsplanen som antas av miljönämnden. 
Prioriteringar av valda aktiviteter i planen sker utifrån den behovsutredning som görs årligen och utifrån största möjliga miljö- och 
folkhälsonytta. Behovsutredningen beskriver alla de uppgifter nämnden är ålagd att utföra enligt reglemente och lagstiftning samt 
resursbehovet för detta. 

Miljöskydd  

Området: Tillsyn sker på miljöfarliga verksamheter, vilka är verksamheter med utsläpp till luft, vatten eller mark eller som hanterar 
kemikalier och avfall. Exempel på miljöfarliga verksamheter är industrier, mekaniska verkstäder, drivmedelsstationer, reningsverk, 
vindkraftverk, lantbruk och enskilda avlopp. För installation av värmepumpar och anläggande av enskilda avlopp ska anmälan 
respektive ansökan inlämnas till miljönämnden. Handläggning sker även av ärenden gällande renhållning, cisterner, köldmedia, 
bekämpningsmedel, avfall m.m. Inom miljöskyddet ingår även arbete med att få till stånd undersökningar och saneringar av kända 
förorenade områden. 

Tillsynen av enskilda avlopp som startade med en inventering 2007 fortsätter. Vid inventeringen visade det sig att ca 700 avlopp var 
undermåliga med hög risk för förorening, ca 700 hade mindre väl fungerande reningsförmåga och ca 700 st hade tillfredsställande 
rening. Tillsynen bedrivs utifrån ”största möjliga miljönytta”, där krav i första hand ställs på avloppen med sämst reningsförmåga. 

Inriktning: Verksamhetens inriktning är att arbeta målstyrt och försöka frigöra mer tid för planerad tillsyn. Den planerade tillsynen 
bedrivs därför projektinriktat. Händelsestyrda ärenden t.ex. anmälningar om förändringar i verksamheterna och värmepumpar 
prioriteras före planerad tillsyn. Tillsynsbesök bör ske varje år på B-verksamheter, vartannat år på C-verksamheter och vart femte år 
på U-verksamheter. Arbetet med förorenade områden behöver mer tidsresurser för att målen ska nås. 
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Hälsoskydd  

Området: Inom verksamhetsområdet ingår bl.a. tillsyn av skolor och förskolor, hotell, lägergårdar, idrottsanläggningar, badplatser, 
samlingslokaler, frisörer och hygienlokaler. Klagomål på exempelvis fåglar, katter och hundar som skapar olägenheter, buller, 
luktolägenheter, radon, fukt och mögelproblem hör också till hälsoskyddsområdet. Arbetet syftar till att förebygga och undanröja 
olägenheter. 

Inriktning: Hälsoskydd är till stor del ett händelsestyrt verksamhetsområde med inkommande klagomål. Inriktning på tillsynen är 
att genomföra mer planerad tillsyn. Tillsynsbesök på anmälningspliktiga verksamheter (skolor, förskolor, bassängbad, solarier och 
hygienbehandling med risk för blodsmitta) och strandbad bör ske varje år, tillfälligt boende och camping vart tredje år och övriga 
objekt vart femte år eller vid behov. Tillsynen sker projektinriktat. 

Livsmedel 

Området: Branscher som ingår i livsmedelskontrollen är bl.a. tillagnings- och mottagningskök, restauranger, caféer, butiker, 
kiosker, livsmedelsindustrier och vattenverk. 

Inriktning: Livsmedelsverksamheterna prioriterats utifrån risk och anläggningarna klassas in i riskklasser enligt principen ju lägre 
riskklass desto känsligare verksamhet och desto fler kontrolltimmar. Totalantalet kontrolltimmar för verksamheterna detaljplaneras 
årligen i en tillsynsplan. Genom erfarenhetsklassningen kan verksamheterna påverka sin riskklass. De som sköter sig bra, klassas i 
en högre riskklass. Enligt lagstiftningen är egenkontrollen av stor betydelse och ett av kraven för en verksamhetsutövare att få 
bedriva verksamhet. Händelsestyrd tillsyn förekommer bl.a. genom registreringar av nya verksamheter/ägarbyte, anmälan om 
matförgiftning m.m. Miljöförvaltningen deltar i de PIK-projekt (projektinriktad kontroll på livsmedelsområdet) som samordnas av 
länets PIK-grupp. Gruppen består av miljöförvaltningarna i länet. 

Naturvård  

Området: 10 av 20 bäckar som rinner till Vättern är i ett nationellt sammanhang särskilt värdefulla ur natur- och/eller 
fiskesynpunkt i Vättern. En mycket stor del av öringreproduktionen har sitt ursprung i Habos Vätterbäckar. Åtgärder pågår för att 
förbättra reproduktionsmöjligheterna för öringen. Detta finansieras till stor del av Länsstyrelsen/Naturvårdsverket men även 
kommunala medel behövs. Kalkning av vattendrag sker utifrån en antagen kalkningsplan. 

Inriktning: Biologisk återställning i Vätterbäckarna i Habo kommun fortsätter med förprojekteringar och fysiska åtgärder, speciellt 
i Svedån. Kalkning av sjöar och vattendrag fortsätter som planerat även 2017. 

Strategiskt miljöarbete 

Området: Samordningsansvaret för det strategiska miljöarbetet ligger på Kommunstyrelserna i Habo och Mullsjö kommuner men 
budgeten för arbetet ingår i miljönämndens. En heltidsanställd miljöstrateg för arbetet är placerad på miljöförvaltningen. Ett nytt 
kommungemensamt miljöprogram för Habo och Mullsjös strategiska miljöarbete antogs 2014. 

KONSEKVENSER AV BUDGET 2017 

I ramen äskades pengar för medfinansiering av åtgärderna som ska göras i Svedån (endast Habo kommun). Det är inte säkert att 
åtgärderna kommer igång 2017, men om dom erhålls från mark- och miljödomstolen kommer arbetet starta upp. I ramen äskades 
även en tjänst som ekolog. Erhålls inte pengarna skjuts arbetet och samordningen ekologen skulle kunna bidra med på framtiden. 

FRAMTIDEN – HOT OCH MÖJLIGHETER 

Hot 

Ökad administration: Handläggarna måste prioritera kärnverksamheten och ska inte lägga tid på administration som kan skötas av 
administratörer. Allt eftersom verksamheten utvecklas och förändras måste förvaltningen fortsätta hitta vägar för att underlätta 
handläggningen ex. genom att utveckla rutin- och informationsverksamheten. 

Kompetens/sårbarhet: Det ställs höga krav på kompetens hos medarbetare på miljöförvaltningen. Lagstiftningen ändras ofta och 
nya tillsynsuppgifter kommer till. En liten förvaltning är sårbart då det är svårt att specialisera sig och en handläggare ibland är 
ensam att bevaka ett område. Mycket tid behöver läggas på kompetensutveckling för att hålla kunskapsnivån uppe. 

Rekrytering/jämställdhet: Det är viktigt att kommunerna i framtiden kan vara attraktiva, jämställda arbetsplatser. Detta för att 
kunna rekrytera kompetent personal och även få personal att stanna kvar i kommunal verksamhet. Akademiker måste kunna 
erbjudas en bra löneutveckling inom den kommunala sektorn. 

Möjligheter 

Mål/prioriteringar: Tillsyns- och kontrolluppdraget utifrån lagstiftningen är omfattande. Det är därför viktigt att i 
verksamhetsplanen precisera vad som ska göras och vilka mål som ska uppnås. Inte bara för att uppnå miljöresultat, utan också i 
syfte att den psykosociala arbetsmiljön ska vara god. Det som prioriteras ska genomföras på ett systematiskt och projektinriktat 
arbetssätt. Behovsutredningen och tidsredovisningen är bra hjälpmedel vid prioriteringar. Miljönytta, kvalitetssäkring och 
effektivitet är nyckelord. 

Händelsestyrd-planerad tillsyn/kontroll: Händelsestyrd verksamhet (ex klagomål, ansökningar, anmälningar, registreringar) 
läggs numera in i verksamhetsplanen för att ingå i den långsiktiga planeringen. På så sätt undviks den ständiga ”konflikten” mellan 
den planerade och den händelsestyrda tillsynen, som annars lätt upplevs som ”störande”. Ökade resurser skulle givetvis skapa bättre 
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utrymme för att genomföra mer planerad tillsyn och kontroll. 

Projektinriktad tillsyn/kontroll: Tillsyn och kontroll i projektform utgör en möjlighet genom att man fokuserar på ett 
tillsynsområde i taget. Härmed ökar förståelsen för projektet hos verksamhetsutövarna och fler objekt kan gås igenom på en kortare 
tid, med ökad miljö- och folkhälsonytta som följd. 

Egenkontroll: Krav på egenkontroll har funnits inom livsmedelslagstiftningen sedan början av 1990-talet och inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet sedan 1999, när miljöbalken trädde i kraft. Syftet med egenkontroll är att verksamhetsutövaren ska ha 
rutinmässig kontroll på risker i sin verksamhet och undanröja dem. Fortfarande är kunskapsnivån och tillämpningen ofta bristfällig. 
Förvaltningen prioriterar ökad kunskap av egenkontroll hos verksamhetsutövarna. 

Samverkan lokalt/i länet/nationellt: Samverkan i länet genom miljösamverkan f och även nationellt genom gemensamma 
projekt är en möjlighet speciellt för mindre kommuner som Habo och Mullsjö. Här erhålls hjälp med samsyn genom ex. 
gemensamma tillsynsprojekt, utbildningar och nätverk. Projekten får även större genomslagskraft och uppmärksamhet när flera 
kommuner samverkar. Lagstiftningen är komplicerad och samsyn krävs vid regeltolkning för en enhetlig och rättvis tillsyn. 
Samverkan inom kommunerna är oerhört viktig. Med den kompetens som finns i en kommunorganisation finns alla förutsättningar 
för att skapa bra beslut. Inom miljö-, bygg- och räddning har en gemensam rutin för handläggning av ärenden tagits fram. 

Vätterbäckarna: Biologisk återställning av Vätterbäckarna pågår och här finns stora möjligheter att återskapa miljöer som ökar 
naturvärdena och öringreproduktionen. Vätterbäckarna är ett långsiktigt strategiskt utvecklingsområde för Habo kommun som 
bidrar till en god livsmiljö för flora och fauna men också för att attrahera invånare och turister. Ett Besökscentrum för 
Vätterbäckarna och Vätterns omgivningar i Habo skulle öka denna attraktionskraft. 

Vattendirektivet: Effekterna av vattendirektivet har tydliggjorts av Vattenmyndigheterna i ett åtgärdsprogram och en 
förvaltningsplan, som nu är under revidering. Syftet är att genom ett systematiskt arbete bevara och förbättra kvalitén i sjöar, 
vattendrag kust- och grundvatten. Åtgärder som är aktuella på kommunal nivå är t.ex. att ta bort vandringshinder i vattendrag, 
åtgärda bristfälliga enskilda avlopp samt minska näringsläckage från jord- och skogsbruk. Åtgärderna överensstämmer med 
nämndens miljömålsarbete. 

Ekonomisk sammanställning 

Årets resultat (tkr) 

Programområde Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Miljönämnden -2 121 -2 337 -2 495 

    

    

    

    

    

    

    

Summa -2121 -2337 -2495 

Nycketal 

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

Nettokostnad/invånare 

(kr/inv) 
  301 286 

Nettokostnad av total 

kommunbudget (%) 
  0,62 0,59 

Antal registrerade ärenden   771 868 

Antal delegationsärenden   262 287 

Taxor/avgifter i % av 

bruttokostnaden 
  23 23 
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Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

MÅLBESKRIVNING 

Inom verksamhetsområdet ska miljönämnden och miljöförvaltningen arbeta för en hållbar utveckling d.v.s. en utveckling som 
tillgodoser våra nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. De övergripande 
målsättningarna för miljöförvaltningen är att för kommuninvånarna i Habo och Mullsjö kommuner samt på nämndens uppdrag: 

- Medverka till att vi till nästa generation kan lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 

- Kontrollera att miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, strålskyddslagen m.fl. lagar och förordningar följs. 

- Arbeta med att förebygga och undanröja miljö- och hälsoproblem. 

Utgångspunkten för arbetet är nationell lagstiftning, EU-lagstiftning, miljömålsarbetet på nationell, regional och lokal nivå samt den 
globala miljöutvecklingen. Enligt reglementet ska nämnden bland annat ”uppmärksamt följa dels utvecklingen inom sakområdet 
och dels den allmänna utvecklingen inom kommunerna och dess närmaste omgivning, samt ta nödvändiga initiativ som behövs i 
frågor om miljö, hälsoskydd, livsmedel, smittskydd, tobak, renhållning och naturvård”. 

Miljönämnden försöker ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Planeringen av arbetet utgår ifrån synsättet ”största möjliga 
miljö- och folkhälsonytta” med utgångspunkt i de av riksdagen antagna 16 nationella miljökvalitetsmålen samt relevanta 
folkhälsomål. Målen anger det tillstånd i den svenska miljön som är nödvändig för en hållbar utveckling. 

Prioriterade utvecklingsområden under 2017 

Miljö- och hälsoskydd 

• Tillsyn enligt verksamhetsplanen. 

• Öka verksamhetsutövarnas kunskap och användning av egenkontroll. 

• Regionala och nationella projekt inom området. 

Livsmedel 

• Kontroll enligt verksamhetsplanen. 

• Projektinriktad kontroll (PIK). 

• Nationella projekt inom området. 

Naturvård/miljöövervakning 

• Åtgärder i Vätterbäckarna för att främja biologisk återställning. 

• Kalkning enligt kalkningsplanen. 
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