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

 

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

Årets resultat för kommunen visar ett underskott på -8,5 mnkr (-17,2 mnkr). 

Årets resultat förklaras i huvudsak av minskade ersättningar från staten för ensamkommande barn- och unga samt ökade kostnader 
främst inom grundskola, gymnasie- och vuxenskola samt funktionshinderomsorg. 

Kommunen uppfyller inte det lagstadgade balanskravsresultatet med ett resultat på -8,5 mnkr. 

Kommunens investeringsvolym uppgick till 10,9 mnkr och självfinansieringsgraden av investeringarna var 91 procent. Detta 
innebär att kommunen till 91 procent kunde skattefinansiera årets investeringar. 

Soliditeten uppgick till 13,6 procent vid bokslutet vilket är en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Den 
lägre soliditeten förklaras av att tillgångarna minskade med 1 procent medan det egna kapitalet minskade med 9,6 procent. 

Kommunen har förutsättningar att uppnå god ekonomisk hushållning framåt. Flera av nyckeltalen i den finansiella analysen har 
förbättrats jämfört med föregående år. Vidare har kommunens verksamheter dämpat kostnadsutvecklingen jämfört med 2017. 
Den samlade bedömningen är dock att Mullsjö kommun inte uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning 2018. Detta med 
hänsyn till den samlade bedömningen av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen och de finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning, samt med hänsyn tagen till kommunens negativa resultat och höga låneskuld. 

Koncernen redovisar för 2018 ett negativt resultat på 7,4 mnkr (-8,3 mnkr). Ett större fokus på att höja resultatnivån krävs. 
Kassaflödet behöver förstärkas och amorteringsnivån höjas för att förbättra soliditeten på 10,8 procent, men framför allt för att 
skapa utrymme för kommande investeringar. 

 

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

Förvaltningsberättelse 

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

Verksamhet för nämnder och bolag 

I denna del redovisar varje nämnd/ utskott för verksamheten och ekonomin 2018 samt ger en kortare framtidsbedömning. Här 
finns även motsvarande information för bolagen. 

Ekonomi 

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

 

 

 

Bilder i Årsredovisningen är från Symbolbilder.se 
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 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Så var 2018 över, tiden bara rusar iväg. 

Det känns nästa som förra månaden jag skrev om 2017 men det var ett helt år sedan. Ofta känns det som om tiden bara rusar iväg, 
men ibland känns det som att vissa saker pågår hur länge som helst. 

När jag läste igenom tidigare inledningsord som jag åstadkommit, skrev jag till exempel om Brexit år 2016. Ett högaktuellt ämne 
även nu och som stod med på min lista över orosmoment i vår omvärld även för 2018. Det är ungefär samma som tidigare år med 
Trump och hans mur eller inte mur och vem som ska betala kalaset. Nästan 60 miljoner människor lever på flykt till följd av krig 
och oro. Klimathotet blir större för varje dag men stegen som behöver tas i vår värld är befolkningen inte helt överens om. Inga 
färska nyheter men så viktigt och angeläget. 

Det jag upplever som extra bekymmersamt är att vi vänjer oss vid att leva med dessa saker hängandes över oss och ser det som 
vardag. Istället reagerar vi starkt på saker som är enkla att förstå men kanske inte riktigt så livsavgörande. Det märks mer och mer 
inte minst på sociala medier. 

År 2018 var ett valår - och vilket val det blev! En lång och segdragen process innan en regering kom på plats. Flera kommuner och 
regioner upplevde samma bekymmer och läget i landet har varit en politisk berg- och dalbana. 

Det ekonomiska läget i landet är också en berg- och dalbana. Vi har en högkonjunktur som pågår och en arbetsmarknad som 
skriker efter resurser. Arbetslösheten är låg och nästan alla verksamhetsområden har brist på utbildad personal eller personal 
överhuvudtaget. Det spelar ingen roll om det gäller offentlig eller privat sektor, behoven är detsamma. 

Staten går som tåget och kommunerna går på knäna, vi kämpar oss fram även i år. Flera kommuner har samma bekymmer som vi 
har och en del kommer att ha en liknande ekonomisk situation som vi och flera andra kommuner har. Förra året var verkligen en 
prövning för oss, med ett rejält underskott som redovisades på sista raden. Ett förändringsarbete hade redan startats upp och 
tillsammans med verksamheterna har vi vänt skutan och är nu på väg åt rätt håll. Mullsjö kommun gör i år ett minusresultat på 8,5 
miljoner kronor. Resultatet är bättre jämfört med förra året men vi är inte framme vid destinationen ännu, vi har en bit kvar på vår 
resa. 

Det är viktigt för mig att tydliggöra vilket fantastiskt arbete alla våra anställda gör för att se till att vi har en god verksamhet som 
tillgodoser våra invånare deras behov. Utan er hade vi inte varit där vi är idag - tack för allt ni gör! 

Det händer mycket positivt i kommunen och under 2018 startades flera projekt för att komma igång med utvecklingen av Mullsjö 
under 2019. För det första Ekbacka Strand där 50 lägenheter ska byggas i en mycket trevlig miljö med sjöutsikt. För det andra 
Kärleksudden som har sålts, och där det planeras en byggnation på drygt trehundra bostäder samt en förskola, också här i en härlig 
miljö. Vidare hyresbostäder som planeras på flera områden i kommunen samt kommunens eftertraktade villatomter. 

Ja, det är tufft inom vissa områden just nu, men Mullsjö kommun är fantastisk och vi kommer gemensamt att ta oss igenom de 
utmaningar vi står inför och bli tio gånger starkare på andra sidan. 

Ni är enastående! 

 

 
 

Linda Danielsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Politisk organisation 

 
  

  

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

  

Definition av organisation 

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

Mullsjö kommun (kommunen) 
Skattefinansierad verksamhet. 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 

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

De 35 mandaten är fördelade enligt följande; Socialdemokraterna 9, Moderata samlingspartiet 6, Kristdemokraterna 5, Mullsjö 
Framtid 5, Liberalerna 1, Centerpartiet 1, Vänsterpartiet 2, Miljöpartiet de gröna 4 samt Sverigedemokraterna 2. 
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Fem år i sammandrag 
Kommunen 2018 2017 2016 2015 2014 

Allmänt      

Antal invånare 31/12 7 324 7 328 7 226 7 157 7 109 

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

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

Personal      

Antal tillsvidareanställda 496 526 525 500 499 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

7,2 5,8 6,7 6,1 5,5 

Ekonomi      

Nettokostnad (inkl. avskrivningar och 
finansnetto), mnkr 

422,9 423,1 380,0 363,5 344,4 

Skatteintäkter och generella statsbidrag, 
mnkr 

414,4 406,0 383,4 367,2 353,4 

Årets resultat, mnkr -8,5 -17,2 3,4 3,7 9,0 

Balanskravsresultat uppfyllt Nej Nej Ja Ja Ja 

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

Investeringar, mnkr 10,9 39,6 85,6 145,1 4,5 

Balansomslutning, mnkr 584,8 589,6 583,8 549,0 401,1 

Soliditet, % 13,6 14,9 18,0 18,5 24,4 

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

      

Kommunkoncernen 2018 2017 2016 2015 2014 

Årets resultat, mnkr -7,4 -8,3 10,1 5,2 9,2 

Investeringar, mnkr 49,5 120,8 140,9 176,8 77,4 

Balansomslutning, mnkr 890,6 877,6 786,2 716,8 504,5 

Soliditet, % 10,8 11,9 14,4 14,3 19,4 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, % -8,4 -8,7 -8,8 -12,0 -18,6 
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Förvaltningsberättelse 
I denna del beskrivs samhällsutvecklingen i Mullsjö kommun. Här presenteras också uppföljningen av målen för god ekonomisk 
hushållning samt en finansiell analys för kommunen och koncernen. Här finns också ett avsnitt om medarbetarna. 

 

 

 

 

 

 



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2018 8(70) 

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

Samhällsekonomi 
Svensk ekonomi står inför nya utmaningar med en svag tillväxt i omvärlden och förändrad demografi. 

Åren av hög tillväxt, med växande sysselsättning och goda skatteintäkter för kommunsektorn, ligger nu bakom oss. Toppen på 
högkonjunkturen är förbi i Sverige och indikerar en avmattning i tillväxten. Att konjunkturen dämpas betyder inte att Sverige 
hamnar i en lågkonjunktur, däremot prognostiserar SKL ett mer dämpat och normalt konjunkturläge. 

Gemensamt för flertalet regioner och länder är att BNP - tillväxten växlar ner 2019. SKL bedömer att de kraftigaste 
inbromsningarna sker i USA, Kina och Tyskland, vilket ger tydliga avtryck i global BNP och världshandel. 

Högre ränteläge är att vänta i Sverige, samtidigt som det dröjer länge innan marknadsräntorna kan beskrivas som "höga" utifrån ett 
historiskt perspektiv. Stigande bostadsräntor beräknas driva upp KPI - inflationen kommande år. Uppgången för svenska räntor 
väntas bli större än för flera andra valutor, varför den svenska kronan bedöms bli starkare. 

En svagare inhemsk efterfrågetillväxt bedöms bli en huvudorsak till lägre BNP-tillväxt 2019. Den enskilt största faktorn är en 
förväntad nedgång i bostadsbyggandet. Att den stora ökningen för bostadsinvesteringar ligger bakom oss, och att byggaktiviteten 
förutsätts sjunka 2019, har stor betydelse för tillväxtsförloppet av svensk BNP. 

I kontrast till avmattningen som förutses inom export och investeringar blir utvecklingen för konsumtionen i hushåll- och 
offentliga sektorn mer stabil. Den offentliga konsumtionen blir en motkraft till försvagningen av export och investeringar och utgör 
en stabilisator för den svenska ekonomin. 

Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har legat på en hög nivå. SKL´s prognos är att nedgångar i sysselsättning inom i 
första hand bygg- och tillverkningsindustrin får den totala sysselsättningen att vända ner vid mitten av nästa år. 

Källa: Ekonomirapporten, december 2018 (SKL) 

Kommunernas ekonomi 
Kommunernas ekonomi har de senaste åren varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av skatteintäkter, stora intäkter från 
rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet. I takt med att 
dessa intäkter minskar kommer även kommunernas ekonomi att försämras. 

De ekonomiska utmaningarna börjar successivt att visa sig i kommunerna, inte minst inom individ- och familjeomsorgen bland 
annat genom bostadsbristen i kommunerna, statens minskade ersättningar för ensamkommande samt statliga reformer utan 
medföljande finansiering. 
Inom skolans område satsar staten ett bidrag för likvärdig skola. För att erhålla bidraget får skolornas kostnader inte minska. Risken 
finns att effektiviseringarna måste göras inom andra verksamheter, om kommunerna inte kan göra prioriteringar utifrån lokala 
förutsättningar för sin skolverksamhet. 
De kommande åren ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå. 

Det behövs effektiviseringar eller ökade resurser motsvarande 43 mnkr för att klara välfärden på dagens nivå fram till år 2022, med 
oförändrad välfärd. 

SKL lyfter speciellt tre frågar som har stor betydelse för de långsiktiga möjligheterna att hantera välfärdens utmaningar: 

• Samsyn och samverkan mellan stat och kommunsektor 
En mer aktiv dialog mellan staten och kommunsektorn kan skapa en samsyn kring utmaningar och förändringsbehov. 

• Ökad användning av ny teknik 
Förändrade arbetssätt och arbetsmetoder genom att utnyttja ny teknik och digitalisering. 

• Längre arbetsliv 
Ett längre arbetsliv för att klara att finansiera och bemanna välfärden. 

Källa: Ekonomirapporten, december 2018 (SKL) 
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Mullsjö kommuns utveckling 

Befolkning 

Antalet invånare i Mullsjö var vid 2018 års utgång 7 324, en minskning med 4 personer jämfört med föregående år. Av dem var 
3 658 kvinnor och 3 666 män. Medelåldern i kommunen är cirka 42 år, medan den i riket är cirka 41 år. Andelen Mullsjöbor som är 
födda utomlands är 10,8 procent (791 personer). Motsvarande siffra för riket är 19,1 procent. 

Under 2018 har 472 personer flyttat till kommunen samtidigt som 486 personer flyttat från kommunen. Det ger ett negativt 
flyttningsnetto på 14 personer. Jämfört med föregående år har inflyttningen minskat med 45 personer, medan utflyttningen ökat 
med 78 personer. 

Födelsenettot (födda minus döda) uppgick till 8. Under året har det fötts 77 barn, vilket är 23 barn fler jämfört med året innan. 
Antal avlidna personer ökade med 7 personer från 62, 2017 till 69, 2018. 

Kommunen har inte uppfyllt målsättningen att öka invånarantalet med 50 nya invånare år 2018. En orsak kan vara att det 
färdigställdes för få lägenheter under året, vilket innebär att lägenheter inte finns att tillgå. Däremot kan konstateras att vi efter 
första halvåret var 7 345 invånare, en ökning med 17 personer jämfört med 2017, medan vi det andra halvåret minskade med 21 
invånare. 

Eftersom det inte finns lediga lägenheter eller har byggts lägenheter och villor (39 slutbesked) samt att bostadsmarknaden upplevs 
fungera (upplevd bostadsbrist) är detta mycket svårförklarat. En orsak kan dock vara att bostadsytan per person har ökat. För fem 
år sedan var antalet personer per lägenhet 2,6. Idag är siffran 2,3 personer per lägenhet. Möjligtvis har detta fått ett genomslag i den 
omflyttning som sker idag. 

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

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

I tabellen nedan framgår att antalet invånare totalt minskat med 4 personer år 2018. I åldersgruppen 0 - 19 år har vi blivit 6 
personer fler, i åldersgruppen 20 - 64 år 26 personer färre och slutligen i åldersgruppen 65 och över 16 personer fler. 

Invånare, antal 2018 2017 2016 2015 

0-19 år 1 826 1 820 1 793 1 772 

20-64 år 3 772 3 798 3 754 3 742 

65+ 1 726 1 710 1 679 1 643 

Totalt 7 324 7 328 7 226 7 157 

Ensamkommande och nyanlända 

Verksamheten har kraftigt förändrats sedan halvårsskiftet 2017 och är nu i betydligt mindre omfattning både vad gäller antalet 
nyanlända, ensamkommande samt antalet anställda. Omställningen till ett betydligt lägre mottagande är nu i huvudsak klart. Det 
som återstår är att hittat alternativt användningsområde för Sjörydsvillan. Bedömningen är att detta kommer vara klart till årsskiftet. 

Under 2018 har kommunen tagit emot 18 nyanlända varav 15 redan anlänt. För 2019 är den preliminära siffran 10 nyanlända. 
Organisationen är nu anpassad för inriktning mot integration, vilket innebär språkutbildning, kompletterande utbildning och att 
komma ut i arbete. 

En specialinriktad utbildning i yrkesspråk riktad mot industrin är genomförd och samtliga deltagare har efter utbildningen fått 
sysselsättning. Ytterligare en språkutbildning med inriktningen mot vårdyrken kommer att genomföras. 

Utbildningen yrkessvenska med inriktning mot vårdyrken resulterade i att 80 procent av deltagarna gick ut i arbete. 

Organisationen arbetar nu närmare såväl arbetsförmedlingen som näringslivet vilket gynnar möjligheterna för individen att etableras 
på arbetsmarknaden. 

Bostäder och infrastruktur 

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

I Mullsjö kommun råder det bostadsbrist. Villapriserna har ökat rejält de senaste åren och utbudet är relativt lågt även om 
marknaden pendlar. Även tillgången på tomter är låg och huvuddelen i tätorten är sålda. Produktion pågår och kommunen räknar 
med färdigställda tomter på Havstenshult under 2019. År 2019-2020 beräknas cirka 150 tomter finnas tillgängliga i planen för Ruder 
4, varav ett antal kan färdigställas/ projekteras under året. I Sandhem finns cirka 20 tomter tillgängliga. 
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Byggnation av flerfamiljshus kommer under 2019 att vara förhållandevis lågt efter en tidigare mindre boom. Marknaden i Mullsjö 
har vänt och ett antal projekt med privata entreprenörer är i ett planerings- och projektskede. De projekt och intressenter som finns 
idag kan innebära att målsättningen om 9 000 invånare år 2030 inte är en orimlighet. Självklart kan konjunktur och marknad snabbt 
förändra läget. 

Under året har 39 slutbesked för villor och lägenheter beviljats. 

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

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

Näringsliv och arbetsmarknad 

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

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

Såväl arbetskraftsbristen som kompetensförsörjningen är riskfaktorer för kommunen. En annan riskfaktor är globaliseringen. Flera 
av koncernledningarna på produktionsenheterna i Mullsjö är inte placerade i kommunen. Ytterligare en riskfaktor är förstadiet till 
ett eventuellt handelskrig, ett handelskrig där åtgärder starkt och snabbt kan påverka tillverkningsindustrin och underleverantörer. 
Ett arbete för omställning och parering av eventuella lågkonjunkturer pågår i samverkan med regionen. Arbetet är i ett 
diskussionsstadie och några direkta konkreta åtgärder har inte genomförts. 

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

Företagsklimatet i Mullsjö är gott och kommunen hamnade 2018 på plats 27 i svenskt näringslivs rankning. Analysen visar att 
kommunen står sig bra i allmänt omdöme och högt inom de enkätsvar som ligger inom ramen för kommunens påverkan. 
Områden/ faktorer där en djupare analys krävs och där kommunen har potential att förbättra sig är; 

• Nyföretagande 
• Marknadsförsörjning 
• Företagande 
• Anställda i utländskt ägda bolag 
• Försörjningsbörda 
• Utbildningsnivå 

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

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

Arbetslösheten är fortsatt låg och det råder snarare akut arbetskraftsbrist. Det vi gör nu är att "dammsuga" marknaden samt 
omskola/snabbutbilda nyanlända. 

Arbetslöshet Mullsjö Riket 

Procent av arbetskraften 15-74 år   

Totalt 5,0 6,3 

Kvinnor 6,0 6,3 

Män 4,2 6,4 
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Sysselsättning Mullsjö Riket 

Procent av befolkning 15-74 år   

Totalt 71,0 68,5 

Kvinnor 66,6 66,3 

Män 75,2 70,7 

   

Avslutande kommentarer 
Mullsjö kommun står inför ett antal utmaningar. Den långsiktiga målsättningen, 9 000 invånare år 2030, innebär en årlig ökning i 
snitt med 146 personer. Bedömningen är att befolkningsökningen de kommande åren kommer att ske ojämnt och "klumpvis". 

Även om befolkningsutvecklingen 2018 var negativ är det inte orimligt att med nuvarande pågående processer uppfylla 
målsättningen. Ett exempel är Kärleksudden där bostadsbyggandet är i en planeringsfas. Blir detta verklighet ställs stora krav på den 
kommunala servicen i form av bostäder, skola och äldreomsorg med mera. 
Detta gäller såväl utbyggnad av lokaler/ platser som behov av personal. Påpekas bör dock att prognoser alltid har ett mått av 
osäkerhet och utfallet kan bli något helt annat. Detta innebär i sin tur att kommunen måste vara flexibel och kunna ställa om vid 
ändrade förutsättningar. De analyser vi hittills gjort visar att detta inte på något sätt är oöverstigligt. 

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

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

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

En annan stor utmaning för kommunen är att tillgodose kompetensförsörjningen inom olika yrkesgrupper. 
Kompetensförsörjningen börjar nu bli svår inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Att fortsatt vara en attraktiv 
arbetsgivare kommer att vara än så viktigt. 

Pensionskostnaderna kommer att öka med cirka 1 mnkr per år de närmaste åren, från 23,4 mnkr 2018 till 28,6 mnkr 2023. 

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

För att uppnå en god och stabil ekonomi med bra planeringsförutsättningar för verksamheterna är det angeläget att kommunens 
ekonomi är hållbar på lång sikt. De finansiella målen behöver ses över för att anpassas till förändrade förutsättningar över tid. För 
att klara de utmaningar kommunen står inför behöver planeringen, styrningen och uppföljningen ha fokus på långsiktighet och 
flexibilitet. 
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Uppföljning av mål 
Kommunfullmäktige har 2018 fastställt finansiella mål samt verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Syftet med god ekonomisk hushållning är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt. Skattemedlen ska användas 
där största nytta uppnås. Detta innebär att bra verksamhet och service ska levereras och erbjudas till medborgarna med de resurser 
som står till förfogande. 

Kommunfullmäktige har även fastställt inriktningsmål som utgår från den vision och strategiska områden som fullmäktige beslutat 
om. Inriktningsmålen är en del i kommunens mål- och resultatstyrning och syftar bland annat till att åstadkomma en utveckling som 
uppfyller visionen. 

I detta avsnitt redovisas en uppföljning av målen. 

God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som återfinns i 8:e kapitlet i kommunallagen. 

I detta avsnitt redovisas de av kommunfullmäktige antagna målen som visar på god ekonomisk hushållning för 2018. Tre av målen 
är finansiella och är ett av verktygen för att uppnå verksamhetsmålen. Sex av målen är prioriterade mål för verksamheten. Målen 
följs upp med en eller flera indikatorer. 

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

Färgförklaring till indikator 

Grön färg = Målet uppfyllt  
Gul färg = Bedömningen om målet kommer att nås är osäker 
Röd färg = Målet inte uppfyllt 

Trendpil 

Trendpilen redovisar om utvecklingen går åt rätt håll. 

 

Mål för god ekonomisk hushållning Indikatorer 

Resultatnivån ska uppgå som minst till 2,9 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. 
 
 
Målet inte uppfyllt 
-2 procent 

Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag. 
 
 

  

Kommunens låneskuld ska amorteras med 7 mnkr. 
 
 
Målet inte uppfyllt 
2,3 mnkr 

Amortering av långfristiga skulder i balansräkning. 
 
 

  

Kommunens soliditet ska uppgå till minst 18 procent. 
 
 
Målet inte uppfyllt 
13,6 procent 

Eget kapital dividerat med summa tillgångar i balansräkningen. 
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Sjukfrånvaron ska minska för att inom fem år vara som högst 5 
procent av tillgänglig ordinarie arbetstid. 
 
Negativ trend 
Målet som stäms av på femårsbasis indikerar vid helåret 2018 att 
målet inte kommer att uppfyllas under en femårsperiod. År 2016 var 
måluppfyllelsen 6,7 procent, år 2017 5,8 procent och år 2018 7,2 
procent. För att nå målet måste fortsatt arbetas med olika aktiviteter. 
Den största ökningen är i åldersgruppen 29 år eller yngre. Frånvaron 
är även fortsatt högre bland kvinnor. 
Positiva iakttagelser 

• Projektet "En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt 
arbetsliv" som delvis är finansierat av ESF-fonden. Syftet 
med projektet är att under tre år arbeta för minskad psykisk 
ohälsa bland medarbetarna. Projektet har tagit fram olika 
metoder för att arbeta långsiktigt med 
ohälsoproblematiken. 

• Föreläsning om arbetsglädje, utbildning i hälsosamt 
ledarskap. 

• Utbildningsinsatser gällande utvecklande arbetsplatsträffar. 

Sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid. 
 
 

  

Skolans uppgift är att ge eleverna kunskaper för livet för att 
kunna leva och fungera i ett modernt samhälle. 
 
Målet delvis uppfyllt. 
Meritvärdet i år 9 har ökat jämfört med föregående år, vilket också 
inneburit att fler elever varit behöriga för något gymnasieprogram. 
Däremot har andelen elever i år 6 som når målen i alla ämnen 
minskat. Även andelen barn som känner sig trygga i år 5 och 9 har 
minskat jämfört med föregående år. 
 

• Medelvärdet barn i år 5 som känner sig trygga i skolan har 
minskat från 9,1 år 2017 till 8,0 år 2018, där högsta värdet 
är 10. 

• Medelvärdet barn som känner sig trygga i skolan år 9 har 
minskat från 8,6 år 2017 till 7,6 år 2018, där högsta värdet 
är 10. 

• Andelen elever i år 6 som når målen i alla ämnen har 
minskat med 11,4 procentenheter, från 85,3 procent 
vårterminen 2017 till 73,9 procent vårterminen 2018. 

• Meritvärdet i år 9 var vårterminen 2018, 246,7 poäng. 
Motsvarande meritvärdet för vårterminen 2017 var 207,1 
poäng. En ökning med 39,6 poäng, 19 procentenheter. 

• Vårterminen 2018 var 93,2 procent av alla elever i år 9 
behöriga för något gymnasieprogram. Vårterminen 2017 
var 85,3 procent av eleverna behöriga, en ökning med 9,3 
procentenheter. 
 

 

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

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

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

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

  
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska öka jämfört 
med föregående år. 
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Erbjuda äldre en trygg och god äldreomsorg. 
 
Målet delvis uppfyllt. 

• Andelen personer som är nöjda med personalens 
bemötande ligger på 97 procent 2018 vilket är samma som 
för år 2017. 

• Andelen personer som är nöjda med sitt äldreboende eller 
hemtjänst ligger på 96 procent 2018 vilket är samma som 
för år 2017. 

• Andelen personer som uppger att personalen alltid eller 
oftast tar hänsyn till deras åsikter och önskemål har minskat 
med 1 procentenhet, från 87 procent 2017 till 86 procent 
2018. 

Positiva iakttagelser 
• En utarbetad rutin i samband med sjukhusvistelse finns för 

trygg hemgång. 65 procent har efter sjukhusvistelse 
återvänt till hemmet och resterande 35 procent har varit i 
behov av korttidsplats och fått det. 

• Antal vårdplaneringar i hemmet har ökat i jämförelse med 
föregående år med 56 procent. 

• Kontinuiteten i hemtjänst för brukare med 
hemtjänstinsatser innebär att brukaren inte ska möta över 
15 personal under en 14 - dagars period. Målet uppfyllt: 
Brukaren möter 14 personal under perioden. 

 
Åtgärder för att uppnå /förbättra måluppfyllelsen 

• Kontinuitet i hemtjänst där brukare känner en ökad 
trygghet med hemtjänst. Ett arbete som ytterligare kan 
utvecklas. 

• Om flödet på hemgång från sjukhus fortsätter vara högt 
bör verksamheten överväga ett hemtagningsteam. 

• Nöjda brukare av äldreomsorg där delaktighet, trygghet och 
bemötande är väsentliga faktorer ska vara ett prioriterat 
arbete i verksamheterna. 

 

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. 
 
Målet går inte att bedöma 
 
Positiva iakttagelser 

• Råd- och serviceenhet har utvecklats under året. Detta har 
inneburit att motiverade personer snabbt fått hjälp och inte 
behöver genomgå en utredning. 

• Mottagningsenhet där samtliga inkommande 
orosanmälningar handläggs av en person, har lett till en 
ökad kvalité i handläggningen. 

• 1:e socialsekreterare håller frågan levande och förtydligar 
vikten av att barn och unga får uttrycka sin mening i 
utredningar så långt det är möjligt. 

• Föräldrautbildning har genomförts med ett gott resultat. 

Andelen barn, unga och vuxna som inte återkommer till 
socialtjänsten efter avslutad insats inom ett år ska öka. 
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Aktivt hjälpa människor att lämna ett 
försörjningsstödsberoende. 
Målets uppfyllt. 
Andelen invånare som erhåller försörjningsstöd har minskat från 2,1 
procent till 2 procent. 
De flesta personer i behov av försörjningsstöd är de som står långt 
från arbetsmarknaden, har ett funktionshinder eller uppbär 
sjukersättning. 
Positiva iakttagelser 
Utvecklat samarbete med kommunens arbetsmarksandsenhet i syfte 
att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till någon 
form av sysselsättning. I detta arbete har man även börjat att analysera 
vad orsaker och samband är.  

 

Andelen invånare av befolkningen i Mullsjö som erhåller 
försörjningsstöd ska minska. 
Individ- och familjeomsorg 
 

  

Aktivt hjälpa människor inom funktionshinderomsorgen till en 
meningsfull tillvaro. 
Målet uppfyllt. 
100 procent av personerna inom funktionshinderomsorgen upplever 
ett inflytande över sin livssituation och delaktighet i samhället. 
Åtgärder för att uppnå /förbättra måluppfyllelsen 
I samband med byte av verksamhetssystem ska all personal få 
utbildning i genomförandeplaner och delaktighet tillsammans med 
brukaren. 

 

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

  

Utvärdering av måluppfyllelse God ekonomisk hushållning 
Kommunen redovisar för 2018 ett negativt resultat på 8,5 mnkr (-17,2). Resultatet är 17,6 mnkr sämre än det budgeterade resultatet 
på 9,1 mnkr. En bidragande orsak till det sämre resultatet är underskotten inom främst barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämndens verksamhetsområden. Även tekniska utskottet redovisar ett underskott, där den största avvikelsen finns inom 
kostenheten. Underskottet som finansförvaltningen redovisar har sin förklaring i det interna omställningsbidraget på 5 mnkr till 
socialnämnden. 

Kommunens ekonomiska ställning är fortsatt svag. En del av kommunens verksamheter har även i år haft problem att hålla sina 
budgetramar. Låneskulden ligger fortsatt på en hög nivå. Positivt är dock att inga nya lån tecknats, investeringstakten dämpats samt 
att självfinansieringsgraden av investeringarna ökat. 

Vid en samlad bedömning kunde kommunen inte uppfylla något av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning under 
2018. Kommunen har i dagsläget problem med att uppfylla ett resultat på minst 2,9 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket 
krävs för att klara kommunens soliditetsmål på 18 procent. Kommunen uppnår inte heller målet att amortera låneskulden med 7 
mnkr. 

För verksamhetsmålet som handlar om att sjukfrånvaron under en femårsperiod ska minska redovisas en negativ trend. Efter att 
sjukfrånvaron mellan 2016 och 2017 minskat har den under 2018 återigen ökat. För att uppnå målet på 5-årsbasis måste fortsatt 
arbetas med olika aktiviteter. 

Målet som handlar om att ge eleverna kunskaper för livet har delvis uppnåtts. Indikatorerna som mäter meritvärdet i år 9 samt behörighet 
till gymnasiet har ökat. Däremot har indikatorerna som mäter trygghet i år 5 och 9 samt minst E i samtliga ämnen i år 6 försämrats. 

Andelen brukare som är nöjda med kommunens äldreomsorg ligger fortsatt på en mycket hög nivå. Däremot har indikatorerna som 
mäter målet erbjuda äldre en trygg och god äldreomsorg inte ökat jämfört med föregående år och målet är därmed delvis uppfyllt. 

Målet som handlar om att aktivt hjälpa människor som söker stöd hos socialtjänsten med rätt insatser är uppfyllt. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunen inte lever upp till kriterierna för god ekonomisk hushållning enligt 
kommunallagen. Bedömningen grundas på att inga av de finansiella målen har uppnåtts samt att några av verksamhetsmålen endast 
delvis är uppfyllda. Vidare att kommunen för år 2018 redovisar ett negativt resultat på 8,5 mnkr samt har en hög låneskuld. 
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Inriktningsmål 
För att uppnå visionen fokuserar kommunen på tre strategiska områden Tillväxt - Välfärd och Trygghet samt Närhet. Till 
respektive område finns ett inriktningsmål kopplat. I detta avsnitt redovisas de indikatorer som mäter att utvecklingen går åt rätt 
håll samt lämnas kommentarer för målen. 

Tillväxt 

Inriktningsmål Indikatorer 

Kommunen ska ha 8 000 invånare år 2030. 
 
Målet "Kommunen ska ha 8 000 invånare år 2030" bedöms att på sikt 
uppfyllas. 
Befolkning i kommunen har minskat med 4 personer på årsbasis, från 
7 328 år 2017 till 7 324 år 2018.  Det främsta skälet är den otakt i 
byggnation och färdigställande av tomter som finns och som 
begränsat inflyttningen. Planer och intressenter finns i stor 
omfattning. Bedömningen är därför att byggnationen kommer igång i 
mindre omfattning 2019 men att den tar fart under 2020 och framåt. 
I vår långtidsplanering finns förutsättningar att nå målet 8 000 
invånare till år 2030. Däremot kan konstateras att byggnation och 
inflyttning kommer att ske oregelbundet under åren då större projekt 
hänger ihop. Under förutsättning att marknaden och konjunkturen 
inte faller kraftigt är målet realistiskt. Bostadsmarknaden är fortsatt 
överhettad och under förutsättning att vi lyckas ta fram detaljplaner 
bedöms målet på sikt kunna uppnås. 
Barnafödandet har 2018 varit lågt men kommunen har som 
föregående år ett födelseöverskott. 
 
Mullsjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare – 
engagerade medarbetare ska bidra till en hög servicenivå och 
resurseffektiv verksamhet. 
Målet går inte att bedöma. 
Medarbetarenkäten genomförs vartannat år. 
 
 
Skapa god tillgång på attraktiva boenden med variation. 
Målet uppfyllt. 
39 bostäder har producerats 2018. Målet var satt till 30. 
 
 
 
Utveckla infrastrukturen och behålla samt utveckla 
kommunikationsmöjligheterna. 
Målet går inte att bedöma. 
 
 
Utveckla näringslivets möjligheter att verka i Mullsjö kommun. 
Målet uppfyllt. 
Målet är att kommunen placerar sig bland de 25 procent bästa 
kommunerna i SKL´s ranking. 
Jämfört med föregående år har kommunen tappat 8 placeringar och 
ligger nu på plats 27, men konkurrensen i toppen är stenhård. Vad 
avser relationer kommun/näringsliv samt 
myndighetsutövning/kontakter ligger kommunen fortsatt högt i 
rankingen. Där vi fallit i placering avser nyföretagande, företagsamhet 
och marknadsutveckling. Inom dessa områden har vi påbörjat ett 
långsiktigt arbete. 
 
 
 
 
Skapa en än mer stimulerande, trivsammare och tryggare miljö 

Indikator som mäter målet Kommunen ska ha 8 000 invånare år 
2030 

Befolkningsutveckling. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Indikator som mäter målet Skapa god tillgång på attraktiva 
boenden med variation. 

Totalt antal producerade bostäder. 
 

  
 
 
 
 

Indikator som mäter målet Utveckla näringslivets möjligheter 
att verka i Mullsjö kommun. 

Kommunens placering i Svenskt näringslivs rankning. 
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Inriktningsmål Indikatorer 
att bo och leva i – meningsfull fritid och möjligheter att 
utvecklas som människa. 
Målet uppfyllt. 
Antalet anmälda brott har minskat från 572 år 2017 till 501 år 2018.  
Det kan ändå betyda att upplevelsen av otrygghet finns vilket lokala 
mätningar visar. Fortsätta arbeta på bred front både med att minska 
brott och att öka upplevelsen av trygghet. 
Genom intern och extern samverkan och samordning skapar 
kommunen goda förutsättningar för ett långsiktigt 
brottsförebyggande arbete. Samverkan i brottsförebyggande arbete 
innebär att parterna tillför sina specifika resurser, kompetenser och 
kunskaper för att tillsammans minska sannolikheten för brott och 
reducera brottslighetens skadeverkningar. 
Särskilda satsningar 2018: 

• Socialtjänstens IFO - personal har utbildats och praktiskt 
övats med figuranter i att hantera hot och våldssituationer. 

• En riskanalys genomfördes tillsammans med personal och 
chefer på informationscenter och Mullsjö bibliotek. En 
utbildning och övning kommer genomföras 2019 utifrån de 
sårbarheter som framkom vid riskanalysen. 

• All personal vid kommunens förskolor, låg- och 
mellanstadiet har genomgått utbildning, enligt skolverkets 
rekommendation, på hur man ska agera vid ”väpnat våld i 
skolan”. Högstadiets personal är planerad utbildning våren. 
2019. 

• Riktade insatser med polisens narkotikahundar 
genomfördes vid två tillfällen i kommunens skolor i 
förebyggande syfte, för att skapa förutsättningar för en 
drogfri miljö för barn och ungdomar. 

• Mullsjö kommun har utvecklat och påbörjat arbetet med 
sociala insatsgrupper (SIG) där lokalpolisområdes 
områdespoliser medverkar i arbetet. 

• Uppdatering och framtagande av ett nytt delprogram 
brottsförebyggande har tagits fram under hösten och ska 
behandlas i KS i april 2019. 

 

Indikator som mäter målet Skapa en än mer stimulerande, 
trivsammare och tryggare miljö att bo och leva i – meningsfull 
fritid och möjlighet att utvecklas som människa. 

Antalet anmälda brott i Mullsjö kommun (statistik från 
Brottsförebyggande rådet)  
 

  

 

Välfärd och trygghet 

Inriktningsmål Indikatorer 

God kommunal service som ska kännetecknas av 
lättillgänglighet. 
Målet delvis uppfyllt. 
Andelen brukare som är nöjda med sitt äldreboende eller hemtjänst 
samt med personalens bemötande ligger även i år på en mycket hög 
nivå. Äldreomsorgen har för att öka brukarnas trygghet tagit fram en 
rutin för trygg hemgång efter sjukhusvistelse, ökat andelen 
vårdplaneringar i hemmet samt uppfyllt uppsatt mål om kontinuitet 
inom hemtjänsten. 
 

• Andelen personer som är nöjda med personalens 
bemötande ligger på 97 procent 2018 vilket är samma som 
för år 2017. 

• Andelen personer som är nöjda med sitt äldreboende eller 
hemtjänst ligger på 96 procent 2018 vilket är samma som 
för år 2017. 

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

Indikatorer som mäter målet God kommunal service som ska 
kännetecknas av lättillgänglighet. 

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

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

   
Andelen personer som uppger att personalen alltid eller oftast 
tar hänsyn till deras åsikter och önskemål ska öka jämfört med 
föregående år. 
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Inriktningsmål Indikatorer 
med 1 procentenhet, från 87 procent 2017 till 86 procent 
2018. 

Positiva iakttagelser 
• En utarbetad rutin i samband med sjukhusvistelse finns för 

trygg hemgång. 65 procent har efter sjukhusvistelse 
återvänt till hemmet och resterande 35 procent har varit i 
behov av korttidsplats och fått det. 

• Antal vårdplaneringar i hemmet har ökat i jämförelse med 
föregående år med 56 procent. 

• Kontinuiteten i hemtjänst för brukare med 
hemtjänstinsatser innebär att brukaren inte ska möta över 
15 personal under en 14 - dagars period. Målet uppfyllt: 
Brukaren möter 14 personal under perioden. 
 

Åtgärder för att uppnå /förbättra måluppfyllelsen 

• Kontinuitet i hemtjänst där brukare känner en ökad 
trygghet med hemtjänst. Ett arbete som ytterligare kan 
utvecklas. 

• Om flödet på hemgång från sjukhus fortsätter vara högt 
bör verksamheten överväga ett hemtagningsteam. 

Nöjda brukare av äldreomsorg där delaktighet, trygghet och 
bemötande är väsentliga faktorer ska vara ett prioriterat arbete i 
verksamheterna. 
 
Den totala utbildningsnivån ska höjas. 
Målet delvis uppfyllt 
Meritvärdet i år 9 har ökat jämfört med föregående år, vilket också 
inneburit att fler elever varit behöriga för något gymnasieprogram. 
Däremot har andelen elever i år 6 som når målen i alla ämnen 
minskat. Även andelen barn som känner sig trygga i år 5 och 9 har 
minskat jämfört med föregående år. 

• Medelvärdet barn i år 5 som känner sig trygga i skolan har 
minskat från 9,1 år 2017 till 8,0 år 2018, där högsta värdet 
är 10. 

• Medelvärdet barn som känner sig trygga i skolan år 9 har 
minskat från 8,6 år 2017 till 7,6 år 2018, där högsta värdet 
är 10. 

• Andelen elever i år 6 som når målen i alla ämnen har 
minskat med 11,4 procentenheter, från 85,3 procent 
vårterminen 2017 till 73,9 procent vårterminen 2018. 

• Meritvärdet i år 9 var vårterminen 2018, 246,7 poäng. 
Motsvarande meritvärdet för vårterminen 2017 var 207,1 
poäng. En ökning med 39,6 poäng, 19 procentenheter. 

• Vårterminen 2018 var 93,2 procent av alla elever i år 9 
behöriga för något gymnasieprogram. Vårterminen 2017 
var 85,3 procent av eleverna behöriga, en ökning med 9,3 
procentenheter. 
 

 
 

Skapa förutsättningar för ett hälsosammare liv. 
Målet uppfyllt. 
100 procent av personerna inom funktionshinderomsorgen upplever 
ett inflytande över sin livssituation och delaktighet i samhället. 
 
Åtgärder för att uppnå /förbättra måluppfyllelsen 
I samband med byte av verksamhetssystem ska all personal få 
utbildning i genomförandeplaner och delaktighet tillsammans med 
brukaren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikatorer som mäter målet Den totala utbildningsnivån ska 
höjas. 

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

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

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator som mäter målet Skapa förutsättningar för ett 
hälsosammare liv. 

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

  
 
 
 



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2018 19(70) 

Inriktningsmål Indikatorer 
 
Barn och ungas uppväxtmiljö ska vara stimulerande, trygg och 
lärorik. 
Andelen barn som känner sig trygga i år 5 och 9 har minskat jämfört 
med föregående år. 

• Medelvärdet för barn i år 5 som känner sig trygga har 
minskat från 9,1 år 2017 till 8,0 år 2018. Högsta värdet är 
10. 

• Medelvärdet för barn i år 9 som känner sig trygga har 
minskat från 8,6 år 2017 till 7,6 år 2018. Högsta värdet är 
10. 
 

 
 
Erbjuda en trygg och god omsorg för alla som är i behov av 
stöd. 
Målet uppfyllt. 
Andelen invånare som erhåller försörjningsstöd har minskat från 2,1 
procent till 2 procent. 
De flesta personer i behov av försörjningsstöd är de som står långt 
från arbetsmarknaden, har ett funktionshinder eller uppbär 
sjukersättning. 
Positiva iakttagelser 
Utvecklat samarbete med kommunens arbetsmarksandsenhet i syfte 
att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till någon 
form av sysselsättning. I detta arbete analyseras även orsaker och 
samband.  

 

Indikatorer som mäter målet Barn och ungas uppväxtmiljö ska 
vara stimulerande, trygg och lärorik. 

Andelen barn i år 5 som känner sig trygga i skolan ska öka 
jämfört med föregående år. 
Barn- och utbildningsnämnd 
 

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

  
 

Indikator som mäter målet Erbjuda en trygg och god omsorg 
för alla som är i behov av stöd. 

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

 

Närhet 

Inriktningsmål Indikatorer 

Den lokala demokratin ska utvecklas så att medborgarnas 
möjligheter till inflytande, information och insyn ökar. 
 
Målet uppfyllt. 
Målvärdet vid mätningen av webben var år 2018 71 procent vilket 
också uppnåddes under året. 
Nuvarande webb utvecklad så långt det går, kommunen arbetar med 
transparens vad gäller dokument och handlingar där alla 
styrdokument och protokoll publiceras.  
Positiva iakttagelser 
Ny hemsida 2019 ger förutsättningar för nya och fler tjänster. 
Analysen blir att kommunen kännetecknas av närhet i såväl inflytande 
och demokrati som boende. Ytterligare relevanta mått måste hittas. 
Kommunen ska medverka till att utveckla mötesplatser. 
Målet går inte att bedöma. 
Den kommunala servicen ska kännetecknas av tillgänglighet, 
närhet och valfrihet. 
Målet går inte att bedöma. 
Kommunen ska kännetecknas av goda kommunikationer, 
anpassade efter invånarnas och besökarnas behov. 
Målet går inte att bedöma. 
Positiva iakttagelser 
Ombyggnationen av riksväg 26/47 pågår. Vägen kommer preliminärt 
att invigas i augusti 2019. 

Indikator som mäter målet Den lokala demokratin ska 
utvecklas så att medborgarnas möjligheter till inflytande, 
information och insyn ökar. 

SKL:s årliga mätning av webben. 
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Utvärdering av måluppfyllelse inriktningsmål 

Bedömningen är att kommunen är på god väg att uppfylla målet 8 000 invånare år 2030, men ett antal samverkande faktorer som 
konjunkturläge, bostadsbyggande, företagsklimat samt nya vägen 26/47 till Jönköping spelar in framåt. 

Antalet anmälda brott har minskat 2018 jämfört med föregående år. Genom intern och extern samverkan och samordning skapar 
kommunen förutsättningar för ett långsiktigt brottsförebyggande arbete. 

Bedömningen är att kommunen håller en hög kvalitet på verksamheten. Andelen brukare som är nöjda med kommunens 
äldreomsorg ligger även i år på en mycket hög nivå. Inom skolans verksamhetsområde har meritvärdet i år 9 ökat jämfört med 
föregående år, vilket också inneburit att fler elever varit behöriga för något gymnasieprogram. Däremot behöver måluppfyllelsen 
förbättras för andelen elever i år 6 som når målen, minst E, i alla ämnen samt andelen barn som känner sig trygga i år 5 och 9 som minskat 
jämfört med föregående år.  

Inom det strategiska området Närhet är bedömningen är att fler relevanta mått behöver tas fram. Ny hemsida 2019 ger 
förutsättningar för nya och fler tjänster som kommer medborgarna till gagn. 
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Finansiell analys  
I detta avsnitt görs en finansiell analys av Mullsjö kommun och koncernen. 

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

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

Mullsjö kommuns ekonomiska situation har förbättrats jämfört med 2017 men är fortsatt svag. Kommunen redovisar ett negativt 
resultat på 8,5 mnkr för 2018, för 2017 redovisades ett negativt resultat på 17,2 mnkr. Enligt balanskravet måste resultaten 
återställas åren 2020 och 2021. 

Kostnadsutvecklingen har dämpats under året vilket också resulterat i att flera av de finansiella nyckeltalen har förbättrats 2018 
jämfört med 2017. 

Verksamhetens löpande nettokostnader beräknas ta i anspråk 102,1 procent (103,6 procent) av skatteintäkterna 2018. 
Nettokostnaderna ökade med 0,5 procent (11,3 procent) medan intäkterna från skatter och generella statsbidrag ökade med 2,1 
procent (5,9 procent). 

Nettoinvesteringarna uppgick 2018 till 10,9 mnkr och understiger avskrivningarna med 7,5 mnkr, som 2018 uppgick till 18,4 mnkr. 
Den låga investeringsvolymen har påverkat självfinansieringsgraden av investeringarna i positiv riktning och uppgick 2018 till 91 
procent. 

Soliditeten har försämrats under 2018 och därmed den långsiktiga betalningsberedskapen medan kassalikviditeten som mäter den 
kortfristiga betalningsberedskapen ligger kvar på samma nivå jämfört med föregående år. 

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

FINANSIELLT RESULTAT 

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

Årets resultat 

  2018 2017 2016 2015 

Årets resultat, mnkr -8,5 -17,2 3,4 3,7 

Resultatnivå i procent av skatter och 
generella bidrag -2,0 -4,2 0,9 1,0 

Resultatnivå i procent av skatter och generella bidrag, 
riket - 3,6 3,7 2,5 

Mullsjö kommun redovisade ett negativt resultat på -8,5 mnkr, i jämförelse med resultatet föregående år (-17,2 mnkr) är det en 
förbättring med 8,7 mnkr. Årets resultat är 17,6 mnkr sämre än det budgeterade resultatet (+9,1 mnkr). 

Det försämrade resultatet beror i huvudsak på minskade ersättningar från staten för ensamkommande barn- och unga samt de höga 
kostnaderna framför allt inom grundskolan och funktionshinderomsorgen. 

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

Det finansiella målet att resultatnivån ska uppgå till 2,9 procent av skatteintäkter och generella bidrag uppnås inte. Utfallet 2018 
visar -2 procent. 
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Skatte- och nettokostnadsutveckling 

Förändring i procent 2018 2017 2016 2015 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 2,1 5,9 4,4 3,9 

Verksamhetens nettokostnader 0,5 11,3 4,5 5,5 

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

Finansieringen i form av skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 8,5 mnkr, 2,1 procent till 414,4 mnkr, en lägre 
ökningstakt än 2017 då den var 5,9 procent. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 423 mnkr, vilket är en minskning med 2 
mnkr, 0,5 procent jämfört med 2017. 

Nettokostnadsandel av skatter och generella bidrag 

% 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter och kostnader 
(netto) 

97,6 99,5 94,9 95,1 

Avskrivningar 4,5 4,1 3,7 3,4 

Nettokostnadsandel 102,1 103,6 98,6 98,5 

Finansnetto 0 0,5 0,5 0,5 

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 102,1 104,1 99,1 99,0 

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

När nettokostnadsandelen analyseras framgår det att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader tog i anspråk 97,6 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. Detta är en minskning med 1,9 procentenheter jämfört med 2017. 
Avskrivningarna har under år 2018 ökat med 1,7 mnkr till 18,5 mnkr, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med år 2017. 
Avskrivningarna är kommunens periodiserade kostnader för investeringar och tog i anspråk 4,5 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag. 
Finansnettot för 2018 var 0,4 mnkr, vilket betyder att de finansiella intäkterna var något högre än de finansiella kostnaderna. 

Detta innebär att kommunens totala nettokostnadsandel inklusive finansnetto tog i anspråk 102,1 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen finansierar inte kommunens samtliga löpande nettokostnader i verksamheterna. 
Jämfört med 2017 har det skett en förbättring med 2 procentenheter. För att klara kommande investeringsbehov är det viktigt att 
kommunen har en nettokostnadsandel mellan 96-98 procent. 

Årets investeringar 

  2018 2017 2016 2015 

Investeringsvolym, mnkr 10,9 39,6 85,6 144,4 

Självfinansieringsgrad av investeringar, % 91 -1 21 11 

Självfinansieringsgrad av investeringar, riket % - 97 122 95 

Kommunens investeringar uppgick totalt till 10,9 mnkr för år 2018. År 2017 uppgick investeringarna till 39,6 mnkr. Detta innebär 
en minskning mellan åren med 28,7 mnkr. År 2016 gjordes investeringar i ny förskola och renoveringar i skolor. I 
investeringsvolymen för år 2015 ingår köpet av särskilt boende för äldre, Margaretas Park med 99,4 mnkr. 

Efter flera år med höga investeringsnivåer och låg självfinansiering redovisar kommunen 2018 en självfinansieringsgrad på 91 
procent. Detta innebär att kommunens skatteintäkter räckt till att finansiera en stor del av investeringarna. 

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

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

  

Soliditet 

% 2018 2017 2016 2015 

Soliditet 13,6 14,9 18,0 18,5 

Soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser 

-15,7 -15,7 -13,5 -15,8 

Soliditet, riket - 48,5 48,4 47,8 

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser, 
riket - 17,0 14,2 9,7 

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

Ju högre soliditet desto stabilare är den ekonomiska styrkan på lång sikt. Soliditeten var i bokslut 2018, 13,6 procent, i jämförelse 
med år 2017 har den minskat med 1,3 procentenheter. I soliditetsmåttet ingår även den del av kommunens låneskuld, 80,0 mnkr, 
som vidareutlånas till de kommunala bolagen. 

När kommunens pensionsförpliktelser, intjänade före 1998 och som inte ingår i balansräkningen, inkluderas i soliditetsmåttet 
redovisas en negativ soliditet på -15,7 procent, samma nivå som år 2017. Pensionsförpliktelserna redovisade utanför 
balansräkningen har minskat med 8,8 mnkr vilket är positivt. Däremot har årets resultat på -8,5 mnkr försämrat kommunens egna 
kapital vilket påverkat soliditetsmåttet negativt. 

Det finansiella målet att soliditeten ska uppgå till minst 18 procent uppnås inte. Utfallet 2018 visar 13,6 procent. 

Kommunens låneskuld 

mnkr 2018 2017 2016 2015 

Kommunens låneskuld 389,2 391,5 373,8 338,1 

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

Återstående låneskuld i kommunen 309,2 311,5 293,8 243,1 

Under året har låneskulden i kommunen amorterats med 2,3 mnkr och uppgår till 309,2 mnkr. Avseende vidareutlåning till de 
kommunala bolagen ligger den på samma nivå som föregående år. 

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

Det finansiella målet att amortera kommunens låneskuld med 7 mnkr är inte uppnått. Utfall 2018 visar 2,3 mnkr. 

RISKFÖRHÅLLANDEN 

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

  

Likviditet ur ett riskperspektiv 

% 2018 2017 2016 2015 

Kassalikviditet 60 60 86 107 

Kassalikviditet, riket - 117 115 112 

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

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

Jämfört med föregående år har kassalikviditeten inte förändrats, däremot har soliditeten försämrats. 

Pensioner 

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

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

Pensionsförpliktelser 
Kommunens pensionsförpliktelser inklusive löneskatt uppgick 2018 till 207,9 mnkr. 171,4 mnkr avser åtaganden som är äldre än 
1998 (pensionsrätterna i ansvarsförbindelsen) och 36,5 mnkr avser pensionsrätter intjänade från och med 1998 (avsättning i 
balansräkningen). Jämfört med 2017 har det totala pensionsåtagandet minskat med 6,4 mnkr. Ansvarsförbindelsen har minskat med 
8,8 mnkr medan avsättningen har ökat med 2,4 mnkr. 

Avsättningen i balansräkningen på 36,5 mnkr avser intjänad pension exklusive den del som betalas ut som avgiftsbestämd pension. 

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

Pensionskostnader 
Kommunens kostnader för pensioner inklusive löneskatt uppgick till 23,4 mnkr 2018 (2017, 21,3 mnkr). Detta är en ökning med 
2,1 mnkr jämfört med året innan. Den huvudsakliga förklaringen är att förändringen av avsättningen var högre 2018 än föregående 
år. Pensionskostnaderna kommer enligt KPA:s beräkning öka med i snitt 1 mnkr de kommande fem åren. 

Kostnaderna för pensionerna är som störts i år och några år framåt. Orsaken är att kommunen belastas både med kostnader för 
årets intjänande, men även för kostnader för utbetalningar för åtaganden före 1998 enligt den så kallade blandmodellen. År 2018 
uppgick kostnaden för pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen till 7,1 mnkr (9,0 mnkr). Den delen av utbetalningarna 
kommer att ligga på den nivån de närmaste åren. 

Sedan 1998 står den avgiftsbestämda ålderspensionen för en allt större del av pensionskostnaden. Ett avgiftsbestämt system innebär 
att pensionskostnaderna blir mer förutsägbara och ökningen bestäms av hur antalet anställda och lönerna utvecklas i kommunen. 
Allt fler anställda i kommunen har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp (38 400 kr/ månad) efter olika lönesatsningar, bland annat 
inom skolan. Den allmänna pensionen ger inte ersättning för dessa lönedelar, och då hamnar en större del i 
tjänstepensionssystemet. Ekonomin i kommunen behöver anpassas till högre pensionskostnader. 

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

Borgensåtaganden 

Ändamål, mnkr 2018 2017 2016 2015 

Kommunala bolag 266,4 246,6 166,7 154,9 

Föreningar 35,1 35,1 35,1 35,1 

Totala borgensåtaganden 301,5 281,7 201,8 190,0 

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

Kommunens samlade borgensåtaganden uppgick 2018 till 301,5 mnkr, vilket är en ökning med 19,8 mnkr i förhållande till 2017. 
Ökningen kan förklaras med borgensåtagande avseende nyupplåning av Mullsjö Bostäder AB. 

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

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

  

 Utfall i förhållande till budget 

mnkr 2018 2017 2016 2015 

Avvikelse nämnder/utskott -21,6 -29,6 -0,3 2,6 

Avvikelse årets resultat -17,6 -23,7 3,0 0,6 

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

Budgetavvikelsen för kommunens verksamheter uppgick till -21,6 mnkr 2018. Det motsvarar 5,4 procent av de budgeterade 
nettokostnaderna, vilket innebär en låg budgetföljsamhet. Enskilda nämnder och utskott har stora avvikelser och behöver förbättra 
budgetföljsamheten. För att få stabilitet i ekonomin är detta nödvändigt. 

  

Prognosavvikelser 

Prognossäkerhet, mnkr Prognos april Prognos augusti Utfall helår Avvikelse augusti 
- utfall 

Allmänna utskottet 0,4 1,0 1,5 0,5 

Tekniska utskottet -2,4 -2,2 -2,3 -0,1 

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

Barn- och utbildningsnämnden -4,2 -7,7 -9,8 -2,1 

Socialnämnden -14,9 -5,3 -6,0 -0,7 

Byggnadsnämnden 0 0 1,1 1,1 

Miljönämnden 0 0 0 0 

Finansförvaltningen 4,4 -3,5 -6,2 -2,7 

Totalt nämnder -16,7 -17,7 -21,6 -3,9 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. 
Nämndernas prognossäkerheten kan förbättras. Vidare har nämnderna haft svårigheter att anpassa verksamheten till tilldelad 
budget. 

Noteras bör att det interna omställningsstödet på 5 mnkr, inte var beviljad till socialnämnden vid prognosen för april. 
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Finansiell analys av koncernen 

Årets resultat 

mnkr 2018 2017 2016 2015 

Årets resultat -7,4 -8,3 10,2 5,2 

Koncernens resultat för 2018 är -7,4 mnkr. Ingen budget upprättas för koncernen. 

Finansnetto 

Koncernens finansnetto för året är -7,4 mnkr (-8,5 mnkr). Jämfört med 2017 har de finansiella intäkterna har ökat med 1,8 mnkr 
medan de finansiella kostnaderna ökat med 0,7 mnkr. 

Årets investeringar 

Investeringsvolym, mnkr 2018 2017 2016 2015 

Kommunen 10,9 39,6 85,6 144,4 

Bolagen 38,6 81,2 55,3 32,4 

Årets bruttoinvesteringar 49,5 120,8 140,9 176,8 

Koncernens totala investeringar uppgick 2018 till 49,5 mnkr. 

Soliditet 

% 2018 2017 2016 2015 

Soliditet 10,8 11,9 14,4 14,3 

Soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser 

-8,4 -8,7 -8,8 -12,0 

Soliditeten för koncernen är 10,8 procent och har de senaste åren minskat. År 2015 var den 14,3 procent. Försämringen beror på 
den upplåning som har skett de senaste åren till följd av ny- och ombyggnation av lägenheter och skolor samt förvärv av 
äldreboende. 

Låneskuld och finansiering 

mnkr 2018 2017 2016 2015 

Låneskuld 658,3 640,8 540,0 493,0 

Koncernens totala låneskuld är 658,3 mnkr en ökning med 17,5 mnkr, 2,7 procent jämfört med 2017. 

Avslutande kommentar för koncernen 

Koncernen redovisade för 2018 ett negativt resultat på 7,4 mnkr. Det är kommunens negativa resultat som orsakar detta. Arbetet 
med att få kommunens ekonomi i balans måste ha högsta prioritet så att resultaten i fortsättningen är i den nivån att soliditeten 
stärks och utrymme skapas för kommande investeringar. Dessutom måste låneskulden amorteras ner. 

Kommunen och koncernens ekonomiska ställning behöver stärkas, resultaten över tid är för låga och låneskulden för hög. För att 
nå en högre självfinansieringsgrad av investeringarna måste resultaten ökas markant samt restriktivitet råda för investeringar. Detta 
skulle även möjliggöra en högre amorteringstakt vilket i sin tur förbättrar soliditeten som är för låg i nuläget. Resultatet kan höjas 
genom effektiviseringar eller skattehöjning. När det kommer till verksamheterna måste budgetföljsamheten förbättras. 
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Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv 
I kommunallagen finns ett krav på att kommunerna ska ha en ekonomi i balans. Detta innebär att årets intäkter ska överstiga 
kostnaderna och utgör därmed en undre gräns för vad som är tillåtet att budgetera och redovisa. Om resultatet ändå blir negativt i 
bokslutet ska det återställas inom de närmaste tre åren. 

Balanskravsutredning, mnkr 2018 2017 2016 2015 

Årets resultat -8,5 -17,2 3,4 3,7 

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

Vissa realisationsvinster enligt 
undantagsmöjligheter (+) 

- - - - 

Vissa realisationsförluster enligt 
undantagsmöjligheter (+) 

- - - - 

Orealiserade förluster i värdepapper (+) - - - - 

Återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper (-) 

- - - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -8,5 -17,2 3,4 0,3 

Reservering till resultatutjämningsreserv (-) - - - - 

Disponering från resultatutjämningsreserv 
(+) 

- - - - 

Balanskravsresultat -8,5 -17,2 3,4 0,3 

Att balanskravet uppfylls är en grundförutsättning för en långsiktigt stabil finansiell utveckling och ett hjälpmedel för att förhindra 
negativ utveckling av kommunens ekonomi. Av tabellen framgår att kommunen de senaste två åren har haft balanskravsunderskott. 
År 2017 var underskottet 17,2 mnkr och år 2018 8,5 mnkr. De totala upparbetade balanskravsresultatet uppgår därmed till -25,7 
mnkr. 

Det negativa resultatet kommer att återställas inom budgeterad planperiod med effektiviseringar i verksamheten som i sin tur 
kommer att generera överskott kommande år. Under planperioden 2020-2021 budgeteras ett positivt resultat på totalt 28,4 mnkr. 

  

  

  

RUR, mnkr 2018 2017 2016 

Ingående värde 9,6 9,6 9,6 

Reservering till RUR - - - 

Disponering av RUR - - - 

Utgående värde 9,6 9,6 9,6 

Utgående värde/ skatteintäkter och 
statsbidrag 

   

Det utgående värdet i resultatutjämningsreserven uppgår till 9,6 mnkr. Inga medel har reserverats till eller disponerats ur 
resultatutjämningsfonden mellan 2016 till 2018. 
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Medarbetare 
Mullsjö kommun ska kännas igen som en attraktiv arbetsgivare både hos befintliga som presumtiva medarbetare. En förutsättning 
för att Mullsjö kommun ska kunna leverera tjänster med kvalitet är att kommunen kan locka till sig och behålla duktiga 
medarbetare. Mullsjö har ett relativt sett högt nyckeltal HME (Hållbart Medarbetare Engagemang) och har hittills relativt väl lyckats 
få kvalitativa arbetssökande. I och med den goda arbetsmarknaden och låg arbetslöshet märks den hårdnande konkurrensen mellan 
arbetsgivare om arbetskraft dock av mer och mer. Det är svårt att hitta rätt kandidater inom allt fler yrkeskategorier och vi får idag 
arbeta hårdare för att locka medarbetare till kommunen. 

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

Det totala sjuktalet för kommunen har ökat sedan föregående år. Arbetet med att sänka sjuktalen fortsätter med oförminskad kraft 
och med olika strategier och metoder. 

Personalstruktur 
Antalet tillsvidareanställda har minskat något jämfört med föregående år. En ökning har däremot skett vad det gäller antalet 
visstidsanställda. Kommunen har en större andel kvinnor än män anställda. 

Under kommande år kommer pensionsavgångarna att ligga på sju personer 2019 samt sju personer 2020. 

Kommunen har fortsatt en relativt stor andel unga anställda under 30 år. 

  

Medarbetare 2018 2017 2016 2015 

Antal tillsvidareanställda 496 526 525 500 

varav kvinnor 411 428 429 408 

varav män 85 98 96 92 

Antal visstidsanställda 116 96 94 68 

varav kvinnor 94 67 71 55 

varav män 22 29 23 13 

Totalt 612 622 619 568 

Kompetensförsörjning 
Kommunens rekryteringsbehov består av spridda kompetenser inom olika verksamheter, bland annat inom vård och omsorg samt 
inom barn- och utbildningsverksamheten. 

% 2018 2017 2016 2015 

Personalomsättning 15,0 12,5 13,0 13,4 

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

Lönepolitik 
Under våren 2018 genomfördes den årliga löneöversynen. I löneöversynen gjordes strategiska prioriteringar i fördelning av 
utrymme mellan verksamheterna. Särskilt prioriterade grupper var sjuksköterskor, måltidspersonal samt chefer. Undersköterskor 
fick ett extra utrymme enligt det centrala avtalet. En ökad efterfrågan på kompetens inom vissa yrkesgrupper gör att konkurrensen 
mellan arbetsgivare ökat, vilket också gör att lönenivåerna drivs uppåt. Främst har detta under året gällt pedagoger. 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. En del av frånvaron kan förklaras av en tuff vår med många 
medarbetare som insjuknat i influensa. 

Frånvaron är fortsatt högre bland kvinnorna. 

Under året har kommunen arbetat med projektet "En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv" som delvis är finansierat av 
ESF-fonden. Syftet med projektet är att under tre år arbeta för minskad psykisk ohälsa bland medarbetarna. Projektet har tagit fram 
olika metoder för att arbeta långsiktigt med ohälsoproblematiken. Under 2018 har en rad aktiviteter ägt rum, bland annat en 
föreläsning om arbetsglädje, utbildning i hälsosamt ledarskap samt utbildningsinsatser gällande utvecklande arbetsplatsträffar. 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, procent 

Ålder Totalt Kvinnor Män 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

-29 år 6,9 5,4 7,5 6,2 5,2 3,7 

30-49 år 6,8 6,2 7,7 7,0 3.5 3,0 

50- år 7,7 5,4 9,2 6,4 1,4 1,6 

Totalt 7,2 5,8 8,2 6,7 3,1 2,7 
 

Andel långtidsfrånvaro, procent 

Ålder Totalt Kvinnor Män 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

-29 år 21,1 13,7 26,2 17,6 0 0 

30-49 år 26,5 38,3 27,7 40,5 17,3 16,0 

50- år 46,0 33,3 47,8 35,6 0 0 

Totalt 33,6 32,4 36,0 35,4 9,2 7,0 

Andel sjukfrånvaro från och med dag 60 (timmar i förhållande till total andel sjukfrånvarotimmar) 
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Viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd 
I detta avsnitt redovisas förhållanden och tillstånd som är viktiga när kommunens förväntade framtida utveckling ska bedömas. Det 
kan till exempel vara upplysningar om händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter räkenskapsårets slut. 

Viktiga förhållanden 
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet 2018 om höjd utdebitering med 0,50 kr. Från 21,84 år 2018 kr till 
22,34 kr år 2019. Höjningen motsvarar cirka 7,5 mnkr i ökade skatteintäkter. 

Kommunens fastighet som inrymmer vårdcentralen fick utrymmas i december 2019 på grund av ohälsoproblem. Under 2019 ska 
utredning om investeringsbehov samt förprojektering göras. Renoveringsarbetet kommer att starta under 2020. Utöver 
prognostiserade investeringsutgifter på cirka 10 mnkr beräknar kommunen att under åren 2019-2021 ha merkostnader avseende 
driften på cirka 7,7 mnkr. 
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Verksamhet för nämnder och bolag 
I denna del presenteras kommunens verksamheter som under 2018 har bedrivits av fyra nämnder utöver kommunstyrelsen. Här 
presenteras även verksamheten för kommunens två helägda bolag. Mer fördjupad information finns att läsa i nämndernas och 
utskottens verksamhetsberättelser. 

 

 

 

 

 

 



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2018 32(70) 

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

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

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Kommunal demokrati -8,0 -7,7 0,3 

Kommunkontor -32,9 -31,8 1,1 

Kollektivtrafik -0,6 -0,6 0 

Räddningsverksamhet -5,4 -5,3 0,1 

Nettokostnad -46,9 -45,4 1,5 

Årets verksamhet 

Arbetet har under året präglats av det ekonomiska läget där vi gått på sparlåga inom de områden som krävt ekonomiska resurser. 

Diarie- och ärendehanteringssystemet har implementerats i nämndsadministrationen och är nu i princip digitaliserade enligt 
uppsatta mål. Konstateras kan att implementeringen, och fortsättningen efter valet med nya medlemmar, gått relativt smärtfritt. En 
erfarenhet är att arbetsbelastningen på den centrala organisationen blir väldigt stor när alla system, grundunderlag och knytningar 
skall uppdateras med nya data. Dock underlättas ju arbetet under de kommande fyra åren. 

Valet har genomförts utan komplikationer dock tog det längre tid än vi vant oss vid att konstituera sig efter valet. Revideringar av 
arbetsordningar, reglementen med mera har genomförts. 

Samarbete med jurist och dataskyddsombud är fullt ut genomfört med Jönköping och erfarenheterna är mycket goda. Arbetet med 
GDPR och skydd av känslig information har fortsatt, det är omfattande, men vi upplever att vi i allt väsentligt följer regelverket och 
ligger väl till. 

Avfallssamverkan inom ramen June Avfall och Miljö AB har fortsatt och även där är uppfattningen att det fungerat relativt 
smärtfritt. Vi har nu betydligt miljövänligare avfallshantering och många hushåll har nu fastighetsnära insamling. 

Kommunen valt att lämna samverkan med Jönköpings kommun avseende upphandling av livsmedel. Den genomförs numera i 
egen regi. Ett av syftet har varit att underlätta för lokala leverantörer. 

Bostadsmarknaden och tillgången har varit svår i Mullsjö med få lediga lägenheter. Tyvärr har vi inte kommit igång med tillräcklig 
bostadsproduktion eller framtagande av tomter. Vi har mött på olika typer av hinder och fördröjningar men det kan lätta något mot 
slutet av 2018 och inför framtiden. 

Bredbandsutbyggnaden har mer eller mindre stagnerat. Detta på grund av att kommunen inte har erhållit bidrag, kostnaderna 
varit/är för höga samt ett lågt intresse för utbyggnad på landsbygden. Kommunen kommer nu att titta på andra koncept där 
kostnads- och intressebilden förhoppningsvis kan förändras. Kommunen upplever fortfarande ett stort behov av 
bredbandsutbyggnad. 

Under året har kommunstyrelsen övertagit ansvaret för integration. Denna verksamhet är också samordnad med 
arbetsmarknadsåtgärder. Kommunen har bland annat genomfört yrkessvenska för invandrare i samverkan med näringslivet, där 
huvuddelen kom ut i sysselsättning. Vi upplever fortfarande en stor arbetskraftsbrist, en stor del av arbetet har därför inriktats på 
att hitta arbetskraft och få ut alla som går utbildningen i arbete. 

Inom räddningstjänsten har det under 2018 inte inträffat några stora och omfattande händelser i Mullsjö kommun som krävt större 
operativa insatser. Antal händelser som krävde räddningsinsats ökade även under 2018. Räddningstjänsten larmades till 170 (157) 
händelser under året. Av dessa gjordes 36 (36) insatser i annan kommun. Antalet trafikolyckor har ökat något under året och totalt 
gjordes 26 (24) insatser vid trafikolyckor. Antalet bränder i byggnader var 6 (5) och är fortsatt mycket lågt. Under året har en person 
omkommit i samband med trafikolycka men ingen vid brand. Inga större skogsbränder drabbade kommunen under sommaren, 
trots att de brandriskvärden som SMHI tar fram annars var de högsta som uppmätts i kommunen under många, många år. 
Brandmän från kommunen ingick i den brandstyrka som länets räddningstjänster bistod med till de stora skogsbränderna i mellersta 
Sverige. 

I samband med SKL:s årliga redovisning av Öppna Jämförelser för Trygghet och Säkerhet som nu genomförts för 11:e gången 
placerades Mullsjö kommun åter i mitten bland de kommuner i Sveriges där det inträffar minst brott, skadegörelse, bränder och 
olyckor per invånare. 
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Räddningstjänstens mål för den operativa verksamheten, den förebyggande verksamheten avseende bland annat tillsyn har 
uppnåtts, medan målet avseende utbildning inte har uppnåtts under 2018. 

Valnämnden 

Den 9 september 2018 var det val till riksdag, kommun och landsting. Genomförande av valet i Mullsjö kommun gick bra. 
Kommunen är indelat i fyra valdistrikt och hade därmed fyra vallokaler öppna under valdagen. Förtidsröstning pågick 18 dagar 
innan valet, inklusive helger och valdag. Kommunen hade totalt fem förtidsröstningslokaler som var öppna under olika dagar och 
tider, dock minst en av dessa var tvungen att vara öppen varje dag (vilket var ett nytt krav från valmyndigheten). Totalt sett var 
drygt 40 personer involverade i valet (inklusive röstmottagare, valsamordnare och valnämnd). Nytt för valet 2018 var även att 
anordna så kallade ambulerande röstmottagare, vilket därmed ställde högre krav på bemanning. Röstdeltagandet i Mullsjö kommun 
var 89,56 procent för val till riksdagen, 86,77 procent för val till Region Jönköpings län och 87,29 procent för val till 
kommunfullmäktige. 

Årets ekonomi 

Allmänna utskottet redovisar en positiv avvikelse på 1,5 mnkr. Arbetet har präglats av allmän återhållsamhet inom alla områden. 
Återbesättning av tjänster med mera har senarelagts. Deltagande i möten och resor har starkt begränsats. 

Valnämnden 

Budgeten för valnämnden 2018 var 101 tkr. Utfallet var 69 tkr, det vill säga en positiv avvikelse om 32 tkr. Kommunen fick 
statsbidrag om cirka 163 tkr. Den största kostnaden var arvodering till röstmottagare (samt en viss del till valnämnden) om totalt 
cirka 218 tkr. Övriga inköp var cirka 14 tkr, bland annat inköp av extra valurnor, annonser, livsmedel och övrigt 
förbrukningsmaterial. 

Framtid 

Vi har tagit fram ett huvuddokument för styrning och ledning i Mullsjö kommun. Detta dokument kommer att implementeras, 
utvecklas och inte minst kompletteras med riktlinjer med mera. Ett omfattande arbete återstår för att få ett bra lednings- och 
styrsystem som fungerar i hela organisationen. 

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

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

Det kommer att tas nya tag vad avser bredband. Samverkan kommer med stor sannolikhet att ske med nya entreprenörer. 

Stor kraft kommer att läggas vid budgetprocessen och att vidta åtgärder för att få kommunens ekonomi i balans. 

Kommunen kommer att ägna tid och kraft åt utveckling för att bevara och utveckla det intresse som väckts hos privata exploatörer. 
I nuläget är det inte uteslutet att kommunen kan nå det högt satta målet 9 000 invånare 2030. Bostadsbristen och det gynnsamma 
läget behöver utnyttjas. 

Under hösten kommer väg 26/47 att invigas under pompa och ståt. Vi kommer även jobba intensivt för att få fart på fortsättningen 
till Slättäng. 

Fortsatt arbete, delvis i projektform, kommer att ske för att få ut så många som möjligt i arbete. Arbetskraftsbristen är ett problem 
som vi måste göra vad vi kan för att minska. 

Som en grund för bättre möjligheter till dialog med medborgare, turister, företagare med flera kommer vi att bygga en ny webb 
under 2019. Denna ska både bli enklare, bättre och mer tillgänglig än nuvarande. 

Valnämnden 

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet vilket betyder ungefär samma procedur som valet 2018. Valdeltagandet antas 
inte vara lika högt som ordinarie val, vilket betyder att man kan minska antalet förtidsröstningstillfällen och tider något. Dock är det 
samma krav om att ha öppet 18 dagar för förtidsröstning innan valet, inklusive helger och valdag. Det kommer också att införas ett 
krav om avskärmning av valsedlar, så att valhemligheten för de som röstar ska stärkas. Detta medför ökad bemanning och inköp av 
exempelvis skärmar. Valnämnden har fyra valdistrikt och därmed fyra vallokaler som kommer att vara öppna på valdagen mellan 8 
- 21. Valnämnden planerar att ha fyra förtidsröstningslokaler öppna under förtidsröstningsperioden med något kortare öppettider 
än ordinarie val. 
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Tekniska utskottet 
Tekniska utskottet ansvarar för frågor som rör kommunens fastigheter, gator, parker, skogsskötsel och kostverksamhet. 

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Gata/Park -13,1 -12,2 0,9 

Fastighet -2,1 -2,9 -0,8 

Kostverksamhet -0,9 -3,3 -2,4 

Nettokostnad -16,1 -18,4 -2,3 

Årets verksamhet 

Arbetet med beläggningsplanen har pågått under 2018. 

En aktiv skogsvård har bedrivits med målet att göra skogen tillgänglig för så många som möjligt. 

Hösten 2018 påbörjades arbetet med utemiljön kring Trollehöjdskolan i syfte att skapa en intressant utemiljö för våra ungdomar 
både under skoltid och fritid. 

För kostenheten har 2018 varit ett påfrestande år. Gunnarsboskolans kök tvingades stänga i slutet av januari 2018, vilket har 
påverkat stora delar av verksamheten. 

Årets ekonomi 

Årets nettokostnad för tekniska utskottet uppgick till - 18,4 mnkr, vilket är 2,3 mnkr högre än tilldelad budgetram. 

Gata/Park 
Den antagna skogsbruksplan har medfört en god vård av kommunen skog, vilket resulterat i ett positivt utfall med 688 tkr. 
Tomtförsäljningen har lyckats bra. Strötomter och viss industrimark kan teknisk service tillgodoräkna sig resultatmässigt. 
Beläggningsarbetet har inte genomförts fullt ut då det funnits en osäkerhet kring fakturerade belopp från dåvarande leverantör. 
Snöröjning och halkbekämpning visar ett underskott på 663 tkr på grund av den långa och kalla vintern. 

Fastighetsenheten 
Trots återhållsamhet i verksamheten, redovisar enheten en budgetavvikelse. 
Huvudorsaker till det negativa utfallet: 

• Bevakningstjänster -676 tkr 
• Investering i larmutrustning -405 tkr 
• Införskaffande av brandskydd -337 tkr  
• Inköp av snöröjningstjänster på grund av den kalla vintern -137 tkr 

Mest alarmerande är de höga kapitalkostnaderna som står för 44 procent av intäkterna. Målet för kommande år måste vara att sänka 
kapitalkostnaderna så att fastighetsenheten får mer pengar att utföra underhåll. 

Kostverksamheten 
Personalkostnader har varit högre än budgeterad ram. Avvikelse beror på att vikarier tagits in för att täcka sjukskrivningar. Vidare 
har verksamheter startats upp som inte varit budgeterade. Målsättning inför 2018 var att kompensera för räknefelet på intäktssidan 
med minskad bemanningen, men på grund av hälsoproblem på Gunnarsboskolans kök, som föranledde en stängning av köket 
redan i januari, var detta inte möjligt att genomföra. Stängningen av köket har medfört fler personal i köksproduktionen. 

Livsmedelsinköpen har under 2018 varit 1 034 tkr högre än budgeterat. Detta beror för det första på högre livsmedelspriser efter 
sommaren torka. För det andra inköp av engångsartiklar för cirka 200 tkr på grund av stängningen av Gunnarsboskolans kök. För 
det tredje har stängningen av köket också inneburit ändringar i matsedlar för att kunna erbjuda mat på ett bra sätt, vilket fördyrat 
matinköpen. 

Kostnader har även ökat för olika administrativa tjänster i form av Alwex (samordnade mattransporter), Matilda samt miljötillsyner. 

Framtid 

Tekniska nämnden står inför stora utmaningar de kommande åren. Kommunen är i ett expansivt läge med planering av nya 
bostadsområden och industrimark. Invigningen av den nya vägen mellan Mullsjö och Jönköping kommer att påverka kommunen 
positivt. Men vi står också inför stora utmaningar med eftersatt underhåll på kommunens vägar och fastigheter, vilket kommer att 
kräva stora resurser kommande år. 
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Nyckeltal  

Resultatmått 2018 2017 2016 

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5 % av 
tillgänglig ordinarie arbetstid 

   

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

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 10 % av 
tillgänglig ordinarie arbetstid 

   

- kostverksamhet 7,58 6,62 9,39 

Inköp av ekologiska livsmedel, % 26 31 27 

 
Volymmått 2018 2017 2016 

Underhåll, fastighetsskötsel och lokalvård, 
kr/kvm 

ca 55 ca 80 ca 115 

* Underhållet var år 2009 60 kr/m2 

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

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnad -14,9 -14,8 0,1 

Årets verksamhet 

Under 2018 gjordes i stort sett samma verksamhet som året innan. Det som utmärkte var den stora andel aktiviteter för ungdomar 
som anordnades under alla lov, både av skolornas fritidsverksamhet, fritidsgårdarna samt föreningslivet. Detta på grund av ett extra 
statligt lovbidrag. 

Kulturskolan var också lyckosamma med sina ansökningar hos Kulturrådet och kunde utöka sin reportoar med parkour och 
cirkusskola. 

Verksamheten har varit mycket restriktiva med medlen då kommunen har ett kärvt ekonomiskt läge. Målet att sänka kostnaderna 
med 1,5 procent har i stort sett uppfyllts. Trots detta har ingen verksamhet behövt dra ner på sina utåtriktade arrangemang. 
Förhoppningsvis är medborgarna fortsatta positiva till det som händer i kommunen. 

Årets ekonomi 

Verksamheten har hållit sig inom de ekonomiska ramarna och även dragit ner något på kostnaderna. Detta har varit möjligt genom 
restriktioner av extra personal, sänkta inköp av bland annat böcker och ny utrustning, ansökningar av medel utifrån med mera. 

I framtiden måste verksamheterna vara noggranna med prisindexhöjningar, bestämma nivåer av service, vad ska kommunen ska 
satsa på och hur bidragssystemen ska vara utformade. 

Framtid 

För tillfället är satsningarna från staten inriktade på att stärka våra bibliotek. De senaste åren har det varit lovaktiviteter, 
kulturskolepengar samt extra medel till simundervisning. Dessa är nu borttagna och i framtiden kommer det nog bli allt mer osäkert 
att förlita sig på statliga bidrag. Dessa bidrag får istället vara "grädden på moset". 

Att fastställa vilken nivå vi ska stödja vårt kultur- och fritidsliv, med kommunala medel, kommer bli utmaningen för nämnden. Att 
besluta kring skötsel av badplatser, stöd till föreningslivet och annat som betyder guldkant för våra invånare, och kanske också för 
de som funderar på att flytta hit, utan att förlita sig på externa medel kommer att vara den viktigaste uppgiften. 
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Nyckeltal  

Volymmått 2018 2017 2016 

Biblioteksbesök 32 000 36 000 36 803 

Utlån 40 210 47 284 48 249 

- böcker, övrigt 35 701 41 227 43 878 

- ljudböcker 719 1 683 1 661 

- film 2 152 2 197 1 020 

- tidskrifter 0 0 733 

- e-böcker 567 719 693 

- talböcker, DAISY 182 296 264 

Aktiva låntagare 1 276 1 579 1 841 

Aktiva låntagare vid meröppet 457 461 459 

Elever i kulturskolan 283 281 277 

Simhallsbesök 55 603 47 075 54 950 

Genomförda föreningssammankomster med 
ungdomar i åldersgruppen 7-20 år 

4 088 4 010 4 165 

Föreningsägda föreningar som får 
kommunalt stöd 

17 17 17 
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Socialnämnden 
Socialnämnden ansvarar för att erbjuda stöd, service och behandling inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinderomsorg. Vidare har nämnden det övergripande ansvaret för kommunens äldreomsorg och därtill förebyggande och 
uppsökande verksamhet samt kommunens hälso- och sjukvård. 

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Ledning/utredning -5,9 -6,5 -0,6 

Individ- och familjeomsorg -23,2 -24,1 -0,9 

Hälso- och sjukvård -11,0 -11,4 -0,4 

Funktionshinderomsorg -31,5 -36,0 -4,5 

Äldreomsorg -64,6 -64,4 0,2 

Integration och nyanlända - 0,2 0,2 

Nettokostnad -136,2 -142,2 -6,0 

Årets verksamhet 
Socialnämndens hela verksamhet har under året fokuserat på en ekonomi i balans. Endast en mindre del av verksamheten har varit 
utvecklingsinriktad, då budget inte har tillåtit detta. Socialnämnden har erhållit statliga medel riktade mot välfärdsteknik. Pengarna 
har använts till olika digitala lösningar, som videokonferenser, storbildsprojektor för streamingtjänster samt trådlöst wifi på 
Margaretas park. Socialnämnden har vidare beslutat om ett byte av verksamhetssystem. Detta kommer att göras tillsammans med 
länets samtliga kommuner. 

Projekten Mullsjömodellen och Arbetsmarknadsenhet har pågått. 
Mullsjömodellen innebär fler hemmaplanslösningar samt att kunna erbjuda öppen vård på hemmaplan. Under året har projektet 
fallit väl ut och byter nu namn till Nya IFO. Flera egna familjehem har etablerats och familjebehandling med öppna insatser är 
igång. Samverkan med skola/förskola har igångsatts enligt en gemensam framtagen modell och fungerar väl. Antal placerade barn 
inom HVB-boende (hem för vård eller boende) har minskat under år 2018. Anledningen är att fler barn har placerats i egna 
familjehem eller övergått till öppna insatser i familjen. 

Arbetsmarknadsenhet har startat i liten skala. Under året har enheten flyttats från socialnämnden och organisatoriskt placerats 
under kommunstyrelsens allmänna utskott. 

Inflödet av kommuninvånare, som har behov av insatser inom socialnämndens områden, har varit stort. Jämfört med föregående år 
är detta speciellt tydligt inom hemtjänstens verksamhetsområde. 

Prioriterade utvecklingsområden inför 2018: 

• Vårdsamordning, ny lagstiftning, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, trädde ikraft 1 januari. En rutin, 
"Trygg hemgång", har tagits fram och fungerar väl. 

• Ekonomi i balans, en budgetavvikelse redovisas även i år, men jämfört med föregående år är avvikelsen betydligt lägre. 
• Medarbetare, bli en attraktiv arbetsgivare. Detta arbete har inte prioriterats under året. 
• Bostäder, bostadsbristen behöver lösas tillsammans med det kommunala bostadsbolaget. Syftet är att för socialtjänsten 

undvika dyra lösningar vid bostadsbrist. Det kommunala bostadsbolaget anser att de inte kan göra mer än de gör, 
socialnämnden kommer därför inte vidare i frågan. 

Årets ekonomi 
Socialnämnden visar en nettokostnad på -142,4 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 6,2 mnkr. 

Trots neddragningar i verksamheterna redovisar socialnämnden ett underskott. Det måste ändå poängteras att arbetet för en 
ekonomi i balans har gett resultat. Jämfört med år 2017 har socialtjänsten minskat nettokostnaderna med 11,3 mnkr (6,3 mnkr om 
omställningsstödet till individ- och familjeomsorgen inte medräknas). År 2017 var nettokostnaden 153,7 mnkr och 2018,142,4 
mnkr. 

Volymerna har fortsatt att öka inom i stort sett samtliga verksamheter. Nya grupper har tillkommit med stora behov av omsorg. 
Den nya lagstiftning "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård" innebär att vårdtagare skrivs ut tidigare från sjukhus. 
Även gruppen multisjuka äldre har ökat och står för en stor del av volymökningen. Vidare söker familjer med funktionshindrade 
barn eller ungdomar insatser av kommunen i form av avlastning. 

Risk och sårbarhetsanalysen för verksamhetsåret 2018 förutsåg att det stora budgetunderskottet från 2017 skulle bli svårt att vända 
på ett år. Med facit i hand har budgetunderskottet minskat med 17 mnkr (12 mnkr om omställningsstödet till individ- och 
familjeomsorgen inte medräknas) mellan åren 2017 och 2018. 

Orsaken till de största avvikelserna är att volymer av antalet ärenden har ökat inom de flesta verksamheter, övervältring av personlig 
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assistans från staten till kommunen samt ny lagstiftning från 1 januari "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård". 
Gruppen multisjuka äldre har ökat och krävt mycket insatser inom äldreomsorg och hemsjukvård. Hemtjänsten utförde fler timmar 
än vad som fanns avsatt i budget. Utredningsenheten hade en hög arbetsbelastning och hann inte följa upp ärenden i tid. Endast det 
dagliga arbetet hann utföras. Individ- och familjeomsorgen har inom barn och unga hämtat upp föregående års budgetunderskott. 
Under 2018 har gruppen missbruk vuxna ökat och visar på ett underskott. Sammanfattningsvis har behovet av socialtjänstens 
tjänster ökat samt nya målgrupper tillkommit. 

Generellt vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans 

• Åtta platser inom demens äldreomsorgen har lagts vilande under hösten. 
• Två platser inom somatisk äldreomsorg har övergått till sviktplatser korttidsboende. 
• Inköpen har minskat med motsvarande 10 procent på enheternas budget. 
• Daglig personaloptimering inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. 
• Inga konsulter inom individ- och familjeomsorgen. 
• Antalet externa placeringar, inom barn och unga, har minskat och övergått till egna familjehem och egen öppenvård. 
• Arbete med kvalitet och effektivitet inom främst hemtjänsten har inneburit effektiv planering med hög kundtid cirka 75 

- 80 procent - samtidigt nöjda brukare. 
• Sänka standardkostnaderna inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. 
• Vid dyra men nödvändiga placeringar äskas tilläggsanslag i kommunfullmäktige. 
• Stoppat utbyggnad av 8 - 10 platser vid Björkgårdens demensboende. 

  

I tabellen nedan redovisas Individ- och familjeomsorgens avvikelser jämfört med budget för åren 2014-2018. 

mnkr 2014 2015 2016 2017 2018 

Budget 20,8 21,1 21,8 22,2 23,2 

Avvikelse mot budget -1,8 -3,2 -9,9 -16,1 -0,9 

  

Framtid 
Socialnämnden har stora utmaningar 2019 

Den största utmaningen blir att minska underskottet och att klara budgeten. Om volymökning under 2019 blir densamma som 
under hösten 2018 blir det svårt att hålla budgeten. 

Externa faktorer som påverkar socialnämnden att klara budgetmål 2019 

• Stimulansbidrag för att höja bemanning inom äldreomsorgen finns inte att söka för 2019 (1,5 mnkr). 
• Lag "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård " infattar 1 januari 2019 även psykiatrin. Vårdtagare ska tas hem 

från sjukhus inom 3 dygn från utskrivningsklar (tidigare 30 dygn). 
• Statens utredning av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande) Översynen kommer att presenteras under 2019 

och även hur den fortsättningsvis kommer att påverka kommunen. 
• Klara välfärdstjänsterna som ska vara likvärdiga i kvalitet och tillgänglighet samt behovsstyrda. Detta är en utmaning för 

den lilla kommunen där kostnader och demografin i grunden förändrar kommunens möjlighet att möta behoven. 

Interna faktorer som påverkar socialnämnden att klara budgetmål 2019 

• Omställningsstödet till Individ- och familjeomsorgen minskade 2019 med 3,5 mnkr. 
• Bostadsbristen leder till alternativa lösningar som är betydligt dyrare för socialnämnden. Önskvärt vore om det 

kommunala bostadsbolaget tillsammans med socialnämnden kunde hitta en lösning. 
• Personalförsörjning, svårt att rekrytera till samtliga yrken men där vissa yrkesgrupper utmärker sig extra. 

Kompetensförlust innebär stora kostnader på flera plan. 
• Målgrupper som ökar med stora behov av insatser, till exempel multisjuka äldre och bostadslösa. 
• Familjer med funktionshindrade barn som behöver avlastning. 

Under år 2019 kommer ett nytt verksamhetssystem i stort vara infört. Systemet kommer att vara mer användarvänligt, säkert samt 
på sikt billigare än nuvarande system. I systemet kommer e-tjänster som till exempel digitala ansökningar bli möjligt. 

Ett område som fortsatt kommer att prioriteras är välfärdsteknik, som införande av trygghetskameror, trygghetssensorer och digital 
signering vid äldreboendena. 
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Nyckeltal  

Resultatmått 2018 2017 2016 

Kostnad för:    

Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad 
timme 

- 348 445 

Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn - 2 151 1 944 

Kostnad gruppboende LSS för vuxna enligt KPB, egen 
regi, kr/dygn 

- 2 994 2 584 

Kostnad servicebostad LSS enligt KPB, egen regi, 
kr/dygn 

- 1 968 1 708 

Kostnad personlig assistans SFB (efter avdrag från f-
kassan) enligt KPB, egen regi, kr/timme 

- 97 78 

Resultatmåtten 2018 kommer från Kostnad per brukare och blir tillgängliga under våren 2019. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola samt gymnasie- och vuxenskola. Nämnden ska leda, utveckla och 
utvärdera verksamheten som regleras i olika lagar och förordningar. 

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Förskola -44,3 -44,7 -0,4 

Grundskola -105,4 -112,2 -6,8 

Gymnasie- och vuxenskola -30,4 -33,0 -2,6 

Nettokostnad -180,1 189,9 -9,8 

Årets verksamhet 
Under 2018 har kommunen växt. För barn- och utbildningsverksamheten har denna tillväxt framför allt inneburit fler elever i 
grundskolan och i gymnasieskolan. Trots att antalet unga vuxna i Mullsjö kommun har ökat har dock barnafödandet även under 
2018 varit lågt även om det har ökat med 9 barn jämfört med år 2017 som var rekordlågt. 

Rekrytering av behörig personal i förskolan, grundskolan och på fritidshemmen är en stor utmaning. Konkurrensen mellan 
kommunerna om pedagogerna fortsätter att driva upp lönerna och därmed kostnaderna för barn- och utbildningsverksamheten. 

Förskolan har haft ett tungt år med sjukskrivningar och mycket psykisk ohälsa hos personal och vårdnadshavare, vilket ökar 
belastningen på den personal som är på plats. Barnen får fler närvarotimmar i förskolan, samtidigt som resursfördelningsmodellen 
är oförändrad. 

Verksamhetsåret 2018 har varit utmanande på många sätt. Under våren tog nämnden beslutet om en stadieindelning där 
Gunnarsbo F-5 skulle bli Mullsjö F-3 och Gunnarsbo 4-6 inför läsåret 18/19. Det har inte varit en budget i balans på många år fö 
F-5 och med de kostnader omorganisationen medförde har F-6 ett stort minusresultat. En stor utmaning har varit att få till ett 
resurscenter på Gunnarsbo 4-6 då enheten har många resurserpersoner anställda för barn som behöver ett hjälpjag för att klara sin 
skoldag. Genom ett resurscenter ser vi att vi kan få ner antalet resurspersoner och fler elever kan få hjälp och stöttning i sin 
skolgång. 

IT är en stor utmaning i verksamheten då vi inte har ekonomi att utöka tätheten av lärverktygen. Nationell digitaliseringsstrategi för 
skolväsendet säger 1 till 1 för alla elever i grundskolan år 2022 vilket är ett regeringsbeslut samtidigt är den teknik pedagogerna har 
till hands undermålig och klassrumstekniken är förlegad. 

Elevernas meritvärde i avgångsbetyget från åk 9 var det högsta i länet (flickor) samt över snittet för pojkar. Även andelen elever 
som når målen i årskurs 6 har ökat efter några år med nedåtgående trend. Tyvärr var det färre elever som avslutade sina 
gymnasiestudier efter tre år. Det faktum att betydligt färre ungdomar börjar på högskolan inom tre år efter avslutade 
gymnasiestudier kan bero på högkonjunkturen och därmed bättre jobbmöjligheter. 

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

Många vuxna i Mullsjö kommun har också kunnat erbjudas vuxenutbildning både i form av yrkesutbildningar och i form av 
behörighetskompletteringar för högskolestudier även under 2018. Det är också glädjande att uppföljningen som sker genom det 
kommunala aktivitetsansvaret visar att det är oerhört få elever i åldersgruppen 16-20 år som står utanför gymnasieskolan. 

Årets ekonomi 
För andra året i rad visar barn- och utbildningsverksamheten i Mullsjö kommun ett sammanlagt negativt resultat och resultatet för 
2018 visar ett underskott om -9 800 tkr. 

Förskolan 
Förskolan visar ett negativt resultat om -400 tkr. 

Förskolan har under året haft fler avdelningar än budget egentligen tillåtit. Barn i behov av särskilt stöd ökar i förskolan. Även 
kostnaden för köp av platser avseende förskola och pedagogisk omsorg ökar kraftigt. Löneglidning förekommer också, på grund av 
rörlig arbetsmarknad men också för att det rekryteras behöriga förskollärare. 

På grund av att förskolan har ett lågt antal behöriga förskollärare och tack vare förväntat obudgeterat statsbidrag avseende 
minskade barngrupper blev inte underskottet större. 
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Grundskolan 
Grundskoleverksamheten visar ett negativt resultat om´- 6 800 tkr där F-6 har ett underskott om 
-4 800 tkr. 

Personalkostnaderna på framförallt F-6 ligger långt över budget. Det är främst kostnader för resurspersonal och fritidshemmen 
som visar stora underskott. 

Elever i behov av särskilt stöd är en stor kostnad för grundskolan. En stor utmaning har varit att få till ett resurscenter på 
Gunnarsbo 4-6 då det är många resurserpersoner anställda för barn som behöver ett hjälpjag för att klara sin skoldag. Genom ett 
resurscenter ser skolledningen att de kan få ner antalet resurspersoner och fler elever kan få hjälp och stöttning i sin skolgång. 

Omorganisationen skulle ske inom ram men det har inte varit möjligt då verksamheten var underfinansierad redan från årets början. 
Kostnaderna för en ny enhet samt lokalkostnaderna för Bjöksäter har gjort att underskottet ökat under året. Även ökade 
skolskjutskostnader, bland annat på grund av Björksäter, har bidragit till underskottet. Hyreskostnaden för Kyrkvägen finns inte 
heller den täckning för i budget. 

Trollehöjdsskolan gör ett underskott om -1 100 tkr vilket även där främst beror på för höga personalkostnader gentemot budget. 

Grundsärskolan 
Grundsärskolan visar ett negativt resultat om -1 500 tkr. Den obligatoriska särskolan i Jönköping har också blivit betydligt dyrare än 
beräknat, mycket beroende på att i stort sett alla eleverna i Jönköping för närvarande är mottagna i träningsskolan. Dessutom är 
skolskjutskostnaderna höga för särskoleelever. 

Gymnasiet och vuxenutbildning 
Gymnasiet visar ett underskott om -2 600 tkr. Detta går inte att påverka då all gymnasieverksamhet köps av andra kommuner. Inför 
läsåret 19/20 ser vi att elevantalet ökar ytterligare varför kostnaderna för gymnasiet kommer att öka med ca 1 500 tkr på 
halvårsbasis. 

För att hålla nere kostnaderna för vuxenutbildningen beviljas endast lagstadgade utbildningar, såsom kompletterande utbildningar 
för att komma in på gymnasiet eller högskola samt vård- och omsorgsutbildningar eftersom det finns ett politikiskt beslut om detta. 

Ekonomi i balans 

Ett arbete har påbörjats där olika åtgärder diskuteras för att få en ekonomi i balans. 

Framtid 
Vid jämförelser med andra kommuner ser vi att Mullsjö barn- och utbildningskostnader inte är höga förutom kostnader för särskola 
och fritidshemmen. 

Inför år 2019 har nämnden fått ytterligare 4 500 tkr men då ser vi att kostnaderna för gymnasiet kommer att vara cirka 5 000 tkr 
över budget. Då det skett en utökning med både Björksäter och en extra enhet (F-3 och 4-6) och ingen budget finns avsatt för detta 
prognosticeras även ett underskott för barn- och utbildningsverksamheten år 2019. 

Ett flertal åtgärder är vidtagna: 

En översyn gällande förskoleklass- och fritidshemmens kostnader pågår och nya riktlinjer förväntas få ner kostnaderna inför läsåret 
2019/2020. 

Den nya uppföljningsrutinen bör göra det lättare för skolledarna att planera sina verksamheter för att hålla nere kostnaderna. 

Arbetet med att organisera resursgrupper bör också få genomslag under nästa läsår då ett antal resurspersoner inte kommer att få 
fortsätta till hösten. Detta kommer även att öka kvaliteten för elever i behov av särskilt stöd. 

Antalet elever i gymnasiet ökar med 23 elever inför läsåret 19/20 vilket måste tas hänsyn till i 2020 års budget. 

Nyckeltal 

Resultatmått 2018 2017 2016 

Antal barn per årsarbetare i förskola 4,4 5,1 5,3 

Antal barn per grupp i förskolan i snitt 11,8 15,0 16,0 

Antal elever/barn per årsarbetare i 
fritidshemmen 

15,4 17,8 18,9 

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

73,9 85,5 83,3 

Meritvärde år 9 246,7 204,7 208,5 
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Volymmått 2018 2017 2016 

Antal barn i kommunal förskola 307 301 295 

Antal elever i förskoleklass och grundskola 973 970 932 

Antal elever i fritidshemmen 390 378 366 

Andel elever med rätt till modersmål, % 13,0 13,2 12,9 

 

 

 

 

 

 
    



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2018 43(70) 

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

  

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnad -2,5 -1,4 1,1 

Årets verksamhet 
Byggnadsnämnden har under 2018 totalt hanterat cirka 70 bygglovsärende och cirka 45 anmälningsärenden vilket är något färre 
ärenden än 2017. 

Under 2018 har 6 stycken detaljplaner antagits. 

På personalsidan har enheten haft en stabil organisation fram till hösten. Under hösten har vi saknat en planarkitekt på grund av 
föräldraledighet och en av bygglovshandläggarna har valt att sluta på Mullsjö kommun. Arbetsbelastningen på enheten har trots 
detta varit bra och vi ser inte att vi tappat fart i våra pågående ärenden. 

Årets ekonomi 
Byggnadsnämnden redovisar ett budgetöverskott på 1,1 mnkr. 

Framtid 
Mullsjö kommun är i en expansiv fas. Under augusti 2019 kommer den nya sträckningen på väg 26/47 att invigas. Det råder för 
tillfället brist både på industrimark och på villatomter. Under 2018 har detaljplaner för villabebyggelse tagits fram och under 2019 är 
det av största vikt att exploatera gator och förbereda marken för försäljning. 

Under 2019 kommer det att byggas fler flerbostadshus än tidigare både som hyresrätter och bostadsrätter. Under februari har 
byggnadsnämnden beviljat bygglov för 80 nya lägenheter. 

Det kommer under 2019 också att tas fram detaljplaner för bostäder, förskoleändamål, olika boendeformer för äldre och inom 
socialtjänsten med flera. Under 2019 kommer det finnas två planarkitekter anställda på Mullsjö kommun för att utöka kapaciteten 
och minska sårbarheten. 

Nyckeltal 

Volymmått 2018 2017 2016 

Planärenden som vunnit laga kraft 5 4 1 

Planlagda nya bostäder 50 10 10 

Beviljade bygglov 70 73 69 

Beslut om starbesked 98 141 106 
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Miljönämnden 
Miljönämndens ansvar är huvudsakligen att utföra tillsyn och kontroll av miljö- och hälsoskyddsförhållandena inom industri och 
offentlig verksamhet hos de objekt som nämnden ansvarar för. Vidare att utföra livsmedelskontroller. I uppdraget ingår även 
naturvård som till skillnad från ovanstående är ett frivilligt åtagande för kommunen. Verksamhetsområdet för miljönämnden är 
Habo och Mullsjö kommuner. 

  

mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnad -2,8 -2,8 0 

Årets verksamhet 
Miljösamverkans länsträff för inspektörer arrangerades av förvaltningen på Mullsjö friluftshotell, högt deltagande och höga betyg i 
utvärderingen. Fortsatt förbättrad ärendebalans trots kraftigt ökat ärendeinflöde. 

Det stadigt ökade antalet upprättade ärende ligger framförallt inom enskilda avlopp, hälsa, miljöfarlig verksamhet, förorenade 
områden, cisterner och radon varav merparten är egeninitierade. 

Nedan redovisas några av de aktiviteter som genomförts under året: 

Miljöskydd 

• Tillsyn av enskilda avlopp med syfte att åtgärda undermåliga enskilda avloppsanläggningar. 
• Egeninitierad tillsyn av avloppsledningsnäten, genomgång av försiktighetsmått, tillsyn av lantbruk inom 

vattenskyddsområden. 
• Alla före detta kommunala avfallsdeponier i Habo och Mullsjö kommuner har nu inventerats enligt MIFO fas-1. 

Hälsoskydd  

• Fotvårdsverksamheter har fått inspektion liksom akupunktör. 
• Ny lagstiftning om solarieverksamheter och ett projekt genom Miljösamverkan har genomförts med tillsyn av 

verksamheterna. 
• Flerfamiljshus har redovisat radonmätningar. 

Livsmedel  

• Inom länet har ett projekt om transporter genomförts. Främst har transport av varm mat mellan till exempel skolor, 
förskolor och inom hemtjänsten kontrollerats. 

• Ett projekt inom SVVANTHE som handlade om norovirus (vinterkräksjuka) och personalhygien har genomförts. I Habo 
och Mullsjö hade de verksamheter som kontrollerades bra rutiner. 

Naturvård 

• Kalkning spreds med hjälp av helikopter på våtmarker och i sjöar i de försurningskänsliga avrinningsområdena till 
Vätterbäckarna i Habo och Mullsjö kommuner. 

Årets ekonomi 
Ingen budgetavvikelse redovisad för 2018. 

Framtid 
Utmaningarna är att ha rätt underlag för att göra prioriteringar för att uppnå maximal miljö- och hälsonytta och säkra livsmedel, att 
vara en attraktiv arbetsgivare och att hitta samverkansformer där Miljösamverkan Jönköpings län är ett viktigt forum samt att ha 
effektiva systemstöd och få en digitaliserad ärendeprocess. 

Nyckeltal 

Resultatmått 2018 2017 2016 

Taxor/avgifter av bruttokostnad, % 21 22 22 

Nettokostnad/invånare, kr 369 335 288 
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Volymmått 2018 2017 2016 

Antal delegationsärenden 363 357 288 

Antal registrerade ärenden 1 288 1 106 783 
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Mullsjö Bostäder AB 
Mullsjö Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag av Mullsjö kommun helägt bolag. Bolaget förvaltar bostäder och lokaler. 
Under 2012 startade bolaget upp det helägda dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Gyljeryd 1:24. 

  

Årets verksamhet 
Fastighetsförvaltningen omfattade vid årets slut 541 lägenheter (34 462 kvm) samt 17 lokaler (3 384 kvm). Av bolagets lägenheter är 
74 belägna i Sandhem och resterande i Mullsjö. 

Fastigheternas totala taxeringsvärden uppgår till 179 mnkr. 

Efterfrågan på bostäder är fortsatt god med allt längre köer till samtliga områden. Även nyproduktionen som har högre hyror är 
förhållandevis lätta att hyra ut. 

Hyreshöjning genomfördes den 1 april med ett snitt på 1,2 procent på ursprungliga beståndet, presumtionshyror lämnades 
oförändrade. Vid årets slut uppgick den genomsnittliga hyresnivån till 888 kr per kvm och år för fastigheter byggda före 2014 och 
1 437 kronor för nyare fastigheter. 

Bolaget har under året förvärvat två fastigheter. En av fastigheterna ligger centralt i Mullsjö och är tänkt för framtida nybyggnation 
av bostäder. Den andra är en industrienhet på Garverigatan, för egen användning inom fastighetsskötseln. Fastigheten i Sandhem 
som innehåller lanthandel har sålts till hyresgästen. En del mark har dock behållits för eventuell framtida byggnation. Projektet på 
Ekbacken har sålts och där kommer köparen att bygga bostadsrätter. 

Under året har inflyttning skett i 10 nyproducerade lägenheter på Duvgatan i Mullsjö. 

Nyproduktion pågår av 10 lägenheter på Järnvägsgatan i centrala Mullsjö. Inflyttning beräknas till 1 mars 2019. Lägenheterna är på 
2 respektive 3 rum och kök. 

Årets ekonomi 
Årets resultat efter skatt uppgår till 0,9 mnkr. Nya lån har tagits om 21 mnkr under året. Den totala låneskulden uppgick därmed till 
235 mnkr vid årsskiftet. Bolagets soliditet uppgick på bokslutsdagen till 20 procent. 

Framtid 
Några nyproduktioner kommer inte att startas under perioden 2019 – 2020. Istället fortsätter arbetet med flera större 
lägenhetsrenoveringar som innebär standardhöjningar. Dessa har en positiv effekt på hyresnivån, samtidigt som vi långsiktigt kan 
erbjuder attraktiva lägenheter. Att ha attraktiva lägenheter är en konkurrensfördel om efterfrågan börjar svikta i framtiden. 

Bolaget fortsätter också satsningen på att förbättra utomhusmiljöerna och öka tillgängligheten till fastigheterna. Stora insatser görs 
också för att byta ut gamla vatten- och värmeledningssystem. 
Dessutom kommer en välbehövlig renovering av tak, fasader och loftgångar att genomföras. 
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Mullsjö Energi och Miljö AB 
Mullsjö Energi och Miljö AB är ett helägt kommunalt aktiebolag med säte i Mullsjö. Bolaget bedriver fjärrvärmeverksamhet i 
Mullsjö, vatten- och avloppsverksamhet i Mullsjö och Sandhem, samt renhållningsverksamhet i hela kommunen. Samtliga 
verksamheter är avgiftsfinansierade. 
I kommunen finns två avloppsreningsverk en återvinningscentral och fyra återvinningsstationer för papper och förpackningar. 

Årets verksamhet 
Mullsjö Energi och Miljö AB är ett helägt dotterbolag till Mullsjö kommun. Bolaget bedriver fjärrvärmeverksamhet i Mullsjö samt 
vatten- och avloppsverksamhet i Mullsjö och Sandhem. Under året har bolaget avvecklat renhållningsverksamheten i kommunen 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeverksamheten har bedrivits i egen regi och med egen personal. Försäljningen av fjärrvärme 2018 har ökat jämfört med 
2107. Värmebehovet var nästan lika stort för åren 2018 och 2017. Mängden försåld fjärrvärme har ökat beror på att ytterligare 
några kunder har anslutit sig. Driftstörningar i bränsleinmatningen har medfört att träpellets har fått användas i en större 
omfattning än planerat och att underhållskostnaderna har blivit större. 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsverksamheten har bedrivits i egen regi och med egen driftpersonal. Ett mindre område på Torestorp i Mullsjö 
har exploaterats och försetts med vatten och avlopp. Ytterligare en- och flerfamiljshus har anslutits med vatten och avlopp i Mullsjö 
och Sandhem. Renoveringsarbeten har utförts på vattenverket i Mullsjö för att förbättra funktioner och säkerheten. I Sandhem 
planers liknande åtgärder. Sommaren 2018 var mycket varmare än normalt. Försäljningen av vatten har ökat trots att produktionen 
har minskat. Detta beror på att ett antal diffusa läckor på vattenledningsnätet i Mullsjö har tätats. Bolaget har köpt in ett program 
för digitalisering av vatten och avloppsledningsnätet i Mullsjö och Sandhem. Detta ger en bättre förmåga att dokumentera händelser 
och planera tillbyggnads- och renoveringsarbeten på ledningsnätet. 

Renhållning 
Avvecklingen av renhållningsverksamheten har under året 2018 bedrivits i en större omfattning än tänkt med egenpersonal och 
med hjälp av konsulter som har utfört olika typer av utredningar. 

Årets ekonomi 
Under 2018 har bolagets omsättning minskat då renhållningen har avslutats. Detta medför att administrativa kostnader ska fördelas 
på återstående verksamheter samtidigt som vissa resurser frigörs för kvarvarande verksamheter. Verksamheternas resultat var totalt 
-134 tkr. 

Driften inom verksamhetsområdena vatten och avlopp samt fjärrvärme har pågått i normal omfattning. 

Inom renhållningsverksamheten har driften för avveckling pågått under året i större omfattning än planerat. 
Fjärrvärmeverksamheten har under året sålt mer fjärrvärme jämfört med föregående år. Kostnaderna har ökat mer än budgeterat. 
Detta beror på driftstörningar i bränsleinmatningen som då medför ökad användning av träpellets istället för träflis. 

Avvecklingen av renhållningsverksamheten har bedrivits i större omfattning under året än planerat. Dessa kostnader har varit 
planläggning av arbeten på nedlagda deponier i kommunen samt kostnader för renhållning på återvinningsstationer i kommunen. 

Resultat: 

• vatten- och avloppsverksamheten, 549 tkr 
• fjärrvärmeverksamheten, 111 tkr 
• renhållningen, -794 tkr 

Framtid 
Taxan för vatten och avlopp har justerats från 2019-01-01 och taxan för fjärrvärme har justerat från 2019-02-01. 
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Ekonomi 
I denna del redovisas finansiella rapporter med nothänvisningar för kommunen och koncernen. Här lämnas också information om 
de redovisningsprinciper som i allt väsentligt tillämpas vid kommunens redovisning. Vidare redovisas en drift- och 
investeringsredovisning med kommentarer och avslutningsvis kommunrevisionens revisionsberättelse. 

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

Resultaträkning 

mnkr Not Koncernen Kommunen 

  2018 2017 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 1 143,4 154,9 85,8 96,1 

Verksamhetens kostnader 2 -525,2 -531,6 -490,4 -500,2 

Avskrivningar  -32,2 -28,5 -18,4 -16,8 

Verksamhetens nettokostnader  -414,0 -405,2 -423,0 -420,9 

      

Skatteintäkter 3 317,2 309,2 317,2 309,2 

Generella statsbidrag och utjämningar 4 97,2 96,8 97,2 96,8 

Finansiella intäkter 5 2,2 0,4 6,2 4,2 

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

Resultat före skatt  -7,0 -7,7 -8,5 -17,2 

Bokslutsdispositioner  0,3 - - - 

Bolagsskatt  -0,7 -0,6 - - 

Årets resultat  -7,4 -8,3 -8,5 -17,2 
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Balansräkning 

mnkr Not Koncernen Kommunen 

  2018 2017 2018 2017 

      

TILLGÅNGAR      

Materiella anläggningstillgångar 6 791,3 774,9 381,0 388,5 

Mark, maskiner och tekniska anläggningar 6 761,6 745,9 355,9 363,0 

Maskiner och inventarier 6 29,7 28,9 25,1 25,5 

Finansiella anläggningstillgångar 7 8,8 9,2 143,5 143,9 

Summa anläggningstillgångar  800,1 784,1 524,5 532,4 

Förråd och exploateringsfastigheter 8 13,0 12,3 12,5 11,7 

Kortfristiga fordringar 9 38,6 37,1 34,1 32,6 

Kassa och bank 10 38,9 44,1 13,7 12,9 

Summa omsättningstillgångar  90,5 93,5 60,3 57,2 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  890,6 877,6 584,8 589,6 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 11     

Årets resultat 11 -7,4 -8,3 -8,5 -17,2 

Resultatutjämningsreserv 11 - - 9,6 9,6 

Övrigt eget kapital 11 103,9 112,5 78,2 95,3 

Summa eget kapital  96,5 104,2 79,3 87,7 

      

Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 14 36,5 34,1 36,5 34,1 

      

SKULDER      

Långfristiga skulder 12 658,3 640,8 389,2 391,5 

Kortfristiga skulder 13 99,3 98,4 79,8 76,3 

Summa skulder  757,6 739,3 469,0 467,8 

      

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  890,6 877,6 584,8 589,6 

      

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 14 171,4 180,2 171,4 180,2 

Borgensförbindelser 16 301,5 281,7 301,5 281,7 

 

  



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2018 51(70) 

Kassaflödesanalys 

mnkr Not Koncernen Kommunen 

  2018 2017 2018 2017 

Den löpande verksamheten      

Resultat före extraordinära poster  -7,4 -8,3 -8,5 -17,2 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  34,3 26,5 20,9 19,5 

av- och nedskrivningar  31,9 23,8 18,5 16,8 

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

Justering för rörelsekapitalets förändring  -0,9 14,4 1,2 20,5 

ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar  - - -1,5 18,6 

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

ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder  - - 3,5 2,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  26,0 32,6 13,6 22,8 

      

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella tillgångar  -49,5 -120,8 -10,9 -39,9 

Försäljning av materiella tillgångar  - - - 0,3 

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

Avyttring av finansiella tillgångar  0,5 - - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -49,0 -121,2 -10,9 -40,0 

      

Finansieringsverksamheten      

Nya lån 12 20,9 103,8 - 20,0 

Ökning (+) /minskning (-) räntebärande skulder  - - - - 

Utbetald utdelning  -0,1 -0,1 - - 

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

Ökning (-) /minskning (+) långfristiga fordringar  - - 0,4 0,3 

Övrig finansiering  - 0,3 - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  17,3 100,5 -1,9 18,0 

ÅRETS KASSAFLÖDE  -5,7 11,9 0,8 0,8 

      

Likvida medel vid årets början  44,1 32,2 12,9 12,1 

Likvida medel vid årets slut  38,9 44,1 13,7 12,9 
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Nothänvisningar, mnkr 

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Försäljningsintäkter 2,7 4,2 2,7 4,2 

Taxor och avgifter 38,1 41,1 18,6 15,7 

Hyror och arrenden 49,9 46,2 13,4 12,8 

Bidrag 43,6 56,9 43,6 56,9 

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 9,1 6,5 7,5 6,5 

Summa 143,4 154,9 85,8 96,1 
 

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Personal -290,6 -278,8 -277,2 -267,0 

Pensioner -27,2 -26,2 -26,5 -25,5 

Varor -37,2 -48,7 -25,8 -27,3 

Tjänster -40,2 -41,1 -35,1 -39,8 

Bidrag -11,1 -11,1 -11,1 -11,1 

Köp av verksamhet -88,9 -97,6 -86,8 -95,4 

Hyror och fastighetsservice -30,0 -28,1 -27,9 -34,1 

Summa -525,2 -531,6 -490,4 -500,2 
 

Not 3 Skatteintäkter Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Preliminära skatteintäkter 318,7 310,3 318,7 310,3 

Slutavräkn. föregående år, justeringspost -1,1 0,4 -1,1 0,4 

Slutavräkn. innevarande år, prognos -0,4 -1,5 -0,4 -1,5 

Summa 317,2 309,2 317,2 309,2 
 

Not 4 Generella statsbidrag och 
utjämning Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Inkomstutjämning 79,1 79,1 80,9 79,1 

Regleringsbidrag 1,1 - 1,1 - 

Kostnadsutjämning 0 2,6 0 2,6 

Fastighetsavgift 17,1 14,3 17,1 14,3 

Generella bidrag från staten 3,0 4,1 3,0 4,1 

LSS-utjämning -4,9 -3,2 -4,9 -3,2 

Regleringsavgift - -0,1 - -0,1 

Summa 97,2 96,8 97,2 96,8 
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Not 5 Finansiella intäkter och kostnader Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Finansiella intäkter     

Utdelning Mullsjö Energi och Miljö AB - - 0,4 0,1 

Utdelning Kommuninvest 2,0 - 2,0 0,8 

Ränta Mullsjö Bostäder AB - - 2,3 1,6 

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

Övriga ränteintäkter inkl. räntebidrag 0,2 0,4 0 0,2 

Summa 2,2 0,4 6,2 4,2 

Finansiella kostnader     

Räntekostnader mm -8,9 -8,1 -5,4 -5,7 

Ränta pensionsavsättning -0,7 -0,8 -0,7 -0,8 

Summa -9,6 -8,9 -6,1 -6,5 

Summa finansnetto -7,4 -8,5 0,1 -2,3 
 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar     

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

Verksamhetsfastigheter 595,4 541,0 290,3 299,6 

Affärsfastigheter 1,9 36,7 1,9 1,6 

Tekniska anläggningar 77,4 79,0 - - 

Publika fastigheter 58,3 56,9 58,3 56,4 

Pågående investeringar 23,2 26,9 - - 

Övriga fastigheter 1,7 1,8 1,7 1,8 

Summa 761,6 745,9 355,9 363,0 

     

Anskaffningsvärde   477,3 441,8 

Ackumulerade ned-/avskrivningar   -125,0 -98,9 

Bokfört värde 1 januari 745,9 651,7 363,0 342,9 

Förändringar under året:     

Årets nettoinvesteringar   6,6 32,6 

Från pågående investeringar   - - 

Årets avskrivningar   -13,7 -12,4 

Bokfört värde 31 december 761,6 745,9 355,9 363,0 

     

Maskiner och inventarier 29,8 28,9 22,9 25,5 

Anskaffningsvärde   83,0 71,5 

Ackumulerade ned-/avskrivningar   -57,8 -48,5 

Bokfört värde 1 januari 28,9 25,8 25,5 22,9 

Förändringen under året:     

Årets nettoinvesteringar   4,2 7,0 

Årets avskrivningar   -4,6 -4,4 

Bokfört värde 31 december 29,8 28,9 25,1 25,5 
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Aktier och andelar     

Mullsjö Bostäder AB - - 47,7 47,7 

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

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

Övriga 0,5 0,8 0,4 0,5 

Summa 6,9 7,2 61,6 61,7 

Långfristiga fordringar     

Mullsjö Bostäder AB - - 40,0 40,0 

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

Övriga 1,9 2,0 1,9 2,2 

Summa 1,9 2,0 81,9 82,2 

S:a långfristiga fordringar 8,8 9,2 143,5 143,9 
 

Not 8 Exploateringsfastigheter Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

 12,6 12,3 12,6 11,7 
 

Not 9 Kortfristiga fordringar Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Kundfordringar 10,1 10,5 4,8 5,2 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

24,6 22,1 23,8 23,9 

Diverse kortfristiga fordringar 3,9 4,5 5,5 3,5 

Summa 38,6 37,1 34,1 32,6 
 

Not 10 Likvida medel Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Plusgiro och bank 38,9 44,1 13,7 12,9 
 

Not 11 Eget kapital Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Ingående eget kapital 104,2 112,6 87,8 104,9 

Årets resultat -7,4 -8,3 -8,5 -17,2 

Utgående eget kapital 96,5 104,2 79,3 87,7 

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

Not 12 Långfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Ingående låneskuld inkl. kortfristig del 640,8 540,5 391,5 373,8 

Nya lån 20,9 103,7 - 20,0 

Amortering -3,4 -3,4 -2,3 -2,3 

Summa 658,3 640,8 389,2 391,5 
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Not 12a Ränteswappar Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

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

Marknadsvärde ränteswap 3MSTIBOR -20,4 -22,8 -20,4 -22,8 
 

Not 13 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Leverantörsskulder 30,8 34,1 22,3 23,4 

Källskatt och arbetsgivaravgifter 10,7 10,3 10,0 9,8 

Semester- och övertidsskuld 15,6 15,3 14,8 14,9 

Upplupna pensioner inkl. löneskatt 10,6 10,5 10,6 10,5 

Förutbetalda intäkter och upplupna 
kostnader 

21,0 17,0 12,8 7,6 

Övriga kortfristiga skulder 10,6 11,2 9,3 10,1 

Summa 99,3 98,4 79,8 76,3 
 

Not 14 Pensionsförpliktelse Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Avsatt till pensioner     

Ingående avsättning 34,1 31,4 34,1 31,4 

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

- 3,3 - 3,3 

Nya förpliktelser under året 2,4 0,6 2,4 0,6 

varav nyintjänade pensioner 3,6 -0,2 3,6 -0,2 

varav ränte- och basbeloppsuppräkning 0,7 0,8 0,7 0,8 

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

Annan pensionsförsäkringslösning -1,2 - -1,2 - 

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

Summa avsatt till pensioner 36,5 34,1 36,5 34,1 

     

Specifikation - avsatt till pensioner     

Förmånsbestämd ålderspension 23,3 21,5 23,3 21,5 

Särskild avtalspension 0,1 1,3 0,1 1,3 

Pension till efterlevande 0,3 0,2 0,3 0,2 

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

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

Summa pensioner 29,4 27,6 29,4 27,6 

Löneskatt 7,1 6,5 7,1 6,5 

Summa avsatt till pensioner 36,5 34,1 36,5 34,1 
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Ansvarsförbindelse     

Ingående ansvarsförbindelse 180,2 183,8 180,2 183,8 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3,2 5,1 3,2 5,1 

Årets utbetalningar -7,1 -9,0 -7,1 -9,0 

Övrigt -4,9 0,3 -4,9 0,3 

Summa ansvarsförbindelse 171,4 180,2 171,4 180,2 

     

Aktualiseringsgrad, procent 94 94 94 94 

     

Årets pensionskostnader inkl. löneskatt     

Årets avsättning 0,5 -2,1 0,5 -2,1 

Pensionsutbetalningar 10,3 10,4 10,3 10,4 

Avgiftsbestämd ålderspension 11,8 10,8 11,7 10,4 

Finansiella kostnader 0,9 1,0 0,9 1,0 

Annan pensionsförsäkringslösning, 
förmånsbestämd ålderspension (FÅP) som 
inte ingår i KPA:s beräkning 2,0 4,2 - 1,6 

Summa pensionskostnader 25,5 24,3 23,4 21,3 
 

Not 15 Leasing Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Inte uppsägningsbara leasingavgifter     

Förfaller till betalning:     

inom 1 år 2,4 2,7 2,4 2,7 

senare än 1 år men inom 5 år 0,8 1,9 0,8 1,9 

Årets leasingkostnad 3,2 4,6 3,2 4,6 
 

Not 16 Borgensförbindelse Koncernen Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Kommunala bolag 266,4 166,7 266,4 246,6 

Föreningar 35,1 35,1 35,1 35,1 

Summa 301,5 281,7 301,5 281,7 
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Redovisningsprinciper 
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens kapitel åtta samt Lag om kommunal redovisning. Utöver lagarna 
lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunernas redovisning. Kommunen strävar efter att 
följa dessa lagar och rekommendationer samt vad i övrigt kan anses som god redovisningssed. 

RKR:s rekommendationer med kommentarer 
Nr 2.2 Särskild avtalspension, visstidspension och omställningsstöd mm. 
Rekommendationen inte tillämplig i år. 

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

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

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

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

Nr 8.2 Sammanställd redovisning koncernen 
Mullsjö kommunkoncern innefattar Mullsjö kommun samt de två helägda bolagen Mullsjö Energi & Miljö AB och Mullsjö 
Bostäder AB. I den sammanställda redovisningen ingår även Mullsjö Bostäder AB:s dotterbolag Fastighets AB Gyljeryd 1:24. Den 
sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Det innebär att vid 
förvärvstillfället har förvärvat eget kapital eliminerats och att därefter intjänat kapital räknas med i koncernens egna kapital. Med 
proportionell konsolidering menas att ägda andelar av räkenskaperna tas med i den sammanställda redovisningen. 

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

Nr 11.4 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde (utgift) med avdrag för investeringsbidrag och planenliga 
avskrivningar (se not 6). Gränsdragningen för vad som redovisas som investering är ett halvt basbelopp, för närvarande cirka 23 tkr. 

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

Avskrivningstider 

• Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 3 - 10 år 
• Fastigheter 10 - 75 år 

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

• Stomme 50 år (riktmärke 50-100 år) 
• Tak 35 år 
• Fasad 40 år 
• Inre ytskikt (golv, innerväggar, innertak) 15 år 
• Installationer (el, rör, ventilation, hiss) 25 år 
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Gator och vägar 

• Stomme 50 år 
• Ytbeläggning 20 år 
• Belysning 25 år 

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

Exploatering 
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar. 

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

Nr 13.2 Redovisning av hyres/leasingavtal 
Finansiell leasing innebär att äganderätten kan överföras till leasingtagaren vid avtalsperiodens slut. Operationell leasing kan liknas 
vid ett avtal där äganderätten inte kan övergå till leastagaren. Operationell leasing med kommunen som leastagare består av fordon, 
inventarier och teknisk utrustning. 
Samtliga leasingavtal i kommunen hanteras som operationell leasing. 

Nr 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser och fel 
Enligt försiktighetsprincipen har 97 procent av förväntade utbetalningar, avseende ensamkommande barn, från Migrationsverket 
bokförts som upplupna intäkter. 

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

Nr 16.2 Redovisning av kassaflöden 
Rekommendationen tillämpas i sin helhet. 

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

Nr 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 

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

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna i kommunen består av preliminära skatteintäkter under året, prognos för slutavräkning samt skillnaden mellan 
slutlig taxerad skatt och redovisad skatt föregående år. Vid beräkningen av de preliminära skatteintäkterna för året har SKL:s 
decemberprognos använts. 

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

Fastighetsavgift 
Intäkter från fastighetsavgift baseras på SKL:s bokslutsprognos (cirkulär 18:67). Intäkterna består av slutligt utfall av 2017 års 
fastighetsavgift samt prognos av 2018 års fastighetsavgift. 

Ersättning för ingående mervärdesskatt  
Ersättningar för ingående mervärdesskatt, den så kallade kommunmomsen, uppgår till 20,6 mnkr under året. Beloppet 
nettoredovisas i kommunens bokföring. 

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

Nr 19 Nedskrivningar 
Rekommendationen inte tillämplig i år. 

Nr 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder 
Räntekostnader på lån samt ränteintäkter på likvida medel är periodiserade till den redovisningsperiod som avses. 
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Nr 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning 
Är redovisat i not 12 a. 

Nr 22 Delårsrapport 
Inte tillämplig i årsredovisningen. 

Nr 23 Bokföring 
En genomgång kommer att påbörjas för att säkerställa att rekommendationen följs. En aktuell systemdokumentation saknas. 
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Driftredovisning 
Nettokostnad, mnkr Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse 

Kommunstyrelsen -81,1 -77,9 -78,6 -0,7 

Allmänna utskottet -44,6 -46,9 -45,4 1,5 

Kommunal demokrati -8,4 -8,0 -7,9 0,1 

Kommunkontor -30,4 -32,9 -31,6 1,3 

Kollektivtrafik -0,5 -0,6 -0,6 0 

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

Tekniska utskottet -22,4 -16,1 -18,4 -2,3 

Gata/Park -14,5 -13,1 -12,2 0,9 

Fastighet -4,9 -2,1 -2,9 -0,8 

Kost -3,0 -0,9 -3,3 -2,4 

Kultur- och fritidsutskott -14,1 -14,9 -14,8 0,1 

Barn- och utbildningsnämnden -175,5 -180,1 -189,9 -9,8 

Förskola -42,8 -44,3 -44,7 -0,4 

Grundskola -100,4 -105,4 -112,2 -6,8 

Gymnasie- och vuxenskola -32,3 -30,4 -33,0 -2,6 

Socialnämnden -153,7 -136,2 -142,2 -6,0 

Ledning/utredning -5,8 -5,9 -6,5 -0,6 

Individ och familjeomsorg -38,4 -23,2 -24,1 -0,9 

Hälso- och sjukvård -10,9 -11,0 -11,4 -0,4 

Funktionshinderomsorg -30,8 -31,5 -36,0 -4,5 

Äldreomsorg -64,1 -64,6 -64,4 0,2 

Integration och nyanlända -3,7 - 0,2 0,2 

Byggnadsnämnden -2,1 -2,5 -1,4 1,1 

Miljönämnd -2,5 -2,8 -2,8 0 

Finansförvaltningens verksamhetsdel -6,0 -2,0 -8,2 -6,2 

S:a verksamhetens nettokostnader -420,9 -401,5 -423,1 -21,6 

I driftredovisningen ingår samtliga externa och interna kostnader och intäkter. 
  

Nämnderna redovisar tillsammans ett negativ budgetavvikelse på 21,6 mnkr. De största budgetavvikelserna redovisas inom barn- 
och utbildningsnämnden med ett underskott totalt på 9,8 mnkr, och där den största negativa avvikelsen återfinns inom grundskolan 
6,8 mnkr. Vidare inom socialnämnden som redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på 6,0 mnkr, och där 
funktionshinderomsorgen står för 4,5 mnkr av avvikelsen. 

Finansförvaltningen visar ett negativt resultat med 6,2 mnkr jämfört med budget. Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen är 
det interna omställningsstöd på 5 mnkr som redovisas som en kostnad på finansförvaltningen och en intäkt på individ- och 
familjeomsorgen. 

Ytterligare fördjupade kommentarer finns att läsa under respektive nämnd/utskott. 
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Investeringsredovisning 
Investeringar per 
nämnd/utskott, mnkr 

Utfall 2017 KF budget 
2018 

Överfört 
från 2017 

Tilläggsan
slag 2018 

Total 
budget 

2018 

Utfall 2018 Avvikelse 

Allmänna utskottet 2,5 2,5 3,0 - 5,5 1,0 4,5 

Tekniska utskottet 32,9 10,0 - - 10,0 7,2 2,8 

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

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

Barn- och utbildningsnämnden 2,7 1,5 - - 1,5 2,3 -0,8 

Totalt investeringar 39,6 15,0 3,0 - 18,0 10,9 7,1 

2018 års budget för investeringar var 18 mnkr, varav 3,0 mnkr avser överförda medel från 2017 för ärendehanteringssystem och 
vikariehanteringssystem. Under året har 10,9 mnkr, 60 procent, förbrukats av nämnder och utskott. 

Större investeringar  
mnkr Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse 

Multisportarena 2,5 1,2 1,3 

Inventarier i skolor och förskola 1,5 2,3 -0,8 

Toppbeläggning asfalt 1,5 1,2 0,3 

Separering, simhallen 1,0 1,2 -0,2 
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Femårsöversikt bolagen 
I tabellen nedan redovisas vissa nyckeltal för kommunens helägda bolag. Siffrorna som redovisas är från respektive bolag och innan 
elimineringar av interna mellanhavanden är gjorda. Resultaten redovisas före bokslutsdispositioner och skatt. För en fördjupad 
analys av räkenskaperna hänvisas till bolagens årsredovisningar. 

Mullsjö Bostäder AB 
mnkr 2018 2017 2016 2015 2014 

Omsättning 35,5 33,2 31,7 28,6 27,6 

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

Eget kapital 60,5 59,7 53,0 47,4 47,2 

Balansomslutning 302,0 283,1 199,9 185,8 126,8 

Soliditet, % 20,0 21,1 26,5 25,5 37,3 

Mullsjö Energi och Miljö AB 
mnkr 2018 2017 2016 2015 2014 

Omsättning 27,8 34,3 32,2 31,5 29,6 

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

Eget kapital 10,2 10,7 9,1 8,4 7,5 

Balansomslutning 104,5 104,4 101,6 96,2 90,0 

Soliditet, % 10,2 10,4 9,0 8,7 8,3 
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Revisionsberättelse 
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Bilagor 
I denna del finns fördjupad information att läsa. 
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Resultaträkning jämfört med föregående år 
mnkr 2018 2017 Avvikelse 

Försäljningsintäkter 2,7 4,2 -1,5 

Taxor och avgifter 18,6 15,7 2,9 

Hyror och arrenden 13,4 12,8 0,6 

Bidrag 43,6 56,9 -13,3 

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 7,5 6,5 1,0 

Verksamhetens intäkter 85,8 96,1 -10,3 

    

Personal -277,2 -267,0 -10,2 

Pensioner -26,5 -25,5 -1,0 

Varor -25,8 -27,3 1,5 

Tjänster -35,1 -39,8 4,7 

Bidrag -11,1 -11,1 - 

Köp av verksamhet -86,8 -95,4 8,6 

Hyror och fastighetsservice -27,9 -34,1 6,2 

Verksamhetens kostnader -490,4 -500,2 9,8 

    

Avskrivningar -18,4 -16,8 -1,6 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER -423,0 -420,9 -2,1 

    

Skatteintäkter 317,2 309,2 8,0 

Utjämning och generella statsbidrag 97,2 96,8 0,4 

Finansiella intäkter 6,2 4,2 2,0 

Finansiella kostnader -6,1 -6,5 0,4 

ÅRETS RESULTAT -8,5 -17,2 8,7 

Mullsjö kommun redovisar ett resultat om -8,5 mnkr, resultatet är 8,7 mnkr bättre än föregående år.  

Verksamhetens intäkter 
Minskningen förklaras till stor del av att ersättningarna från Migrationsverket minskat avseende ensamkommande barn och unga. 

Totalt har verksamhetens intäkter minskat med 10,3 mnkr, 11 procent jämfört med föregående år. 

Verksamhetens kostnader 
Den procentuella ökningen av kostnaderna för personal uppgår till 3,8 procent, 10,2 mnkr. Att nivån ligger över normal 
löneökningstakt förklaras i huvudsak av löneglidning. Detta som en följd av att det är svårt att rekrytera personal främst inom 
skolans verksamhetsområde. Kostnaderna för pensioner ökar med 3,9 procent, 1 mnkr jämfört med föregående år. För övriga 
verksamhetskostnader redovisas en lägre nivå jämfört med 2017. 

Totalt har verksamhetens kostnader minskat med 2 procent, 9,8 mnkr, jämfört med föregående år. 

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

Utjämning och generella bidrag 
Utjämning och generella statsbidrag har ökat marginellt, 0,4 mnkr jämfört med 2017. 
Bidrag från utjämningssystemen har ökat med 3,2 mnkr medan generella bidrag minskat med 1,1 mnkr. Vidare har avgiften till LSS 
- utjämningen ökat med 1,7 mnkr. 

Finansnetto 
Finansnettot har förbättrats med 2,4 mnkr jämfört med året innan. En av förklaringarna är utdelningen från Kommuninvest på 1,2 
mnkr. 
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Jämförelser med andra 
I detta avsnitt redovisas ett antal nyckeltal där Mullsjö kommun jämförs med pendlingskommuner nära större stad, Jönköpings läns 
kommuner samt riket. Diagrammen är hämtade från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Nyckeltalen redovisas som 
kronor per invånare eller i procent. Värden för Mullsjö jämförs genomgående med ovägda medelvärden för de olika 
jämförelsegrupperna. Ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för kommunerna i urvalsgruppen. Det beräknas genom att 
summera alla i urvalsgruppens värde och dividera med antal kommuner i vald urvalsgrupp. Observera att redovisningen sträcker sig 
till år 2017, då data för 2018 ännu inte är tillgänglig. 

Med undantag för utvecklingen av skatteintäkter och utjämning samt nettoinvesteringar avviker Mullsjö kommun från övriga 
urvalsgrupper i jämförelsen. Detta kan förklaras med att resultatnivån, -17,2 mnkr för 2017 inte har varit tillräcklig för att uppnå en 
acceptabel nivå för självfinansiering av investeringarna, vilket inneburit att låneskulden i kommunen ökat. När kommunens skulder 
ökar mer än det egna kapitalet, innebär det även att kommunens soliditet och finansnetto försämras. För individ- och 
familjeomsorgen ligger kostnadsläget extremt högt i jämförelse med urvalsgrupperna och vad man statistiskt kan förvänta. 

Resultat 

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

  

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

  

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

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

  

Kapacitet 

 



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2018 69(70) 

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

  

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

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

Definition: verksamhetens nettokostnader/ skatteintäkter och generella statsbidrag + finansnetto 

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

Definition: årets resultat + avskrivningar/ nettoinvesteringar 

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

Definition: eget kapital/ totala tillgångar 

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

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

Pensioner 

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

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

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

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