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Inledning 
Sammanfattning 

• Driftbudgeten och investeringsramen 2019 fastställs på nämndsnivå enligt beslut. 
• 2,5 mnkr tilldelas för exploatering. 
• Tre finansiella budgetmål för 2019. 
• Checkkredit på 50 mnkr samt ge kommunstyrelsen rätten att under 2019 nyupplåna 10 mnkr samt omsätta lån, det vill 

säga att låna till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 
• Skattesatsen höjs med 50 öre, från nuvarande skattesats 21,84, till 22,34. 

Politisk organisation 

 
Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på nämndsnivå. Kommunens verksamheter bedrivs av sju nämnder utöver 
kommunstyrelsen. 

Definition av organisation 

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

Mullsjö kommun (kommunen) - skattefinansierad verksamhet. 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 

Från och med valet 2018 styr Socialdemokraterna (S), Kristdemokraterna (KD), Centerpartiet (C) och Liberalerna (L). 

De 35 mandaten är fördelade enligt följande; Socialdemokraterna 9, Moderata samlingspartiet 7, Kristdemokraterna 6, 
Sverigedemokraterna 5, Centerpartiet 2, Vänsterpartiet 2, Miljöpartiet de gröna 2, Mullsjö Framtid 1 samt Liberalerna 1. 
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Förvaltningsorganisation 
  

 
Mullsjö kommuns organisation består av en förvaltning som leds av kommundirektören. Förvaltningen består i sin tur av sju 
verksamhetsområden; IT- avdelning, administrativ avdelning, ekonomiavdelning, personalavdelning, samhällsbyggnad, barn- och 
utbildning samt socialtjänst. Kommunchefen leder kommunens ledningsgrupp där verksamhets - och avdelningschefer ingår. 
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Särskilda budgetanvisningar 
• Av kommunfullmäktige beviljade anslag är bundna på nämndnivå. 
• Nämnd och efter delegering även, verksamhetschefer och enhetschefer har det yttersta budgetansvaret. 
• Budgetavvikelser godtas inte. Budgetdisciplin ska råda för såväl drift- som investeringsanslag. 
• Förväntade intäkter och kostnader ska noga beräknas och därmed vara budgeterade. Tilldelade anslag motsvarar i 

huvudsak den ekonomiska nettoomslutningen nämnd förfogar över. 
• Tilläggsanslag beviljas undantagsvis av kommunfullmäktige genom särskilt beslut. 
• Nämnd ska till kommunstyrelsen två gånger per år redovisa periodens ekonomiska utfall och prognos för årsutfallet. En 

budgetuppföljning efter fyra månader med kommentarer och fördjupad prognos samt ett reviderat delårsbokslut efter åtta 
månader. Kommunstyrelsen avger uppföljningar och delårsbokslut till kommunfullmäktige. 

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

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

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

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

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

Vision och målområden 

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

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

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

Nämndsmål (ansvar nämnd) formuleras utifrån inriktningsmålen. Målen ska ses som en viljeyttring och visa på de områden som 
prioriteras. 

Verksamhetsmål (ansvar enhet) ska vara tydligt kopplade till nämndsmålet. 

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

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

Konjunkturen i Sverige är mycket stark; BNP i världen beräknas öka med kraftiga 3,9 procent i år och nästan lika mycket nästa år. 
Även i EU är tillväxten starkare än den varit hittills under återhämtningsfasen efter den senaste finanskrisen. Läget i världen är 
samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar. Brexit kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom 
USA:s handelspolitik. Konflikthärdar i Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska och ekonomiska situationen i 
världen. 

Sverige har haft många år med stark ekonomisk tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen påtaglig, 
och arbetskraftsbristen stor, främst inom offentlig sektor. Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt stark 
tillväxt. SKL räknar med att skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner kommer att öka betydligt långsammare de 
kommande åren än de har gjort under de gångna åren. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna 
fortsätta öka i samma takt som hittills. 

Källa: Ekonomirapport, maj 2018 (SKL) 

Kommunernas ekonomi 

Sparandet i kommunerna har varit negativt, vilket innebär att svenska kommuner förbrukat mer pengar än man fått in. Vidare har 
asyl- och flyktingmottagandet påverkat kommunernas ekonomi, både positivt och negativt beroende på hur den statliga 
kostnadstäckningen sett ut. Även försäkringskassans LSS-tolkningar har ytterligare belastat kommunerna, som fått ta kostnader som 
staten tidigare tagit. Det kommer att dröja till 2020 innan effekterna av den pågående LSS-utredningen får genomslag i 
kommunernas ekonomi. 

Kommunsektorn behöver rekrytera och enligt SKL:s beräkningar skulle kommunsektorn behöva 60 procent av den totala 
sysselsättningsökningen i riket fram till 2025. Beräkningen utgår från att resurserna till skola, vård och omsorg skulle öka i samma 
takt med den demografiska utvecklingen. 

Det krävs nya arbetsmetoder och arbetssätt där tekniken tas till vara föra att underlätta och effektivisera arbetet. Heltid som norm 
och ett förlängt arbetsliv kan också minska behovet av nya medarbetare. En annan viktig del är en förenklad avtalssamverkan för att 
underlätta för kommunerna att utföra uppgifter. SKL förordar även en minskad statlig detaljstyrning och föreslår bland annat inom 
skolans område att riktade statsbidrag görs om till generella bidrag. 

Källa: Ekonomirapport, maj 2018 (SKL) 

Mullsjö kommuns utveckling 

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

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

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

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

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

Den demografiska försörjningskvoten var 2017 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. 

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

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

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

Byggnation av flerfamiljshus med totalt cirka 50 lägenheter har färdigställts under 2017. Planering och projektering pågår för 
ytterligare lägenheter under 2018 och framåt. 

Mullsjö ingick 2016 ett avtal med Jönköpings kommun, i samband med utbyggnad av höghastighetsjärnväg, om att uppföra 1 000 
nya bostäder mellan år 2015 - 2035. Omräknat i antal boende bör detta generera en befolkning på cirka 9 500 år 2035. Avtalet är 
avhängigt hur riksdagen beslutar i frågan. Riksdagsbeslutet är beräknat till 2018. Kommunen kommer med stor sannolikhet fullfölja 
målsättningen oavsett riksdagens beslut. Planering pågår för nya bostäder men även för kommunal infrastruktur, skolor, vård och 
omsorg med mera. 

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

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

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

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

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

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

Företagsklimatet i Mullsjö är gott och kommunen hamnade på plats 19 i svenskt näringslivs rankning - en förbättring med två 
placeringar. Analysen visar att kommunen står sig bra i allmänt omdöme och högt inom de enkätsvar som ligger inom ramen för 
kommunens påverkan. 

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

Skattesats i, procent av skatteunderlaget 2014 2015 2016 2017 2018 
Budget 

2019 

Mullsjö kommun 21,84 21,84 21,84 21,84 21,84 22,34 

Region Jönköpings län 11,21 11,26 11,26 11,26 11,26 11,76 

Totalt 33,05 33,10 33,10 33,10 33,10 34,10 
 

 
Medelskattesats i riket, procent av 
skatteunderlag 2014 2015 2016 2017 2018 

Kommun 20,65 20,70 20,75 20,75 20,74 

Landsting 11,20 11,29 11,35 11,36 11,39 

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

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

Skatteunderlagsutveckling i Mullsjö, procent Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Antagen förändring 3,1 3,1 3,7 

I tabellen redovisas hur kommunens skatteunderlag förväntas utvecklas. År 2019 och 2020 förväntas skatteunderlaget utvecklas 
med 3,1 procent. Jämfört med 2020 beräknas skatteunderlaget öka med 0,6 procentenheter år 2021. 

Skatteunderlaget är summan av kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster dividerat med 100. 

  



Mullsjö kommun, Budget 2019 9(26) 

Vision och mål 

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

Vision - Mullsjö Närhetens kommun 

• Mullsjö kommun ska kännetecknas av närhet. Det ska vara nära till möten med människor, näringsliv och service. 
• Boendet ska präglas av variation och närhet till öppna landskap, skog och vatten. 
• Det ska vara lätt att finna ro och stillhet, men också lätt att nå en variationsrik arbetsmarknad. 
• Vi vill också vara en kommun där närhet till omvärlden prioriteras. 

Områden som kommunen ska verka inom för att nå visionen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunens renvatten och avloppsrening ska hålla hög kvalitet. 

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

Kultur och fritid 

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

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

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

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

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

Turismen ska kännetecknas av att turister finner Mullsjö kommun attraktiv året runt. 
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Boende 
Boendet i kommunen ska kännetecknas av variation och tillgång till natur och god samhällsservice. 

Kommunikationer 
Påtryckning av en snar ombyggnad av väg 26/47 Risbro – Mullsjö är nödvändig för kommunens överlevnad och utveckling. 
(Ombyggnad pågår, ek.avd. anm.) 

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

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

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

Mål 
För att uppnå visionen arbetar kommunen med tre strategiska områden Tillväxt - Välfärd - Närhet. Till respektive område finns ett 
inriktningsmål kopplat. Nedan redovisas de indikatorer som mäter att utvecklingen går åt rätt håll. 

I detta avsnitt redovisas även målen för God ekonomisk hushållning. Syftet med god 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. 

Tillväxt 

Inriktningsmål Indikatorer 

Kommunen ska ha 9 000 invånare år 2030. 
År 2030 ska Mullsjö kommun ha 9 000 invånare. Tillväxten ska vara 
hållbar såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. 

Befolkningsutveckling. 

Totalt antal producerade bostäder. 

 

Välfärd och trygghet 

Inriktningsmål Indikatorer 

Invånarna ska uppleva att verksamheten är av hög kvalitet. 
De vägledande begreppen för kommunens arbete ska vara välfärd och 
trygghet. Begreppen ska vara väl inarbetade, accepterade och erkända 
av kommunens invånare såväl som medarbetare. 

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. 

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. 

Brottsförebyggande rådets (Brå:s) nationella 
trygghetsundersökning (NTU). 
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Närhet 

Inriktningsmål Indikatorer 

Vår kommun ska kännetecknas av närhet i såväl inflytande och 
demokrati som boende. 
Syftet med målet är att bidra till kommuninvånarnas upplevelse av 
god livskvalitet och delaktighet. 

Andelen invånare som ser sin kommun som en god plats att bo 
och leva på ska öka. 

SKL:s årliga mätning av webben. 

God ekonomisk hushållning 

Inriktningsmål Indikatorer 

Resultatnivån ska uppgå som minst till 3 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. 
För att finansiera verksamheten över tid behöver kommunen ha 
positiva resultat. Om investeringsnivån är hög krävs en hög 
resultatnivå för att undvika en alltför hög låneskuld. 

Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag. 

Kommunens låneskuld ska amorteras med 5 mnkr. 
Syftet med måttet är att minska kommunens låneskuld för att undvika 
en alltför hög skuldsättning. 

Amortering av långfristiga skulder i balansräkning. 

Kommunens soliditet ska uppgå till minst 18 procent. 
Syftet med måttet är att visa kommunens långsiktiga finansiella styrka. 
Ju högre värde desto mer av tillgångarna är finansierade med egna 
medel (historiska resultat). Ett negativt värde innebär att skulderna 
överstiger tillgångarna. 

Eget kapital dividerat med summa tillgångar i balansräkningen. 

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

Sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid. 

Ge eleverna kunskaper för livet för att kunna leva och fungera i 
ett modernt samhälle. 
 

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. 

Erbjuda äldre en trygg och god äldreomsorg. 
 

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. 
 

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

Aktivt hjälpa människor att lämna ett 
försörjningsstödsberoende. 
 

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

Aktivt hjälpa människor inom funktionshinderomsorgen till en 
meningsfull tillvaro. 
 

Andelen personer som upplever inflytande över sin livssituation 
och delaktighet i samhället ska öka jämfört med föregående år. 
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Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. Kommunfullmäktige har i beslut (KF 2013-10-22 § 110) antagit riktlinjer om hanteringen av RUR. 

Resultatutjämningsreserv en del av Eget kapital mnkr 

IB reserverade medel i RUR, 2013 7,6 

Reservering av medel till RUR, 2014 2,0 

Totalt reserverade medel i RUR 9,6 
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Finansiell analys 

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

Finansiellt resultat 

Årets resultat, mnkr 

 
Begreppet god ekonomisk hushållning innebär att resultaten i kommunen måste vara tillräckligt höga för att servicenivån ska kunna 
garanteras för kommande generationer utan att behöva höja skattesatsen. Åren 2013 - 2016 redovisade kommunen positiva resultat. 
Denna trend bryts tillfälligt 2017 med ett negativt resultat på -10,7 mkr. Detta förklaras i huvudsak av höga kostnader inom 
verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg samt anpassningen till de minskade ersättningarna från staten för 
ensamkommande barn och unga. För 2018 uppgår det budgeterade resultatet till 12,1 mnkr för att sedan öka med 1,2 mnkr år 2019 
och därefter med 0,6 mnkr per år. För att klara det finansiella målet 2019 om en resultatnivå på minst 3 procent bör resultatet ligga 
på denna nivå. 

  

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

Riskanalys, händelse  Förändring, mnkr 

Räntan +/- 1 procent 3,9 

Löneökning +/- 1 procent 2,3 

Inflation +/- 1 procent 1,5 

Skatteunderlagsutveckling +/- 1 procent 3,1 

Befolkning +/- 50 invånare 2,7 

Utdebitering +/- 1 kr 14,6 

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

 
Ett mått på en ekonomi i balans är resultatnivån i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En expansiv kommun med 
stora investeringar måste ha en tillräcklig resultatnivå för att undvika en alltför stor låneskuld. 

Ett av de finansiella målen 2019 är att resultatnivån ska uppgå som minst till 3 procent i relation till skatteintäkter och 
statsbidrag. 

Skatte- och nettokostnadsutveckling, procent 

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

Av diagrammet framgår att kommunens nettokostnader ökat snabbare än skatteintäkterna 2013, 2015 och 2017. I budget 2018 har 
nettokostnaderna minskat jämfört med föregående år därav den kraftigt negativa utvecklingen. Åren 2019 - 2021 beräknas 
utvecklingen av nettokostnaderna och skatteintäkterna följa varandra. 
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Nettokostnadsandel (inkl. finansnetto) av skatter och generella bidrag, procent 

  

 
Obs! Bruten skala 

Nettokostnadsandel mäter om kommunen har en god balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens 
nettokostnadsandel visar hur stor del av kommunens löpande verksamhet som måste täckas med framför allt kommunalskatt. 
Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. En 
nettokostnadsandel på 96 - 98 procent brukar ses som god ekonomisk hushållning, eftersom kommunen då klarar att finansiera sina 
re- och nyinvesteringar över en längre tidsperiod. 
För år 2018 är nettokostnadsandelen på 97,1 procent, för att åren 2020 och 2021 ligga på drygt 100 procent. 

Kommunens bruttoinvesteringar, mnkr 

 
För en långsiktigt hållbar ekonomi är det viktigt att investeringsvolymen anpassas till kommunens resultat så att en tillräcklig 
självfinansiering av investeringarna uppnås. Kommunen har haft höga investeringsnivåer åren 2015 till 2017 för att åren 2018 och 
framåt ha ett lägre investeringsbehov. Det är viktigt att investeringarna finansieras på ett ekonomiskt hållbart sätt för att stärka 
kommunens soliditet. 
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Självfinansieringsgrad av investeringar, procent 

 
Genom att mäta självfinansieringsgraden av investeringar kan man utläsa hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med 
skatteintäkter när den löpande driften är finansierad. Investeringsvolymen måste anpassas till kommunens ekonomiska resultat så 
att en tillräcklig självfinansieringsgrad av investeringarna uppnås och bidrar till en god och hållbar ekonomi. Under åren 2015 - 2017 
var investeringsnivån hög med en låg eller ingen grad av självfinansiering. 
Att självfinansieringsgraden uppgår till över 100 procent för åren 2018 - 2021 förklaras av att det beräknade investeringsutrymmet 
(resultat + avskrivningar) är högre än investeringsbehovet för åren. 

Kapacitet 

Soliditet, procent 

 
  

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna kommunen 
finansierat med eget kapital (historiska resultat). Sjunker soliditeten måste kommunen låna mer till investeringarna, vilket i sin tur 
innebär att räntekostnaderna ökar och att mindre blir över till verksamhet. Ett av de finansiella målen är att soliditeten ska 
uppgå till minst 18 procent för år 2019. 
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Ett annat soliditetsmått är att även inkludera kommunens pensionsförpliktelser som är intjänade före 1998 och som ligger utanför 
balansräkningen. Detta ger en bild av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme. 

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

Nettolåneskuld (exkl. bolagen), mnkr 

 
Diagrammet visar den totala nettolåneskulden per år i kommunen. Lånebehovet för kommunen har ökat på grund av ett högt 
investeringsbehov medan utvecklingen framåt visar ett minskat lånebehov. Amortering av lån är budgeterad till 5 mnkr per år, 15 
mnkr totalt under åren 2019 - 2021. 

Ett av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning är att låneskulden ska amorteras med 5 mnkr år 2019.  

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

Amorteringsutrymme, mnkr Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Skatteintäkter (kvar när driften är finansierad) 13,3 13,9 14,5 

Avskrivningar 16,8 16,8 16,8 

Nyupplåning 0 0 0 

Amortering av lån enligt plan -5,0 -5,0 -5,0 

Investeringar -17,4 -17,4 -17,4 

Exploateringsverksamhet -2,5 -5,0 -5,0 

Amorteringsutrymme utöver plan 5,2 3,3 3,9 



Mullsjö kommun, Budget 2019 18(26) 

Riskförhållanden 

Pensionsförpliktelser, mnkr 

 
Kommunens pensionsförpliktelser som ligger utanför balansräkningen, åtaganden äldre än 1998, kommer succesivt att minska 
medan pensionsrätter intjänade från och med 1998 kommer att öka med cirka 3 mnkr årligen. 

Pensionskostnader, mnkr 

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

 
Kommunens samlade borgensåtaganden uppgick 2017 till 281,7 mnkr och kvarstår på den nivån fram till 2021. Huvuddelen av 
kommunens borgensåtaganden avser de kommunala bolagen, endast en begränsad del avser externa åtaganden. Den kraftiga 
ökningen åren kan i huvudsak förklaras med borgensåtagande avseende nyupplåning av Mullsjö Bostäder AB. 

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

Kompetensförsörjning 
Enligt nedanstående tabell ska 36 pensionsavgångar ske till och med 2021 vilket motsvarar cirka 7 procent av antalet anställda. 
Tabellen visar de antal personer, inom olika verksamhetsområden, som har möjlighet att sluta med ålderpension vid 65 års ålder 
utan att få en livslång minskning av pensionen. Enligt Lagen om anställningsskydd har en arbetstagare rätt att kvarstå i tjänst till 
månaden efter personen fyller 67 år. För närvarande finns det fyra medarbetare som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. 
Medelåldern bland kommunanställda är cirka 45 år och har sjunkit något under senare år. 

Pensionsavgångar, antal 
  Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunkontoret 1 2 4 

Samhällsbyggnad 1 2 1 

Skola och barnomsorg 4 5 4 

Social verksamhet 2 3 7 

Totalt 8 12 16 

Lönepolitik 
Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden märks tydligt även för Mullsjö kommun. Inom ett antal personalkategorier är det en 
generell brist på kompetens, vilket får konsekvenser för lönebildningen under året samt vid den årliga löneöversynen. Kommunens 
kostnad för personalen (lön och sociala avgifter inklusive förtroendemannaarvoden) för 2018 beräknas till cirka 280 mnkr. 

Under 2018 har en lönekartläggning genomförts med stöd av DO:s (diskrimineringsombudsmannens) lönekartläggningsverktyg och 
är baserad på jämförelser av kvinnor och mäns medellöner i olika yrkesgrupper. Kartläggningen konstaterade att man inte fann 
några osakliga löneskillnader. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron till och med mars 2018 uppgick till 6,18 procent (att jämföra med 6,5 procent för motsvarande period 2017). 
Sjukfrånvaron vid årsskiftet 2017/2018 uppgick till 5,78 procent.  Under senare år har sjukfrånvaron stadigt minskat. Ett arbete 
med att arbeta tidigt och aktivt med sjukfrånvaro i verksamheterna har gett bra effekter och minskad sjukfrånvaro. 

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

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

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, procent 
2014 2015 2016 2017 mars 2018 

5,5 6,1 6,7 5,8 6,2 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Under 2014 genomfördes en revision avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet där det framkom att brister finns i 
återrapportering och informationsförmedlingen av arbetsmiljöarbetet. Ett IT-stöd för chefer har därför köpts in och kommer att 
införas under 2019. Systemet är ett stöd för cheferna att följa upp och återrapportera arbetsmiljöarbetet så att det sker utifrån 
lagstiftning och kommunens mål. 

En utbildning för samtliga chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete med organisatorisk och social arbetsmiljö har 
genomförts under 2018. Uppföljningar och kompetensutveckling inom området kommer ske löpande. 

Under 2019 kommer skyddsronder att genomföras i samtliga verksamheter, och då enligt den förnyade och utvecklade rutin som 
införts under 2018. Utvecklingen innebär förbättrade mallar och checklistor samt tillägg kring momenten inom Organisatorisk och 
social arbetsmiljö AFS 2015:4. 

Framtiden 
Kommunen har ett permanent behov av att rekrytera kompetent personal för att fylla de luckor som uppstår i samband med de 
årliga pensionsavgångarna. Till detta kommer den normala personalrörligheten, som innebär att cirka 70 tillsvidareanställda 
personer byter till annan arbetsgivare och behöver ersättas.  För att attrahera rätt arbetskraft – men även för att behålla personal 
- krävs att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med andra arbetsgivare. 
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Ekonomiska ramar 
Budgetförutsättningar 
Det viktigaste budgetförutsättningarna för mål- och resultatbudget 2019 - 2021 är följande: 

• Skattesatsen är beräknad till 22,34 kronor för 2019. 
• Skatter, statsbidrag och utjämning har beräknats efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) cirkulär 2018:18. 
• Arbetsgivaravgifterna beräknas till 39,25 procent. 
• Kostnaderna för pension och ansvarsförbindelse är beräknad enligt KPA:s prognos. 
• Prognostiserade befolkningsförändringar enligt egen beräkning.  
• Avskrivningskostnader fördelas ut på nämnder året efter att investeringsprojektet är klart. 

Nämndernas ramar 2019, 2020 och 2021 kommer att justeras med löneökningar och kapitalkostnader. Kostnaderna budgeteras 
under finansförvaltningen för senare fördelning. 

Budget 2019 med plan 2020 - 2021 

Resultatbudget 
Det budgeterade resultatet (förändringen av eget kapital) för kommunen uppgår till 13,3 mkr 2019, vilket är högre än det 
budgeterade resultatet 2018 som uppgår till 12,1 mnkr. 
Kommunens budgeterade resultat på 13,3 mnkr utgör 3,07 procent av skatter och statsbidrag, vilket innebär att den finansiella 
målsättningen på 3,0 procent nås. 

  

  

  

  

  

  

mnkr Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Verksamhetens driftnetto -400,4 -414,2 -423,5 

Avskrivningar -16,8 -16,8 -16,8 

Verksamhetens nettokostnader -417,2 -431,0 -440,3 

    

Skatteintäkter 327,7 334,3 343,0 

Generella statsbidrag och utjämningar 106,7 110,3 111,7 

Finansnetto -3,9 -4,8 -5,0 

Årets resultat 13,3 8,7 9,3 
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Balansbudget 
Balansbudgeten är förknippad med en osäkerhet beroende på antaganden om anläggningstillgångarnas och skuldernas förändring. 

Det egna kapitalet uppgår i budget 2019 till 117,9 mnkr. Jämfört med bokslut 2017 är det en ökning med 30,2 mnkr. 

Den budgeterade soliditeten för kommunen är beräknad till 21,7 procent och är därmed i nivå med det finansiella målet att 
soliditeten ska uppgå till minst 18 procent. 

  

  

  

  

mnkr Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Materiella anläggningstillgångar 386,7 379,9 373,1 

Finansiella anläggningstillgångar 81,9 81,6 81,3 

Omsättningstillgångar 74,2 89,7 105,8 

SUMMA TILLGÅNGAR 542,8 551,2 560,2 

    

Eget kapital 117,9 132,2 147,1 

Avsättningar pensioner 36,4 38,3 41,2 

Skulder 388,5 380,7 371,9 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 542,8 551,2 560,2 

    

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 175,7 173,5 171,4 

Borgensförbindelser 281,7 281,7 281,7 
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Kassaflödesbudget 
Kassaflödesbudgeten visar en överblick över de likvida medel som strömmar in och ut ur kommunen. Genom att titta på 
kassaflödet från den löpande-, investerings- och finansieringsverksamheten kan vi utläsa förändringen av likvida medel. År 2019 
påverkar investeringarna på 17,4 mnkr samt amorteringen av lån på 5 mnkr de likvida medlen negativt, medan den löpande 
verksamheten genererar ett positivt kassaflöde med 34,5 mnkr. 

Kassaflödesbudgeten ger även information om att samtliga investeringar kommer att finansieras med det positiva kassaflöde som 
den löpande verksamheten generera. Detta innebär att ingen nyupplåning krävs för att finansiera investeringarna. 

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

  

  

  

  

mnkr Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 13,3 8,7 9,3 

Justering för ej likviditetspåverkande poster:    

avskrivningar 16,8 16,8 16,8 

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

Justering för rörelsekapitalets förändring 2,0 2,0 2,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,5 29,9 30,5 

    

Investeringsverksamhet    

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -17,4 -10,0 -10,0 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -17,4 -10,0 -10,0 

    

Finansieringsverksamhet    

Nya lån - - - 

Amortering -5,0 -5,0 -5,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -5,0 -5,0 -5,0 

ÅRETS KASSAFLÖDE 12,1 14,9 15,5 
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Driftbudget 
Driftbudgeten fastställs på 3 år, år 1 är budgetåret och år 2 och 3 planår. Verksamheternas nettokostnader är 2019 budgeterade till 
417,2 mnkr. Jämfört med budget 2018 är det en ökning med 15,6 mnkr. 

  

För kommunens nämnder ingår följande anslagsförändringar jämfört med budget 2018. 

  Förändrad ram, tkr 

Kommunstyrelsen 600 

Teknisk nämnd -225 

Barn- och utbildningsnämnd 4 050 

Socialnämnd -500 

Finansförvaltning 11 719 

 15 644 

 Omställningsbidrag 2019, tkr 

Socialnämnd (Individ- och familjeomsorg) 1 500 

  

Övriga nämnder har tilldelats oförändrad ram.  

  

  

tkr Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunstyrelsen -47 511 -47 661 - 47 811 

Teknisk nämnd -15 905 -15 905 -15 905 

Barn- och utbildningsnämnd -184 167 -184 167 -184 167 

Socialnämnd -135 683 -135 683 -135 683 

Kultur- och fritidsnämnd -14 905 -14 905 -14 905 

Byggnadsnämnd -2 519 - 2 519 -2 519 

Miljönämnd -2 764 - 2 764 -2 764 

Finansförvaltning -13 728 -27 391 -36 572 

Verksamhetens nettokostnader -417 182 -430 995 -440 326 

    

Skatteintäkter 327 707 334 289 342 998 

Fastighetsavgift 17 328 17 328 17 328 

Generella statsbidrag och utjämning 89 380 92 986 94 339 

Finansnetto -3 952 -4 869 -5 000 

Årets resultat 13 281 8 739 9 339 

Under finansförvaltning budgeteras bland annat kostnader för pensioner, ökade personalkostnader samt tillkommande 
kapitalkostnader. 
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Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten fastställs på 3 år, budget år 1 samt plan åren 2 och 3. I investeringsbudgeten ingår bruttoinvesteringar i 
materiella anläggningstillgångar. Bruttoinvesteringarna uppgår till 17,4 mnkr per år under perioden 2019 - 2021. 

  

mnkr Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunstyrelsen/ byggnadsnämnden 0,5   

Tekniska nämnden 15,4   

Socialnämnden 0,5   

Barn- och utbildningsnämnden 1,0   

Totalt 17,4 10,0 10,0 

Exploatering 
Kommunen har avsatt 2,5 mnkr till exploatering för år 2019. Någon exploateringsbudget upprättas inte. Utgifterna avräknas på ett 
balanskonto (omsättningstillgång) mot de inkomster kommunen erhåller vid försäljning av mark/tomter. Eventuella nettoavvikelser 
redovisas som anläggningstillgång. 

Prioriterade exploateringsområden under 2019 är Havstenshult och Ruder 4. 
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