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Inledning 

 

Sammanfattning 

Årsredovisningen beskriver den kommunala koncernens och kommunens verksamhet, utveckling, medarbetare och ekonomi. Syftet 
är att ge informativ redovisning till kommunfullmäktige, kommunens medborgare och andra externa intressenter. 

Koncernen redovisar för 2021 ett positivt resultat på 18,6 mnkr (19,1 mnkr). Koncernens resultat förklaras i huvudsak av det 
positiva resultat kommunen uppvisar. Soliditeten har förbättrats med 1,4 procentenheter från 11,4 procent 2020 till 12,8 procent 
2021. 

Årets resultat för kommunen visar ett överskott på 18,7 mnkr (20,9 mnkr). Resultatet förklaras i huvudsak av förbättrade 
skatteintäkter i form av positiva slutavräkningar. Resultatet innebär också att kommunen uppfyller det lagstadgade 
balanskravsresultatet samt återställer underskottet från 2018 i enlighet med kommunallagen. 

Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott mot tilldelad budget på -2,1 mnkr. Det är viktigt att kommunens nämnder 
bedriver verksamheten inom given budget för att kommunen långsiktigt ska klara en ekonomi i balans. 

Kommunens investeringsvolym uppgick till 13,1 mnkr. Investeringarna är självfinansierade, det vill säga på en nivå att inga nya lån 
har behövts tas upp. 

Soliditeten uppgick till 17,9 procent vid bokslutet vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. Den 
högre soliditeten förklaras av att kommunens tillgångar ökade med 3,7 procent och det egna kapitalet med 19,9 procent. 

När det gäller verksamhetsmålen (målen för god ekonomisk hushållning och inriktningsmålen) och de finansiella målen, där 
mätdata finns, samt med hänsyn tagen till kommunens positiva resultat, är den samlade bedömningen att kommunen uppfyller 
kriterierna för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. 

 

 

Årsredovisningens delar 

Årsredovisningen delas in i tre större delar. Här presenteras kort vad de olika delarna innehåller. 

Förvaltningsberättelse 

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

Ekonomi 

Denna del presenterar den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska utfall samt ekonomiska ställning vid årets slut i 
form av finansiella rapporter (resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys). Vidare lämnas information i not om de 
rekommenderade redovisningsprinciper som till allt väsentligt tillämpas i kommunens redovisning. Här finns också en drift- och 
investeringsredovisning med kortfattade kommentarer. 

Verksamhet för nämnder och kommunala företag 

I denna del redovisar varje nämnd för verksamheten och ekonomin 2021 samt ger en kortare framtidsbedömning. Här finns även 
motsvarande information för de kommunala företagen. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Utblick 
2021 är året som Sverige får sin första kvinnliga statsminister. 
Andra stora internationella händelser var bland annat ett stort tumult i USA, där Capitolium blev stormat. Det var ett hårt slag mot 
demokratin i USA. De fulla konsekvenserna av denna händelse kommer det nog dröja innan vi ser. 
Världen genomgår stora förändringar och klimatet är en brinnande het fråga. Klimattoppmötet i Glasgow har genomförts och våra 
stora ledare har försökt enas om en framkomlig väg för att ge vår planet en chans att återhämta sig. Efter de naturkatastrofer som 
härjat under året så kan vi inte blunda för vad som riskerar att hända. Skogsbränder, översvämningar och smältande glaciärer 
kommer fortsatt ge stora konsekvenser, om vi inte kan vända utvecklingen. 
 
Pandemin 
Covid -19 har även det hållit sitt grepp om hela Mullsjö, Sverige och världen. Det började i en positiv anda med att vaccinationerna 
kom i gång och i skrivande stund har de flesta här i Sverige hunnit få sin tredje dos. Däremot har smittan i omgångar ökat rejält och 
nya varianter av viruset har spridits. Men tack vare vaccinet har färre personer blivit allvarligt sjuka och antalet dödsfall sjunkit rejält. 
Det är viktigt att vi fortsätter vaccinera oss så vi kan se en framtid utan nedstängningar och restriktioner som påverkar vår och 
företagens verksamheter och ekonomi. 
 
Mullsjö 
I Mullsjö har det varit ett händelserikt år. Exploateringen av nya tomter för bostäder är i full gång. Under 2022 kommer det att 
byggas nya bostäder både på Kärleksudden och Havstenshult. Andra intressant projekt för kommunen är Ekbacka strand etapp 2 
och flerfamiljshusen på Olofsdal. Det sista är färdigrenoverat och fullt inflyttat. Även hyreshuset på Falkgatan är på gång. Samtliga 
byggda av privata entreprenörer. Exploateringen fortsätter och kommunen drar nytta av den gynnsamma utvecklingen. Vi är på väg 
mot målet att bli fler invånare. 
 
Kommunen har under året bytt både kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande. Sandra Lidberg tog över som 
kommundirektör och undertecknad tog över ordförandeklubban i kommunstyrelsen. 
Det är tur att slumpen inte har något minne. Postkodlotteriets grannyra hamnade i Mullsjö igen och vi har flera nya miljonärer i 
kommunen. 
 
Men nu till den stora frågan för detta dokument. Hur gick det ekonomiskt för Mullsjö kommun? Det budgeterade resultatet på 
nedersta raden är 13,7 miljoner. Det är med glädje vi kan konstatera att resultatet blev bättre, +18,7 miljoner. Det visar tydligt att 
alla har kämpat hårt för att komma till rätta med ekonomin. Vi har fortfarande utmaningar som det arbetas hårt med men vi är på 
rätt köl och det känns lovande för framtiden. 
 
Ett stort tack till alla kommunanställda som under de senaste åren har kämpat och slitit trots virus och restriktioner, personalbrist 
och ekonomiska utmaningar. Ni är fantastiska! 

 

 

 

 
 
Mats Tingshagen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Politisk organisation 

 

Definition av organisation 

Sammanställda räkenskaper (kommunal koncern) - kommunens samlade verksamhet består av Mullsjö kommun samt de av kommunen 
ägda bolagen Mullsjö Energi & Miljö AB (MEMAB) samt Mullsjö Bostäder AB (MBAB) 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) kommunen. 

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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Förvaltningsberättelse 
I denna del beskrivs samhällsutvecklingen i Mullsjö kommun. Här presenteras också uppföljningen av målen för god ekonomisk 
hushållning samt en finansiell analys för koncernen och kommunen. Här finns också ett avsnitt om väsentliga personalförhållanden. 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Kommunal koncernen 2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat, mnkr 18,6 19,1 -8,5 -7,4 -8,3 

Investeringar, mnkr 30,7 52,6 42,7 49,5 120,8 

Balansomslutning, mnkr 967,4 930,5 888,8 890,6 877,6 

Soliditet, % 12,8 11,4 9,8 10,8 11,9 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, % -3,7 -5,9 -8,8 -8,4 -8,7 

      

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017 

Allmänt      

Antal invånare 31/12 7 430 7 385 7 290 7 324 7 328 

Skattesats, kommun och region, kr 34,10 34,10 34,10 33,10 33,10 

Kommunal skattesats, kr 22,34 22,34 22,34 21,84 21,84 

Personal      

Antal tillsvidareanställda 465 451 485 454 - 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

7,4 7,0 6,6 7,2 5,8 

Ekonomi      

Nettokostnad (inkl. avskrivningar och 
finansnetto), mnkr 

453,7 435,6 449,9 422,9 423,1 

Skatteintäkter och generella statsbidrag, 
mnkr 

472,4 456,5 443,8 414,4 406,0 

Årets resultat, mnkr 18,7 20,9 -6,1 -8,5 -17,2 

Balanskravsresultat uppfyllt Ja Ja Nej Nej Nej 

Nämndernas avvikelse mot budget, mnkr -9,9 2,0 -30,3 -21,6 -29,6 

Investeringar, mnkr 13,1 8,0 23,0 10,9 39,6 

Balansomslutning, mnkr 630,2 607,6 583,4 584,8 589,6 

Soliditet, % 17,9 15,5 12,6 13,6 14,9 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, % -7,5 -11,4 -15,8 -15,7 -15,7 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

I detta avsnitt kommenteras samhällsekonomiska faktorer som påverkar kommunens utveckling. Därefter redovisas de områden 
och förutsättningar som bedöms viktiga för kommunens utveckling. Här presenteras också en finansiell analys för koncernen och 
kommunen. 

Samhällsekonomisk utveckling 

Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens länder har det genomförts 
omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. Centralbankernas styrräntor har sänkts och programmen av 
kvantitativa lättnader har utökats. Regeringar har sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv finanspolitik. 

Enligt SKR´s analys för 2021 har: 

• BNP-nivån återhämtats i många länder, men inte antalet arbetade timmar 

• Inflationen stigit till högre nivåer, främst i USA 

• Ökad vaccinationsgrad i världen inneburit att pandemin utgör ett gradvis mindre hot för världsekonomin 

• Ekonomin utvecklats starkt, trots vissa negativa effekter av höga energipriser och högre räntor i USA 

SKR bedömer att Sveriges BNP ökar med 4,4 procent 2021 och 3,3 procent 2022 samtidigt som arbetslösheten sakta börjar falla 
tillbaka. Även skatteunderlaget ökar under 2021 och 2022. Inflationen tror SKR faller tillbaka under 2022 efter att ha drivits upp av 
höga energipriser. 

Med en stark svensk ekonomi och offentliga finanser finns ett utrymme för kommunerna att göra investeringar. SKR pekar ut tre 
viktiga områden där satsningar kan göras för att klara framtida utmaningar: 

• Klimatanpassningar och åtgärder för att minska klimatpåverkan 

• Ställa om välfärden med hjälp av modern teknik 

• Genomföra insatser för att öka sysselsättningen i grupper som står långt utanför arbetsmarknaden 
 

SCB´s senaste prognos visar en betydligt lägre ökning av befolkningen framöver, men fortsatt svårt att få arbetskraften att räcka till. 
Barn och unga minskar i antal och personer i yrkesverksam ålder ökar betydligt långsammare än tidigare år. Däremot ökar 
fortfarande åldersgruppen över 80 år snabbt. Att tillgodose tillväxten i arbetskraften blir därför viktig. 
 

Källa: Ekonomirapporten oktober 2021 

Mullsjö kommuns utveckling 

I detta avsnitt behandlas de områden och förutsättningar som bedöms viktiga för Mullsjö kommuns utveckling. 

  

Pandemin 

År 2021 har fortsatt varit påverkat av arbete med och under pandemin. Detta andra år har varit annorlunda än det första - med mer 
påverkan på personal och bemanning. Äldre- och funktionshinderomsorgen och skolan har tidvis varit hårt drabbad av brist på 
personal. Medarbetare på vissa arbetsplatser och våra heltidspolitiker har arbetat hemifrån, så långt det varit möjligt. Digitala möten 
har varit det vanligaste under hela perioden. Pandemin påverkade också ekonomin då vissa delar av verksamheten gick på sparlåga 
medan andra delar var mycket påverkade. 

Befolkning 

Antalet invånare i Mullsjö var vid 2021 års utgång 7 430, en ökning med 45 personer jämfört med föregående år. Av dem var 3 678 
kvinnor (49,5 %) och 3 752 män (50,5%). Medelåldern i kommunen är 42,9 år, medan den i riket är cirka 41,4 år. Andelen 
Mullsjöbor som är födda utomlands är 11,5 procent (854 personer). Motsvarande siffra för riket är 20,0 procent. 

Under 2021 har 455 personer flyttat till kommunen samtidigt som 395 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt 
flyttningsnetto på 60 personer. Jämfört med föregående år har inflyttningen minskat med 28 personer och utflyttningen minskat 
med 6 personer. 

Födelsenettot (födda minus döda) uppgick till -16 personer. Under året har det fötts 74 barn, vilket är 5 barn färre jämfört med året 
innan. Antal avlidna personer ökade med 23 personer från 67, 2020 till 90, 2021. 

I tabellen nedan framgår att antalet invånare totalt ökat med 45 personer år 2021. I åldersgruppen 0 - 19 år har vi blivit 12 personer 
fler, i åldersgruppen 20 - 64 år 37 personer fler och slutligen i åldersgruppen 65 och över har kommunen minskat med 4 personer. 
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Invånare, antal 2021 2020 2019 2018 

0-19 år 1 835 1 823 1 789 1 826 

20-64 år 3 805 3 768 3 752 3 772 

65+ 1 790 1 794 1 752 1 726 

Totalt 7 430 7 385 7 290 7 324 

Bostäder och infrastruktur 

I Mullsjö kommun finns drygt 3 200 hushåll (villor, lägenheter i flerfamiljshus, fritidsboenden med flera). Inom allmännyttan finns 
cirka 500 lägenheter. Allmännyttans andel av lägenheter i Mullsjö är cirka 50 procent. Under året har det färdigställts 24 nya 
lägenheter. 

Det råder fortsatt bostadsbrist i kommunen. Villapriserna har gått upp rejält de senaste åren men utbudet är fortsatt ganska lågt. 
Även tillgången på tomter är låg och huvuddelen av tomterna i tätorten blir snabbt sålda. 

Intresset för tomtmark i Mullsjö är fortsatt stort och under året har tomter i befintliga områden men även i det nya området Norra 
Havstenshult marknadsförts med stor framgång. Sett över tid har Mullsjö potential att växa, vilket i sin tur innebär utmaningar att 
prognostisera behovet av olika typer av kommunal service. 

Ett antal projekt med privata entreprenörer har startat under året och blir klara för inflyttning under 2022 eller 2031. Det gäller 
bland annat Ekbacka strand, Olofsdal och den så kallade Kärleksudden. De projekt och intressenter som finns idag kan innebära att 
målsättningen om 9 000 invånare år 2030 fortfarande är nåbart. Dock kan konjunktur och marknad snabbt förändra läget. 

Effekten av den ombyggda riksväg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö har varit mycket god och ökat intresset för Mullsjö som 
etableringsort avsevärt.  I den nationella planen finns projektering av en fortsättning av ombyggnationen mellan Mullsjö och 
Slättäng och där pågår just nu planerings- och projekteringsarbete. Vägsträckningen är svår om man vill uppnå full standard 2+1 
väg på hela sträckan och inte minst sträckningen förbi Broholm är under diskussion. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Det har varit ett fortsatt gott samarbete med näringslivet, detta uppmärksammades också av SVT som gjorde ett längre reportage 
om det goda samarbetet och kreativa lösningar. 

Inom näringslivsområdet har kommunen (och näringslivsbolaget) bland annat fokuserat på nya bostäder, tomtmark och beredning 
av industrimark. Mullsjö har ett gynnsamt läge i förhållande till Jönköping med låga priser och tillgång till tomter och bostäder. 
Förbättrade kommunikationer som ger möjlighet till in- och utpendling samt bredbandsfrågor har också varit en del av agendan. 
Nätverkandet är viktigt och har delvis genomförts digitalt. Här deltar också flera stödfunktionerna inom kommunen, men det kan 
bli fler. Även inom näringslivsområdet är hållbarhet viktigt och leder till konkurrensfördelar, något som varit visst fokus på. 

Arbetslöshet, procent av 
arbetskraften 

2021 2020 2019 Riket 2021 

Totalt 4,5 5,4 5,2 5,1 
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Finansiell analys 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för den kommunala koncernen och kommunen 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 den kommunala koncernen och 
kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. 

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 

  2021 2020 2019 2018 

Koncernen     

Årets resultat, mnkr 18,6 19,1 -8,5 -7,4 

Kommunen     

Årets resultat, mnkr 18,7 20,9 -6,1 -8,5 

Resultatnivå i procent av skatter 

och generella bidrag 
4,0 4,6 -1,4 -2,0 

Koncernen redovisar ett positivt resultat på 18,6 mnkr 2021. Jämfört med föregående år har resultatet försämrats med 0,5 mnkr. 

Kommunen redovisade ett positivt resultat på 18,7 mnkr, i jämförelse med resultatet föregående år på 20,9 mnkr är det en 
försämring med 2,2 mnkr. Årets resultat är 5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 13,7 mnkr. 

Det förbättrade resultatet beror i huvudsak på ökade skatteintäkter i form av positiva slutavräkningar för skatt. 

Mullsjö kommun 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 3 procent av skatteintäkter och generella bidrag uppnås. Utfallet 2021 visar 4 
procent. 

Skatte- och nettokostnadsutveckling 

Förändring i procent 2021 2020 2019 2018 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

3,5 2,9 7,1 2,1 

Verksamhetens nettokostnader 4,3 -3,5 6,1 0,5 

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 15,9 mnkr, 3,5 procent, till 472,4 mnkr. Detta är en 
högre ökningstakt än 2020 då den var 2,9 procent. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 451,6 mnkr, vilket är en ökning med 
18,6 mnkr, 4,3 procent, jämfört med bokslut 2020. 

Nettokostnadsandel av skatter och generella bidrag 

% 2021 2020 2019 2018 

Verksamhetens intäkter och 

kostnader (netto) 
90,9 90,2 96,9 97,6 

Avskrivningar 4,7 4,6 4,2 4,5 

Nettokostnadsandel 95,6 94,8 101,1 102,1 

Finansnetto 0,5 0,6 0,3 0 

Nettokostnadsandel inkl. 

finansnetto 
96,1 95,4 101,4 102,1 
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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 90,9 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. Detta är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med 2020. 
Avskrivningarna har under år 2021 ökat med 1,3 mnkr till 22,3 mnkr, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med år 2020. 
Avskrivningarna är kommunens periodiserade kostnader för investeringar och tog i anspråk 4,7 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag. 
Finansnettot för 2021 var -2,1 mnkr, vilket betyder att de finansiella kostnaderna var högre än de finansiella intäkterna. Finansnettot 
tog i anspråk 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

Sammantaget tog kommunens totala nettokostnadsandel inklusive finansnetto i anspråk 96,1 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Detta innebär att skatteintäkterna och de generella statsbidragen finansierar kommunens samtliga löpande 
nettokostnader i verksamheterna. 
Jämfört med 2020 har det skett en försämring med 0,7 procentenheter. 

Enligt detta mått har kommunen en god ekonomisk hushållning. Det är dock viktigt att kommunen bibehåller en 
nettokostnadsandel mellan 96-98 procent för att klara kommande investeringsbehov. 

Årets investeringar 

mnkr 2021 2020 2019 2018 

Koncernen 31,0 52,6 42,7 49,5 

varav kommunala företag 17,9 44,6 19,7 38,6 

varav kommunen 13,1 8,0 23,0 10,9 

Kommunen     

Självfinansieringsgrad av 

investeringar, % 
314 526 54 91 

Kommunens investeringar uppgick totalt till 13,1 mnkr för år 2021. Att hålla en investeringsvolym som är självfinansierad är en del 
i arbetet att bygga upp en finansiell kapacitet. 

Framöver finns ett behov av att investera i kommunens verksamhetsfastigheter för att komma i fas med fastigheternas underhåll, 
men även för att anpassa lokalerna till verksamheternas behov och expansion samt de krav som ställs på byggnader och lokaler. 

Med kommunens strävan att öka antalet invånare ökar också behovet av investeringssatsningar i kommunens infrastruktur, det 
gäller även de i kommunkoncernen ingående bolagen. Investeringar kommer att vara en fråga med mycket stor dignitet under 
kommande år. 

Fullmäktige har under året inte tagit några nya beslut om investeringar i kommunkoncernens bolag. 

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 

% 2021 2020 2019 2018 

Koncernen     

Soliditet 12,8 11,4 9,8 10,8 

Soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser 

-3,7 -5,9 -8,8 -8,4 

Kommunen     

Soliditet 17,9 15,5 12,6 13,6 

Soliditet inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser 
-7,5 -11,4 -15,8 -15,7 
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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 betyder att en mindre andel av 
skatteintäkterna kan användas till annan verksamhet. Ju högre soliditet desto stabilare är den ekonomiska styrkan på lång sikt. 

Koncernen redovisade en soliditet på 12,8 procent, en förbättring jämfört med föregående år på 1,4 procentenhet. 
Soliditetsförbättringen beror på att kommunens soliditet ökade till 17,9 procent, i jämförelse med år 2020 har den ökat med 2,4 
procentenheter.  
I soliditetsmåttet ingår även den del av kommunens låneskuld, 79,1 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 för kommunen på -7,5 procent. År 2020 var soliditeten enligt detta mått -11,4 procent. 
Pensionsförpliktelserna redovisade utanför balansräkningen har minskat med 2,3 mnkr vilket är positivt. Vidare har årets resultat på 
18,7 mnkr förbättrat kommunens egna kapital vilket påverkat soliditetsmåttet positivt. 
Koncernens utfall enligt detta mått var -3,7 procent. År 2020 var utfallet enligt detta mått -5,9 procent. 

Det finansiella målet att soliditeten ska uppgå till minst 14,6 procent uppnås. Utfallet 2021 visar 17,9 procent. 

Låneskuld 

mnkr 2021 2020 2019 2018 

Koncernen     

Låneskuld 668,4 669,0 654,7 658,3 

Kommunen     

Låneskuld 285,5 297,5 307,7 309,2 

varav total låneskuld 364,6 376,6 386,8 389,2 

varav vidareutlåning till bolagen -79,1 -79,1 -79,1 -80,0 

Den totala låneskulden för koncernen uppgick vid bokslutet till 668,4 mnkr en minskning jämfört med föregående år med 0,6 
mnkr. Mullsjö Energi och Miljö AB har tagit upp nya lån med 15,5 mnkr och Fastighets AB Gyljeryd 1:24 med 0,9 mnkr. 
Amortering av lån för koncernen uppgick till 15,6 mnkr. 

Under året har låneskulden i kommunen amorterats med 12,0 mnkr och uppgår till 285,5 mnkr. Avseende vidareutlåning till de 
kommunala bolagen ligger den på samma nivå som föregående år, 79,1 mnkr. 

Ett ökat lånebehov kan bli aktuellt om kommunens investeringsbehov ökar mer än självfinansieringsgraden. 

Det finansiella målet att amortera kommunens låneskuld med 10 mnkr är uppnått. Utfall 2021 visar 12 mnkr. 

RISKFÖRHÅLLANDEN 

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

  

Likviditet ur ett riskperspektiv 

% 2021 2020 2019 2018 

Kassalikviditet 136 103 49 60 

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

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

Jämfört med föregående år har både kassalikviditeten och soliditeten förbättrats. 

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 
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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 2021 till 211,8 mnkr (205 mnkr). 160,3 mnkr avser åtaganden som är 
äldre än 1998 (pensionsrätterna i ansvarsförbindelsen) och 51,5 mnkr avser pensionsrätter intjänade från och med 1998 (avsättning i 
balansräkningen). Jämfört med 2020 har det totala pensionsåtagandet ökat med 6,8 mnkr. Ansvarsförbindelsen har minskat med 3,0 
mnkr medan avsättningen har ökat med 9,8 mnkr. Ökningen beror dels på det nya livslängdsantagandet i RIPS med 1,8 mnkr. 

Avsättningen i balansräkningen på 51,5 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 2021 till 30,2 mnkr (26,9 mnkr). Detta är en ökning med 3,3 
mnkr jämfört med året innan. Den huvudsakliga förklaringen är att avsättningen ökat med 6,3 mnkr 2021 jämfört med föregående 
år, medan den avgiftsbestämda ålderspensionen minskat med 2,4 mnkr. Pensionskostnaderna kommer enligt KPA:s beräkning 
minska med 4,5 mnkr år 2022, för att därefter öka med 2,2 mnkr 2023. 

Borgensåtaganden 

mnkr 2021 2020 2019 2018 

Kommunala företag 303,7 289,9 265,3 266,4 

Föreningar 31,9 35,1 35,1 35,1 

Totala borgensåtaganden 335,6 325,0 300,4 301,5 

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

Kommunens samlade borgensåtaganden uppgick 2021 till 335,6 mnkr, vilket är en ökning med 10,6 mnkr i förhållande till 2020. 
Ökningen förklaras i huvudsak med ett ökat borgensåtagande för Mullsjö Energi och Miljö AB. 

Risken för förluster som sammanhänger med kommunens borgen bedöms som liten, detta på grund av den rådande bostadsbristen 
i regionen, vilken i sin tur innebär en stor efterfrågan på lägenheter. De fastigheter som är byggda är även fullt uthyrda. 

KONTROLL 

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

  

Utfall i förhållande till budget 

mnkr 2021 2020 2019 2018 

Avvikelse nämnder -9,9 2,0 -30,3 -21,6 

Avvikelse årets resultat 5,0 7,3 -18,1 -17,6 

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 -9,9 mnkr 2021. Detta motsvarar 2,2 procent av budgeterade 
nettokostnader, vilket innebär en låg budgetföljsamhet totalt sett. De stora negativa avvikelserna återfinns inom socialnämnden och 
finansförvaltningens verksamhetsdel. 

Det redovisade resultatet för 2021 var 18,7 mnkr, en avvikelse mot det budgeterade resultatet på 5,0 mnkr. 
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Prognosavvikelser 

Prognossäkerhet, mnkr Prognos april Prognos augusti Utfall helår 
Avvikelse augusti 

- utfall 

Kommunstyrelsen 0,5 1,0 0,9 -0,1 

Tekniska nämnden -1,5 -0,7 -0,2 0,5 

Kultur- och fritidsnämnden -0,1 0,0 0,8 0,8 

Barn- och utbildningsnämnden -4,7 0,0 0,3 0,3 

Socialnämnden -6,8 -6,6 -5,0 1,6 

Byggnadsnämnden 0,1 0,3 0,6 0,3 

Miljönämnden 0 0,5 0,5 0 

Finansförvaltningens verksamhetsdel 0 -1,9 -7,8 -5,9 

Totalt nämnder -12,5 -7,4 -9,9 -2,5 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. 
Prognossäkerheten har överlag varit god. Socialnämndens förbättrade prognos förklaras av ökade statsbidrag. Den försämrade 
prognosen för finansförvaltningens verksamhetsdel beror i huvudsak på ökade kostnader för pensioner. Noteras kan att nämnderna 
överlag har anpassat verksamheten till tilldelad budget. 

  

Upplysningar avseende risker 

Här redovisas väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer avseende gjorda uppskattningar och bedömningar samt hur dessa ska 
hanteras. 

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk    

Befolkning Negativ befolkningsutveckling. Kommunala koncernen - Ökad bebyggelse 
- Översyn av lokalbehov 
- Översyn av servicenivåer till 
medborgarna 
- Samverkan med andra 
kommuner 

Verksamhetsrisk    

Personal Svårigheter att rekrytera personal 
inom vissa yrkesgrupper. 

Mullsjö kommun - Nya arbetssätt (t ex genom 
digitalisering) 
- Samverkansmöjligheter 

Finansiell risk    

Ränterisk Hög låneskuld får vid ökad 
räntenivå en negativ påverkan på 
kommunens resultat. 

Kommunala koncernen - Investeringsprövning 

Omvärldsrisk 

En negativ befolkningsutveckling innebär att kommunens intäkter från skatter och statsbidrag minskar vilket i sin tur leder till 
mindre ekonomiska medel att bedriva verksamhet för. 

Verksamhetsrisk 

Kompetensförsörjningen är viktig för att kunna möta ett ökat behov av personal till verksamheterna som en växande kommun står 
inför. Vidare står kommunen inför en demografisk utmaning med en växande äldre befolkning som kommer att ge effekter på 
bemanning framöver. 

Finansiell risk 

De senaste årens skuldökning kan förklaras av de investeringar kommunen gjort i särskilt boende, förskola samt skolor. Fortsätter 
kommunens investeringsbehov, både som en följd av förändringar i demografin som renoveringar och underhåll av befintliga 
fastigheter och infrastruktur, kan kommunen behöva låna mer. Problemet är att kommunen redan har en mycket hög belåning 
vilket minskar kommunens låneutrymme. Noteras bör också att de investeringar som kommunen redan har gjort kommer att 
belasta kommunens resultat i form av avskrivnings- och räntekostnader flera år framåt. Dessutom tränger dessa kostnader undan 
annan verksamhet i kommunen. 
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Höga låneskulder innebär även höga räntekostnader, om därtill räntorna stiger kommer det vara än svårare att få en ekonomi i 
balans. Ett sämre finansnetto innebär mindre utrymme till verksamhet. 

Avslutande kommentar 

Koncernen redovisade för 2021 ett positivt resultat på 18,6 mnkr. Noteras bör att ett av koncernens två bolag redovisar ett negativt 
resultat fjärde året i rad. Koncernens resultat förklaras i stort av kommunens positiva resultat. Resultatet har främst påverkats av det 
gedigna arbete som utförts i verksamheterna med att hålla budgetramar och uppnå en ekonomi i balans samt positiva 
skatteavräkningar. 

Koncernens och kommunens ekonomiska ställning har stärkts. Soliditeten för koncernen har förbättrats och uppgick till 12,8 
procent, vilket är 1,4 procentenheter bättre än föregående år. Men ett av koncernens två bolagen visar en minskande soliditet. 
Koncernens och kommunens soliditet är dock fortfarande på en låg nivå och behöver förbättras. Självfinansieringen av 
investeringarna är hög till följd av lägre investeringar och ett positivt resultat. Viktigt är att stärka den finansiella kapaciteten då 
kommunkoncernen står inför betydande investeringar framöver. 

Även i fortsättningen måste kommunen redovisa goda resultat för att stärka soliditeten och skapa utrymme för att möta de 
utmaningar kommunen står inför, både avseende investeringar och service till medborgarna. Goda resultat möjliggör även en högre 
amorteringstakt vilket i sin tur förbättrar soliditeten som i nuläget är för låg. Analys och framtagande av åtgärdsplaner måste till för 
det bolag som i nuläget har en mycket svag ekonomisk situation. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvällsbild Mullsjön 
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Händelser av väsentlig betydelse 

I detta avsnitt lämnas uppgifter på händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under räkenskapsåret eller efter 
dess slut. 

Händelser under räkenskapsåret 

Den pågående pandemin har fortsatt påverkat samhällets alla nivåer. En ny variant, omikron tog fart under hösten. Den verkar vara 
mer smittsam, men ger mildare symptom för de som är vaccinerade. Dock kommer pandemin finnas kvar och påverka på global 
nivå under en längre tid. 
Nedan redovisas ett urval av händelser under räkenskapsåret: 

• Kommunen antog en ny jämställdhetsplan i maj 

• Kommunen antog ett miljöprogram och en miljöstrateg har anställts 

• Mängden distansarbete har kraftigt ökat under pandemin och riktlinjer för distansarbete har tagits fram 

• Ny kommundirektör från och med augusti 

• Utredning om VA-verksamhet pågår 

• Byggnationer på ett flertal ställen, både i kommunens regi och av andra externa aktörer, men som alla resulterar i en 
ökning av antalet bostäder 
- Byggnationer på Kärleksudden pågår 
- Exploatering vid Havstenshult är påbörjad 
- Försäljning av tomter, Vitsippan 
- Olofsdal renoveras 

• Investeringar i Gunnarsboskolans H-hus har genomförts för 10,6 mnkr  

• Ny VD för Mullsjö Energi och Miljö AB från och med 15 november 

• Justerad VA - taxa 

Händelser efter räkenskapsåret 

Från och med 1 mars 2022 avslutas de interna lånen som kommunen vidareutlånar till de kommunala företagen. Detta innebär att 
de kommunala företagen kommer att hantera sin upplåning externt. 

Under 2022 har kommunen möjlighet att söka ett statsbidrag med syfte att främja en ekonomi i balans. Totalt 25 kommuner och 13 
regioner har möjlighet att söka statsbidraget. Den totala summan för statsbidraget är 750 miljoner kronor som kommer att fördelas 
genom att prioritera de kommuner och regioner som har störst behov. Beviljas kommunen bidrag kommer hälften av bidraget 
betalas ut i samband med beslut under 2022 och andra hälften att betalas ut efter slutredovisning som ska ske senast 2024. 

Ett nytt omställningsavtal AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) börjar gälla från och med 1 januari 2023 för 
kommuner och regioner. Avtalet innebär i korthet att man lämnar ett förmånsbestämt pensionssystem för ett avgiftsbestämt 
system. Exakt vilka ekonomiska effekter detta får vet vi ännu inte, men säkert är att det medför ökade pensionskostnader för 
kommunen. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Vision 
Kommunfullmäktige antog 2008 ett övergripande måldokument kallat Mullsjö - Närhetens kommun. I dokumentet redovisas de 
områden som kommunen ska verka inom för att uppnå visionen Mullsjö - närhetens kommun. Dokumentet är den politiska 
viljeinriktningen för kommunen. 

Kommunens styrmodell 
Mullsjö kommuns styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning och utgår från den vision, strategiska områden samt 
inriktningsmål som kommunfullmäktige beslutar om. Syftet med modellen är att skapa ett helhetsperspektiv och samordning mellan 
kommunstyrelse och nämnder. Vidare att öka transparensen i kommunens hela process. Modellen ska åstadkomma en utveckling 
som uppfyller visionen samt av kommunfullmäktige antagna inriktningsmål, både inom ramen för grunduppdraget och för 
utveckling av verksamheten. 

Ägardirektiv  
Ägardirektivet är ett arbetsdokument beslutat av kommunfullmäktige och ska användas som utgångspunkt för styrelsens arbete i 
det kommunala företaget. I ägardirektivet pekar man ut den riktningen och vision man har för företaget men också vilka 
restriktioner och förbehåll som gäller. Kommunfullmäktige har beslutat om ägardirektiv för de två kommunala företagen Mullsjö 
Bostäder AB och Mullsjö Energi och Miljö AB. 

Intern kontrollplan 
Den interna kontrollplanen är en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. I den ingår också en risk 
och väsentlighetsbedömning. Syftet är att ge en rimlig försäkran om att verksamheten uppfyller kvalitet och resultat inom följande 
områden: 

• Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

• Tillförlitlig finansiell rapportering 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

Planerings- och uppföljningsprocess 

Nedan redovisas schematiskt kommunens planerings- och uppföljningsprocess. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

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. 

I detta avsnitt redovisas de av kommunfullmäktige antagna målen som visar på god ekonomisk hushållning för 2021. 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 bedömning 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 i förhållande till målvärdet 
Gul färg = Bedömningen om målet kommer att nås är osäker 
Röd färg = Målet har inte uppfyllts i förhållande till målvärdet 

Trendpil 

Redovisar utvecklingen av indikatorn i förhållande till föregående årsutfall eller ett målvärde. 

God ekonomisk hushållning 

Inriktningsmål Indikatorer 

Resultatnivån ska uppgå som minst till 3 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. 
 
 

Målet uppfyllt 
4 procent 

Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag. 
 
 

  

Kommunens låneskuld ska amorteras med 10 mnkr. 
 
 

Målet uppfyllt 
12 mnkr 

  

Amortering av långfristiga skulder i balansräkning. 
 
 

  

Kommunens soliditet ska uppgå till minst 14,6 procent. 
 
 

Målet uppfyllt 

17,9 procent 

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. 
 
 

Målet bedöms inte uppnås på femårsbasis 
2021 har präglats av pandemin, något som fått effekter på såväl 
sjuktal som annan personalfrånvaro ex. vård av barn. Sjuktalet har 
ökat men inte i den omfattningen som vi befarat. Troligtvis beror 
detta på att arbetsgivaren har möjliggjort att medarbetare kan arbeta 
hemma vid lindriga symtom oavsett orsak. En annan möjlighet kan 
vara att vissa stressfaktorer minskat genom att vissa personalgrupper 
upplevt en större möjlighet att själva styra sin arbetsdag vid 
hemarbete. Oavsett utfall så bör statistiken ställas i relation till 
pandemin och därför inte tolkas som om det är en del av en trend. 

Sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid. 
 
 

  

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

Målet inte uppfyllt 

78 procent av eleverna i årskurs 5 känner sig trygga. En ökning med 2 

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

procentenheter jämfört med föregående årskurs. Ett stort arbete har 
under senaste åren genomförts för att få en välfungerande 
organisation med utbildad personal, få lärarbyten och en god 
undervisningskvalitet. Skolan har även arbetat prioriterat med 

trygghetsarbetet. 

71 procent av eleverna i årskurs 9 känner sig trygga i skolan. Detta är 
ett lägre resultat än föregående årskurs. Resultatet tros bero på en 
period av stökigare skolmiljö på grund av olika orsaker förknippat 
med pandemin. Under året har flera insatser gjorts för att förbättra 
tryggheten på skolan. Bland annat har en skolvärdinna anställts på 25 
procent från oktober. Uppehållsrummet har renoverats tillsammans 
med elever och de har fått ett stort inflytande. Flera elever vittnar nu 

om en ökad stolthet över skolan och ett lugnare klimat. 

Ambitionen om att utbildningsnivån ska öka kvarstår. Dock visar 
statistik att kommunen backar gällande antalet elever i årskurs 6 som 
når minst E i samtliga ämnen och andelen elever som är behöriga till 
gymnasiet. Glädjande är dock att båda dessa årskurser har förbättrat 
sitt resultat över tid även om målen inte nås utifrån uppsatta 
indikatorer. Det samma gäller elevernas genomsnittliga meritvärde i 
årskurs 9. 

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. 
 

 

Målet delvis uppfyllt 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldre personer ska även 
få möjlighet att leva och bo självständigt och under trygga 
förhållanden samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 

med andra. 

Socialstyrelsen genomför årligen den rikstäckande undersökningen 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? I denna undersökning finns 
flera frågor som knyter an till målet trygg och god äldreomsorg. 
Denna undersökning genomfördes dock inte under 2021 och 

verksamheten kan därför inte redovisa utfall på berörda indikatorer. 

Bemötande är en viktig kvalitetsfaktor som påverkar den äldres 
nöjdhet och äldreomsorgens enheter arbetar aktivt med detta. Under 
året har det varit återkommande diskussioner om bemötande på 
enheternas arbetsplatsträffar. För Björkgårdens demensboende har 
detta varit ett särskilt fokus för att kunna möta boendepersoner med 
utåtagerande beteenden. 

Tidigare års utfall har påvisat att äldre i Mullsjö har varit nöjda med 
sitt boende eller hemtjänst, personalens bemötande och personalens 
hänsynstagande till de äldres åsikter och önskemål. Förhoppningsvis 
har de äldre varit nöjda även under 2021 trots den fortsatta pandemin 
som i hög grad påverkat äldreomsorgen i sitt arbete att exempelvis 
kunna erbjuda aktiviteter och sociala stunder. 

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 inom äldreboende 
och hemtjänst 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 ej att mäta 

Som mätmetod för denna indikator har KKiK-mått (Kommunens 
kvalitet i korthet) använts men under de senaste åren har förändringar 
skett i denna mätmetod men även socialtjänstens möjlighet att 
redovisa utfallet. Med anledning av detta bedöms denna indikator inte 
längre vara jämförbar med tidigare års utfall. Det är även en 
förändring mellan delårsbokslut 2021 och årsredovisning 2021. 

I delårsbokslutet för 2021 redovisades ett utfall beräknat på antalet 
återaktualiserade försörjningsstödstagare samt återaktualiserade inom 
barn- och ungdomsenheten. I årsredovisningen för 2021 är utfallet 
endast beräknat på återaktualiserade ärenden inom barn- och 
ungdomsenheten. Anledningen till detta är socialtjänstens byte av 
verksamhetssystem och att detta medfört en manuell hantering som 

socialtjänsten inte haft möjlighet att kunna lösa. 

Detta utfall kan således inte jämföras med tidigare års utfall. 

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

  

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

Aktivt hjälpa människor inom funktionshinderomsorgen till en 
meningsfull tillvaro. 
 
 

Målet uppfyllt 

Ett viktigt redskap för den enskildes inflytande och delaktighet är 
genomförandeplanen. Det är inte själva planen i sig som är det 
viktigaste utan själva arbetet runt omkring. Att sätta den enskildes 
behov i centrum och trots funktionsnedsättningar, hitta sätt som 
möjliggör den enskildes deltagande och inflytande i sin egen 
planering. Under året har ett arbete påbörjats inom 
funktionshinderomsorgen för att tydliggöra arbetet med 
genomförandeplaner och fokus har varit att säkerställa den enskildes 
inflytande på ett individanpassat sätt utifrån förutsättningar och 
bedömt behov i biståndsbeslutet. Detta viktiga arbete fortgår och 

kommer ha ett stort fokus även kommande år. 

Ett annat viktigt redskap i arbetet med delaktighet och inflytande är 
de husmöten och brukarmöten som genomförs veckovis på de olika 
enheterna inom funktionshinderomsorgen. 

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

  

Utvärdering av måluppfyllelse God ekonomisk hushållning 

Kommunen redovisar för 2021 ett positivt resultat på 18,7 mnkr (20,9). Resultatet är 5,0 mnkr bättre än det budgeterade resultatet 
på 13,7 mnkr. 

Kommunens ekonomiska ställning har förbättrats. Soliditet som är ett mått på den ekonomiska styrkan på lång sikt har stigit 
jämfört med föregående år. Nämndernas budgetföljsamhet, med undantag för socialnämnden, har varit god med endast mindre 
avvikelser. Arbetet med att få en ekonomi i balans har gett effekt. 
Låneskulden har minskat men är fortsatt hög vilket innebär att låneutrymmet minskar. Investeringsvolymen har legat på en 
förhållandevis låg nivå, vilket inneburit en hög självfinansieringsgrad av investeringarna. 

Vid en samlad bedömning kunde kommunen uppfylla samtliga tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning under 2021. 

Ett verksamhetsmål handlar om att sjukfrånvaron under en femårsperiod ska vara som högst 5 procent. Årets mätvärde kan på 
grund av pandemin inte ses som en del av en trend. Bedömningen är dock att målet inte kommer att uppnås på femårsbasis. 

Målet som handlar om att ge eleverna kunskaper för livet har inte uppnåtts. Indikatorn som mäter tryggheten i år 5 har förbättrats, 
däremot har övriga indikatorer försämrats jämfört med föregående år. 

Målet som handlar om att erbjuda äldre en trygg och god äldreomsorg har delvis uppfyllts. Målbedömningen görs utifrån historiska 
mätdata som visat att äldre varit nöjda med boende, hemtjänst och personalens bemötande samt personalens hänsynstagande till de 
äldres åsikter och önskemål. Mätdata för 2021 saknas. 

Målet som handlar om att aktivt hjälpa människor som söker stöd hos socialtjänsten med rätt insatser har inte mätts under året. 

Målet att aktivt hjälpa människor att lämna ett försörjningsstödsberoende har inte mätts under året. 

Målet att aktivt hjälpa människor inom funktionshinderomsorgen till en meningsfull tillvaro har uppfyllts. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunen lever upp till kriterierna för god ekonomisk hushållning enligt 
kommunallagen. Bedömningen grundas på att alla tre finansiella mål har uppnåtts. Vidare att kommunen gör ett positivt resultat på 
18.7 mnkr. En analys av målen med en framåtblick på de närmsta åren är att det fortsatt behöver vidtas åtgärder för en ekonomi i 
balans. Beträffande de sex verksamhetsmålen har två av målen inte uppnåtts. Ett mål saknar mätdata för året men bedömningen är 
att målet delvis är uppnått. Två mål saknar mätdata och ett mål har uppfyllts. När en samlad bedömning görs har även 
måluppfyllelsen för inriktningsmålen vägts in. Bedömningen av måluppfyllelse görs baserat på ett nuläge, men inriktningsmålet om 
9 000 invånare avser målnivån 2030. Här görs bedömningen att målet är möjligt att uppfyllas 2030. Målet som handlar om att 
invånarna ska uppleva att verksamheten är av hög kvalitet är inte uppfyllt. Vidare är målet att kommunen ska kännetecknas av 
närhet i såväl inflytande och demokrati som boende uppfyllt.   

Ett arbete har påbörjats 2021 med att se över kommunens mål för mer tydliga och uppföljningsbara mål. 
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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 9 000 invånare år 2030. 
 
 

Målet delvis uppfyllt 

Kommunen fortsätter att växa och eftersträvar 9000 invånare till 
2030. Ökningen jämfört med föregående år går främst att relatera till 
inflyttning. En viktig aspekt för att kunna växa ytterligare är 
möjligheten till bostäder. Producerade lägenheter ligger under 
målvärdet men en rad projekt är igångsatta under 2021 som kommer 
ge boendemöjligheter framöver gällande såväl hyresrätter som 
bostadsrätter. Detta är viktigt utifrån möjligheten att växa ytterligare 
och därav bör ett framtida fokusområde för kommunen vara att 
utöka med ytterligare delar inom bostadssegmentet så som villor- och 
radhusbebyggelse. Vad gäller företagsklimatet är det på en fortsatt 
hög nivå även om kommunen backar sex steg i rankningen. 
Glädjande är dock att kommunen erhåller ett fortsatt bra resultat på 
de delar som kan härröras till kommunens service gentemot företag. 
Utifrån detta kan målet anses vara uppfyllt till viss del. 

Företagarnas sammanvägda omdöme om företagsklimatet i 
kommunen ska öka. 
 

  

Befolkningsutveckling. 
 

  

Totalt antal producerade lägenheter. 
 

  

Välfärd och trygghet 

Inriktningsmål Indikatorer 

Invånarna ska uppleva att verksamheten är av hög kvalitet. 
 

 

Målet inte uppfyllt 

Vad gäller de indikatorer som är kopplade till äldreboende och 
hemtjänst så saknas det tillräckligt med underlag för att göra en 
bedömning. Detta utifrån att Socialstyrelsens brukarundersökning 
inte genomförts under 2021. Båda dessa verksamheter har under året 
påverkats av pandemin vilket har medfört att alla planerade aktiviteter 
inte har kunnat genomföras. Det som dock har genomförts har gjorts 
med ambitionen att brukare ska uppleva en verksamhet av hög 
kvalitet. 

Tidigare års utfall har påvisat att äldre i Mullsjö har varit nöjda med 
sitt boende eller hemtjänst, personalens bemötande och personalens 
hänsynstagande till de äldres åsikter och önskemål. Förhoppningsvis 
har de äldre varit nöjda även under 2021 trots den fortsatta pandemin 
som i hög grad påverkat äldreomsorgen i sitt arbete att exempelvis 
kunna erbjuda aktiviteter och sociala stunder. 

Ambitionen om att utbildningsnivån ska öka kvarstår. Dock visar 
statistik att kommunen backar gällande antalet elever i årskurs 6 som 
når minst E i samtliga ämnen och andelen elever som är behöriga till 
gymnasiet. Glädjande är dock att båda dessa årskurser har förbättrat 
sitt resultat över tid även om målen inte nås utifrån uppsatta 
indikatorer. Det samma gäller elevernas genomsnittliga meritvärde i 
årskurs 9. 

Tyvärr kvarstår trenden om fler anmälda brott även under 2021. 
Utvecklingen är oroande och ett kommunövergripande arbete har 
satts igång under senare delen av 2021 och kommer att utvecklas 

ytterligare under 2022. 

Utifrån detta kan anses att målet ej är uppfyllt. 

Andelen personer som är mycket 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 inom äldreboende 
och hemtjänst 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. 
 
 

Målet uppfyllt 

Arbetet har fortsatt med att utveckla delar som ska bidraga till att 
kommunen kännetecknas av närhet i såväl inflytande och demokrati 
som närhet. Ordinarie brukarundersökningar har inte genomförts 
men dialog har förts på annat sätt för att fånga upp 
kommuninvånares åsikter. Medborgardialoger är ett fortsatt 
utvecklingsområde för kommunen. Vad gäller möjligheter att 
kommunicera med kommuninvånare via webben så har detta arbete 
utvecklats ytterligare för att tillgängliggöra och förenkla för fler. En ny 
e-tjänsteplattform har sjösatts under året och kommer att utvecklas 
under 2022 för än bättre service gentemot våra kommuninvånare. 

Utifrån detta kan målet anses vara uppfyllt. 

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

  

Mätning av webben. 
 

  

Utvärdering av måluppfyllelse inriktningsmål  

Här redovisas en sammanfattande utvärdering av måluppfyllelsen per inriktningsmål. Här kan utläsas hur styrelse och nämnder 
inom sitt verksamhetsuppdrag åstadkommit en utveckling inom de av kommunfullmäktige prioriterade områdena. 

Kommunen ska ha 9 000 invånare år 2030 

Bedömningen är att målet 9 000 invånare år 2030 är fortfarande möjligt att nå. Kommunen har under 2021 ökat sin befolkning med 
45 personer. Fokus framåt är på fortsatt utveckling av planer, exploatering och kontakter med olika intressenter för ökad 
byggnation. Andra faktorer som spelar in är till exempel infrastruktur, företagsklimat och konjunkturläge. 

Invånarna ska uppleva att verksamheten är av hög kvalitet 

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Andelen brukare som är nöjda med kommunens äldreomsorg saknar mätdata 2021. 
Bedömningen är dock, utifrån historiska mätningar, att nöjdheten bland brukarna inte minskat. Inom skolans verksamhetsområde 
har samtliga indikatorer försämrats jämfört med föregående år. Positivt är att elever i år 6 som når målen i alla ämnen samt andelen 
elever behöriga till gymnasiet har förbättrat sitt resultat över tid även om målen inte nås utifrån uppsatta indikatorer. Detsamma 
gäller elevernas meritvärde i år 9. Trenden om fler anmälda brott kvarstår även 2021. En negativ utveckling där ett 
kommunövergripande arbete har startats under senare delen av 2021 för att vända utvecklingen. 

Vår kommun ska kännetecknas av närhet i såväl inflytande och demokrati som boende 

Bedömningen är att målet är uppfyllt. Medborgardialoger har förts för att fånga upp kommuninvånarnas åsikter. Möjligheterna att 
kommunicera med kommuninvånarna via webben har utvecklats ytterligare för att tillgängliggöra och förenkla för fler. En ny e-
tjänstplattform har implementerats under 2021 och kommer att utvecklas under nästa år för än bättre service gentemot våra 
kommuninvånare. 
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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 2021 2020 2019 2018 

Årets resultat 18,7 20,9 -6,1 -8,5 

Reducering av samtliga 
realisationsvinster (-) 

- - - - 

Vissa realisationsvinster enligt 
undantagsmöjligheter (+) 

- - - - 

Vissa realisationsförluster enligt 

undantagsmöjligheter (+) 
- - - - 

Orealiserade förluster i 

värdepapper (+) 
- - - - 

Återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper (-) 

- - - - 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

18,7 20,9 -6,1 -8,5 

Reservering till 

resultatutjämningsreserv (-) 
- - - - 

Disponering från 

resultatutjämningsreserv (+) 
- - - - 

Balanskravsresultat 18,7 20,9 -6,1 -8,5 

Att balanskravet uppfylls är en grundförutsättning för en långsiktig stabil finansiell utveckling och ett hjälpmedel för att förhindra 
negativ utveckling av kommunens ekonomi. 

År 2021 redovisade kommunen ett positivt balanskravsresultat med 18,7 mnkr. Det negativa upparbetade resultatet 2017-2019 
kommer att återställas inom budgeterad planperiod 2022-2024. 

Av tabellen nedan framgår att det totala upparbetade balanskravsresultatet vid bokslut 2021 uppgår till 0 kr. År 2021 återställs 
resterande belopp om -4,8 mnkr av 2018 års negativa resultat på 8,5 mnkr, samt 6,1 mnkr från 2019, totalt -10,9 mnkr. 

Ackumulerade negativa resultat 2021 2020 2019 

IB ej återställda negativa resultat -10,9 -31,8 -25,7 

varav från 2017 Kvar att återställa 0 Kvar att återställa 0 -17,2 

varav från 2018 Kvar att återställa 0 Kvar att återställa  -4,8 -8,5 

varav från 2019 Kvar att återställa 0 Kvar att återställa -6,1 -6,1 

UB ackumulerade negativa 
resultat att återställa inom tre år 

0 -10,9 -31,8 

    

 

RUR, mnkr 2021 2020 2019 

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 

2,0 2,1 2,2 
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Väsentliga personalförhållanden 

Mullsjö kommun ska kännas igen som en attraktiv arbetsgivare både hos befintliga som framtida 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) men trots det har vi haft relativt svårt att 
bemanna våra verksamheter, framför allt inom vård, skola och omsorg. I och med den goda arbetsmarknaden för vissa 
befattningar, exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor och lärare märker vi en hårdnande konkurrensen mellan arbetsgivare. Det 
är svårt att hitta rätt kandidater inom allt fler yrkeskategorier och kommunen 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. Vi har också vidtagit åtgärder i form av insatser gällande 
arbetsmiljö. 

Arbetet med att sänka sjuktalen fortsätter med oförminskad kraft och med olika strategier och metoder. Pandemin har satt sina 
spår. 

Årets medarbetarenkät visade på ett gott resultat och också en ökning jämfört med föregående år. Höga nöjdhetstal får Mullsjö 
kommun när det gäller medarbetarnas trivsel, engagemang och nöjdhet med arbetet. Utvecklingsområden för hela kommunen är 
kompetensutveckling och skapa förutsättningar för att motverka arbetsbelastning. 

Personalstruktur 

Under 2021 ökade Mullsjö kommun tillsvidareanställda med 9 omräknade heltider. Visstidsanställda minskade under samma period 
med 5 omräknade heltider. 

Medarbetare kommunala koncernen 2021 2020 2019 2018 

Antal tillsvidareanställda omräknat till heltidstjänster 485 471 505 472 

varav kvinnor 370 368 396 377 

varav män 115 103 109 96 

Antal visstidsanställda omräknat till heltidstjänster 70 75 92 103 

varav kvinnor 51 57 71 82 

varav män 19 18 21 20 

Totalt 555 546 597 575 

 

Medarbetare kommunen 2021 2020 2019 2018 

Antal tillsvidareanställda omräknat till heltidstjänster 465 451 485 454 

varav kvinnor 363 361 390 371 

varav män 102 90 95 83 

Antal visstidsanställda omräknat till heltidstjänster 70 75 92 103 

varav kvinnor 51 57 71 82 

varav män 19 18 21 21 

Totalt 535 526 577 557 

Kompetensförsörjning 

År 2021 erbjöds en större kompetensutvecklingsinsats för samtliga chefer och fackliga förtroendevalda i Mullsjö kommun. 
Utbildningen omfattade arbetsmiljöarbetets väsentliga delar med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Ytterligare utbildningar 
som erbjudits chefer är utbildning i löneprocessen. 

Som ett stöd till chefer finns även e-utbildningar som finns att ta del av löpande under året via e-tjänsten. 

% 2021 2020 2019 2018 

Personalomsättning 12,0 13,4 12,6 15,7 
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Lönepolitik 

Mullsjö kommun arbetar aktivt för en god lönepolitik. Lönekartläggning och löneöversyn görs i dialog med arbetstagarparterna och 
i diskussion med såväl politiker som kommunens ledningsgrupp. 

Under våren 2021 genomfördes den årliga lönerevisionen där det gjordes strategiska prioriteringar mellan verksamheterna. 

En ökad efterfrågan på kompetens inom vissa områden gör att vissa lönenivåer ökat. Intressant att se är hur dessa förändras över 
tid. Under 2021 har vi sett störst svårigheter att rekrytera undersköterskor, sjuksköterskor och förskollärare. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år till följd av pandemin. Långtidssjukskrivningar har ökat. Med tanke på 
den pågående pandemin är det svårt att analysera sjuktalen. 

Frånvaron är fortsatt högre bland kvinnorna. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, procent 

Ålder Totalt Kvinnor Män 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

-29 år 6,9 6,8 7,8 7,1 4,7 6,0 

30-49 år 6,9 7,2 7,8 7,8 3,8 4,9 

50- år 8,3 6,9 8,0 7,7 9,6 3,4 

Totalt 7,4 7,0 7,9 7,7 5,7 4,7 

 

Andel långtidsfrånvaro, procent 

Ålder Totalt Kvinnor Män 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

-29 år 19,3 4,7 24,8 3,8 0,0 7,0 

30-49 år 28,8 30,2 31,2 29,3 12,8 35,4 

50- år 51,5 27,2 48,6 28,7 62,0 11,4 

Totalt 36,9 25,4 37,2 25,9 35,5 22,2 
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Förväntad utveckling 

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. 

Verksamhetens utveckling beskrivs utifrån följande tabell. 

Kommunen Bokslut 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Antal invånare 31/12 7 430 7 437 7 499 7 522 

Kommunal skattesats, kr 22,34 22,34 22,34 22,34 

Årets resultat, mnkr 18,7 14,2 13,2 12,2 

Investeringar (netto), mnkr 13,1 31,0 49,8 50,9 

Soliditet, % 17,9 17,5 18,9 20,1 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, % -7,5 -7,3 -6,2 -3,6 

Långfristig låneskuld, mnkr 364,6 366,6 374,0 381,1 

 

 

2021 års goda resultat till trots är det av vikt att arbetet framöver fortsätter uthålligt för en ekonomi i balans och god finansiell 
styrka. Detta skapar goda planeringsförutsättningar och framförhållning för att bemöta de ekonomiska utmaningar som finns i det 
längre perspektivet, till exempel en kraftig ökning av åldrande kommuninvånare och kommande lokalbehov. För att nå dit krävs att 
samtliga nämnder och verksamheter tar det budgetansvar som styrsystemet tydliggör. Det är utifrån budgetdisciplin som 
förutsättningar för framtiden skapas. Nämnderna måste kontinuerligt arbeta med effektiviseringar. 

En av de stora kommande utmaningarna är den åldrande befolkning i kommunen. Under kommande tioårsperiod kommer antalet 
invånarna i ålder 80-89 att fördubblas samtidigt som den arbetsföra befolkningen inte ökar i samma grad. 
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Ekonomi 
I denna del redovisas finansiella rapporter med nothänvisningar för koncernen och kommunen. I not lämnas också information om 
de redovisningsprinciper som i allt väsentligt tillämpas vid kommunens redovisning. Vidare redovisas en drift- och 
investeringsredovisning med kommentarer. 

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

 

 

 

Sandhemssjön Foto: Mats Jellback 
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Finansiella rapporter och nothänvisningar 

Resultaträkning 

mnkr Not Koncernen Kommunen 

  2021 2020 2021 2020 

Verksamhetens intäkter 1 142,6 132,4 81,4 81,0 

Verksamhetens kostnader 2 -546,3 -522,3 -510,7 -492,9 

Avskrivningar  -38,2 -36,3 -22,3 -21,0 

Verksamhetens nettokostnader  -441,9 -426,2 -451,6 -432,9 

      

Skatteintäkter 3 349,7 336,9 349,7 336,8 

Generella statsbidrag och utjämningar 4 122,8 119,7 122,8 119,7 

Verksamhetens resultat  30,5 30,4 20,9 23,6 

      

Finansiella intäkter 5 0,2 0,6 4,4 4,7 

Finansiella kostnader 5 -10,4 -11,2 -6,6 -7,4 

Resultat efter finansiella poster  20,3 19,8 18,7 20,9 

      

Bokslutsdispositioner  -1,3 - - - 

Bolagsskatt  -0,4 -0,7 - - 

ÅRETS RESULTAT  18,6 19,1 18,7 20,9 
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Balansräkning 

mnkr Not Koncernen Kommunen 

  2021 2020 2021 2020 

      

TILLGÅNGAR      

Materiella anläggningstillgångar 6 804,9 811,9 362,5 371,8 

Mark, fastigheter och tekniska anläggningar 6 779,8 785,7 342,4 348,8 

Maskiner och inventarier 6 25,1 26,2 20,1 23,0 

Finansiella anläggningstillgångar 7 10,7 10,1 142,5 142,0 

Summa anläggningstillgångar  815,6 822,0 505,0 513,8 

Förråd och exploateringsfastigheter 8 8,1 7,8 7,1 7,2 

Kortfristiga fordringar 9 46,0 33,0 42,5 33,7 

Kassa och bank 10 97,7 67,7 75,6 52,9 

Summa omsättningstillgångar  151,8 108,5 125,2 93,8 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  967,4 930,5 630,2 607,6 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Årets resultat 11 18,6 19,1 18,7 20,9 

Resultatutjämningsreserv 11 - - 9,6 9,6 

Övrigt eget kapital 11 105,7 86,7 84,6 63,7 

Summa eget kapital  124,3 105,8 112,9 94,2 

Obeskattade reserver  1,9 0,6 - - 

      

Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 12 66,1 52,5 66,1 52,5 

      

SKULDER      

Långfristiga skulder 13 668,4 669,0 364,6 376,6 

Kortfristiga skulder 14 106,7 102,6 86,6 84,3 

Summa skulder  775,1 771,6 451,2 460,9 

      

      

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  967,4 930,5 630,2 607,6 

      

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 

15 160,3 163,3 160,3 163,3 

Borgensförbindelser 16 335,6 325,0 335,6 325,0 
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Kassaflödesanalys 

mnkr Not Koncernen Kommunen 

  2021 2020 2021 2020 

Den löpande verksamheten      

Resultat före extraordinära poster  18,6 19,1 18,7 20,9 

Justering för ej likviditetspåverkande poster      

av- och nedskrivningar  39,2 36,3 22,4 21,0 

avsättningar  13,5 9,7 13,5 9,7 

realisationsvinster/förluster  - 2,6 - 2,6 

Justering för rörelsekapitalets förändring      

ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar  -12,8 3,0 -8,8 1,3 

ökning (-) /minskning (+) förråd, exploatering  -0,2 7,7 0,1 7,8 

ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder  3,9 2,8 2,4 3,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  62,2 81,2 48,3 67,1 

      

Investeringsverksamheten      

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar  -31,0 -52,0 -13,1 -8,5 

Investeringsbidrag mm  - 1,4 - 0,5 

Investering i finansiella tillgångar  - -2,0 - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -31,0 -52,6 -13,1 -8,0 

      

Finansieringsverksamheten      

Nya lån  15,5 25,9 - - 

Amortering av lån  -16,2 -11,5 -12,0 -10,2 

Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar  -0,5 1,3 - 1,3 

Övriga tillförda (+) använda (-) medel  - -1,3 -0,5 -1,3 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -1,2 14,4 -12,5 -10,2 

ÅRETS KASSAFLÖDE  30,0 43,0 22,7 48,9 

      

Likvida medel vid årets början  67,7 24,7 52,9 4,0 

Likvida medel vid årets slut  97,7 67,7 75,6 52,9 
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Nothänvisningar, mnkr 

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Försäljningsintäkter 25,6 4,4 2,9 3,8 

Taxor och avgifter 16,2 29,1 16,0 16,3 

Hyror och arrenden 50,0 50,3 12,1 12,6 

Bidrag 41,1 39,7 41,1 39,7 

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 9,7 8,9 9,3 8,6 

Summa 142,6 132,4 81,4 81,0 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Personal -312,6 -288,8 -281,5 -276,7 

Pensioner -27,3 -27,6 -34,0 -26,9 

Varor -45,7 -44,9 -29,4 -34,6 

Tjänster -26,4 -35,2 -36,2 -33,1 

Bidrag -10,1 -11,6 -9,5 -11,6 

Köp av verksamhet -94,3 -72,1 -86,4 -70,1 

Hyror och fastighetsservice -25,7 -29,5 -29,5 -27,3 

Realisationsförluster - -2,6 - -2,6 

Avsättning deponi -4,0 -10,0 -4,0 -10,0 

Avsättning framtida medlemsavgifter i 

Kommuninvest 
-0,2 0 -0,2 0 

Summa -546,3 -522,3 -510,7 -492,9 

Räkenskapsrevisionen (den sammanlagda kostnaden för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning) för kommunen uppgick 2021 till 110 tkr. 

Not 3 Skatteintäkter Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Preliminära skatteintäkter 340,1 343,9 340,1 343,8 

Slutavräkn. föregående år, justeringspost 1,2 -1,8 1,2 -1,8 

Slutavräkn. innevarande år, prognos 8,4 -5,2 8,4 -5,2 

Summa 349,7 336,9 349,7 336,8 

 

Not 4 Generella statsbidrag och 

utjämning 
Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Inkomstutjämning 86,8 79,5 86,8 79,5 

Införandebidrag 0,8 4,0 0,8 4,0 

Regleringsbidrag 21,9 7,5 21,9 7,5 

Fastighetsavgift 20,3 17,9 20,3 17,9 

Generella bidrag från staten - 15,0 - 15,0 

Kostnadsutjämningsavgift -2,4 -3,5 -2,4 -3,5 

LSS-utjämning -4,6 -0,7 -4,6 -0,7 

Summa 122,8 119,7 122,8 119,7 
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Not 5 Finansiella intäkter och kostnader Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Finansiella intäkter     

Utdelning koncernföretag - - - 0,1 

Utdelning Kommuninvest 0,1 0,5 0,1 0,5 

Ränta koncernföretag - - 3,3 3,3 

Borgensavgifter - - 0,9 0,8 

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

Summa 0,2 0,6 4,4 4,7 

Finansiella kostnader     

Räntekostnader mm -9,8 -10,3 -5,9 -6,5 

Ränta pensionsavsättning -0,6 -0,9 -0,7 -0,9 

Summa -10,4 -11,2 -6,6 -7,4 

Summa finansnetto -10,2 -10,6 -2,2 -2,7 

 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar     

Markreserv 31,7 32,3 3,7 3,7 

Verksamhetsfastigheter 573,2 580,7 281,8 284,2 

Affärsfastigheter 2,3 3,7 2,3 3,7 

Tekniska anläggningar 111,0 67,8 - - 

Publika fastigheter 53,1 55,7 53,1 55,7 

Pågående investeringar 5,9 42,6 - - 

Övriga fastigheter 2,6 2,9 1,5 1,5 

Summa 779,8 785,7 342,4 348,8 

     

Bokfört värde 1 januari 785,9 769,8 348,8 360,9 

varav anskaffningsvärde 1 080,7 1 034,9 503,9 500,2 

varav ackumulerade ned-/avskrivningar -294,7 -265,4 -155,1 -139,3 

Förändringar under året -6,1 15,9 -6,4 -12,1 

varav årets nettoinvesteringar 25,4 45,8 11,0 3,7 

varav årets avskrivningar -30,4 -28,8 -13,9 -14,7 

varav årets nedskrivningar -1,1 -1,1 -3,5 -1,1 

Bokfört värde 31 december 779,8 785,7 342,4 348,8 

     

Maskiner och inventarier     

Bokfört värde 1 januari 26,2 30,2 23,0 26,5 

varav anskaffningsvärde 99,2 98,0 90,1 88,8 

varav ackumulerade ned-/avskrivningar -73,0 -67,8 -67,1 -62,3 

Förändringen under året -1,2 -4,0 -2,9 -3,5 

varav årets nettoinvesteringar 4,5 3,1 2,1 2,7 

varav årets avskrivningar -5,6 -7,1 -4,9 -6,2 

varav årets nedskrivningar -0,1 - -0,1 - 
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

Bokfört värde 31 december 25,0 26,2 20,1 23,0 

Summa anläggningstillgångar 804,9 811,9 362,5 371,8 

 

Bedömd genomsnittlig nyttjandetid per anläggningstyp 2021 2020 

Verksamhetsfastigheter 36 35 

Fastigheter för affärsverksamhet 23 27 

Publika fastigheter 35 36 

Fastigheter för annan verksamhet 33 33 

Maskiner 9 12 

Inventarier 9 9 

Bilar och andra transportmedel 6 6 

Förbättringsutgifter på fastigheter 5 8 

  

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Aktier och andelar     

Mullsjö Bostäder AB 2,1 2,0 47,7 47,7 

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

Kommuninvest 7,7 7,7 7,7 7,7 

Övriga 0,9 0,4 0,9 0,4 

Summa 10,7 10,1 63,4 62,9 

Långfristiga fordringar     

Mullsjö Bostäder AB - - 40,0 40,0 

Mullsjö Energi och Miljö AB - - 39,1 39,1 

Summa - - 79,1 79,1 

Summa långfristiga fordringar 10,7 10,1 142,5 142,0 

Kommunen konstaterar att det redovisade värdet av aktierna i Mullsjö Energi och Miljö AB är högre än bolagets justerade egna 
kapital. En översyn av bolaget pågår utifrån framtida utveckling. I samband med översynen kommer eventuellt ägartillskott att 
övervägas. 

Not 8 Förråd och 

exploateringsfastigheter 
Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Förråd och exploateringsfastigheter 8,1 7,8 7,1 7,2 

 

Not 9 Kortfristiga fordringar Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Kundfordringar 6,3 4,5 4,5 5,8 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

33,9 23,7 33,9 24,6 

Diverse kortfristiga fordringar 5,8 4,8 4,1 3,3 

Summa 46,0 33,0 42,5 33,7 
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Not 10 Likvida medel Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Plusgiro och bank 97,7 67,7 75,6 52,9 

 

Not 11 Eget kapital Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Ingående eget kapital 105,7 86,7 94,2 73,3 

Årets resultat 18,6 19,1 18,7 20,9 

Utgående eget kapital 124,3 105,8 112,9 94,2 

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

 

Not 12 Avsättningar Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Pensioner     

Bokfört värde 1 januari 41,7 41,7 41,7 41,7 

årets avsättning 9,8 0 9,8 0 

Summa 51,5 41,7 51,5 41,7 

Återställande deponi     

Bokfört värde 1 januari 10,8 1,1 10,8 1,1 

årets avsättning 4,0 10,0 4,0 10,0 

årets ianspråkstagande -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 

Summa 14,4 10,8 14,4 10,8 

Framtida medlemsavgifter till 

Kommuninvest 
    

Bokfört värde 1 januari 0 - 0 - 

årets avsättning 0,2 0 0,2 0 

Summa 0,2 0 0,2 0 

Summa avsättningar 66,1 52,5 66,1 52,5 

 

Not 13 Långfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Ingående låneskuld inklusive kortfristig del 669,1 654,7 376,6 386,8 

Nya lån 15,5 25,9 - - 

Amortering -16,2 -11,5 -12,0 -10,2 

Summa 668,4 669,1 364,6 376,6 

 

Not 13a Ränteswappar Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

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

Marknadsvärde ränteswap -9,9 -15,4 -9,9 -15,4 
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Not 14 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Leverantörsskulder 27,0 24,0 25,8 20,6 

Källskatt och arbetsgivaravgifter 10,0 10,8 9,9 10,4 

Semester- och övertidsskuld 19,5 17,6 19,4 16,7 

Upplupna pensioner inkl. löneskatt 12,8 12,6 10,8 12,4 

Förutbetalda intäkter och upplupna 
kostnader 

35,1 36,4 15,9 21,0 

Övriga kortfristiga skulder 2,3 1,2 4,8 3,2 

Summa 106,7 102,6 86,6 84,3 

 

Not 15 Pensionsförpliktelse Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Avsatt till pensioner     

Ingående avsättning 41,7 41,7 41,7 41,7 

Justerad ingående avsättning politikerpension 1,7 - 1,7 - 

Nya förpliktelser under året 5,4 3,1 5,4 3,1 

varav nyintjänade pensioner 4,8 2,2 4,8 2,2 

varav ränte- och basbeloppsuppräkning 0,6 0,9 0,6 0,9 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 1,8 - 1,8 - 

Årets utbetalningar -1,3 -1,4 -1,3 -1,4 

Övrigt 0,2 -1,7 0,2 -1,7 

Förändring löneskatt 1,9 0 1,9 0 

Summa avsatt till pensioner 51,4 41,7 51,4 41,7 

     

Specifikation - avsatt till pensioner     

Förmånsbestämd ålderspension 34,3 29,7 34,3 29,7 

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

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

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

Politikerpension inkl. OPF-KL 3,8 0,2 3,8 0,2 

Summa pensioner 42,1 33,6 42,1 33,6 

Löneskatt 9,3 8,1 9,3 8,1 

Summa avsatt till pensioner 51,4 41,7 51,4 41,7 

     

Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt     

Ingående ansvarsförbindelse 163,3 165,6 163,3 165,6 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2,9 5,1 2,9 5,1 

Årets utbetalningar -9,9 -9,8 -9,9 -9,8 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 5,3 - 5,3 - 

Övrigt -1,3 0,7 -1,3 2,4 

Summa ansvarsförbindelse 160,3 163,3 160,3 163,3 

     

Aktualiseringsgrad, procent 94 94 94 94 
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Not 15 Pensionsförpliktelse Koncernen Kommunen 

Årets pensionskostnader inkl. löneskatt     

Årets avsättning 5,4 -0,9 5,4 -0,9 

Pensionsutbetalningar 11,6 11,2 11,6 11,5 

Avgiftsbestämd ålderspension 13,2 15,5 12,5 14,9 

Premie KAP-KL - 0,9 - 0,3 

Finansiella kostnader 0,7 1,1 0,7 1,1 

Summa pensionskostnader 30,9 27,8 30,2 26,9 

 

Not 16 Borgensförbindelse Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Kommunala företag 303,7 289,9 303,7 289,9 

Föreningar 31,9 35,1 31,9 35,1 

Summa 335,6 325,0 335,6 325,0 

 

Not 17 Leasing Koncernen Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Operationell leasing     

Förfaller till betalning:     

inom 1 år 2,4 2,4 2,4 2,4 

senare än 1 år men inom 5 år 0,9 3,4 0,9 3,4 

 3,3 5,8 3,3 5,8 

Finansiella leasingavtal där avtalstiden 

överstiger 3 år 
    

Totala minimileaseavgifter 6,1 - 6,1 - 

Framtida finansiella kostnader -0,6 - -0,6 - 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 5,5 - 5,5 - 

     

Framtida finansiella minimileaseavgifterna 
förfaller enligt följande: 

    

Inom 1 år 1,1 - 1,1 - 

Senare än 1 år men inom 5 år 3,8 - 3,8 - 

Senare än 5 år 0,6 - 0,6 - 

 5,5 - 5,5 - 

Årets leasingkostnad 8,8 5,8 8,8 5,8 
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Not 19 Redovisningsprinciper 
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagen samt Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 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 R1 Bokföring och arkivering 
En genomgång kommer att påbörjas för att säkerställa att rekommendationen följs. En aktuell systemdokumentation saknas. 

RKR R2 Intäkter 
Fakturor utställda av Mullsjö kommun 
Faktureringsmetoden tillämpas, vilket betyder att inkomsten intäktsförs i samband med att kundfakturan skapas. Vid bokslut kan en 
av kommunen levererad men ännu inte fakturerad vara eller tjänst periodiseras och intäktsföras. 

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna i kommunen består av preliminära skatteintäkter, justering skatteavräkning föregående år samt prognos 
skatteavräkning innevarande år. Vid periodisering av skatteintäkter har SKR: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. 

Kommunen har år 2021 klassificerat statsbidraget Skolmiljarden på 1 mnkr samt statsbidraget för God vård och omsorg om äldre 
på 3,5 mnkr som riktade bidrag från staten. 

Fastighetsavgift 
Intäkterna från fastighetsavgift baseras på SKR:s prognos från december. 

Ersättning för ingående mervärdesskatt 
Ersättningar för ingående mervärdesskatt, den så kallade kommunmomsen, uppgår till 22,4 mnkr för perioden januari till december. 
Beloppet nettoredovisas i kommunens bokföring. 

Försäljning av mark/tomter 
Exploateringsområden 
Intäkter från försäljning av mark/tomter avräknas på ett balanskonto (omsättningstillgång) mot de exploateringskostnader 
kommunen har. 
Övrig tomtförsäljning 
Intäkter från försäljning av enstaka tomter som inte ingår i ett exploateringsområde intäktsförs direkt i resultaträkningen. 

RKR R3 Immateriella tillgångar 
Rekommendationen inte tillämplig i år. 

RKR R4 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde (utgift) med avdrag för investeringsbidrag och planenliga 
avskrivningar. Gränsdragningen för vad som redovisas som investering är ett halvt basbelopp, för närvarande cirka 24 tkr. 

Avskrivningar 
För materiella anläggningstillgångar tillämpas linjär avskrivning över beräknad nyttjandeperiod som är baserad på 
anskaffningsvärdet. Avskrivningen påbörjas kalenderåret efter att anläggningen tagits i bruk och inte innevarande år som föreskrivs, 
med undantag för fastigheten Margaretas Park där avskrivningen påbörjades innevarande år. En genomgång kommer att påbörjas 
för att säkerställa att rekommendationen följs. 

Avskrivningstider 

• Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 3-10 år 

• Fastigheter 10-75 år 

Komponentindelning 
Kommunen har implementerat komponentavskrivning på tillkommande investeringar från och med 2016. 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. 

Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgång. 
 
RKR R5 Leasing 
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 leasetagaren. Operationell leasing med kommunen som leasetagare består av 
fordon, inventarier och teknisk utrustning. 
Kommunen har i not redovisat operationell leasing samt finansiell leasing för lös egendom. Ett arbete har påbörjats med att 
identifiera hyresavtal för fast egendom som enligt rekommendationen ska klassificeras som finansiell leasing. I tabellen nedan 
redovisas vad hyresavtalen är värderade till. 

Värde på hyreskontrakt    

 Årshyra inkl värme/el Exkl. värme/el 70% Antal år kvar på 
kontrakt 

Avtalsvärde, tkr 

Björksäter 936 655 5 5 242 

Björkgården 4 057 2 840 10 28 399 

Falkgatan 774 542 10 5 418 

Sjörydsvillan 512 358 5 1 792 

Totalt    40 851 

RKR R6 Nedskrivningar 
Rekommendationen tillämplig i år. 

RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder 
Kommunen klassificerar finansiella tillgångar, där syftet är att den ska innehas eller brukas stadigvarande, som anläggningstillgång. 

Ska den finansiella tillgången vara tillgänglig för att möta löpande utgifter klassificeras den som en omsättningstillgång. 

Kommunens finansiella skulder klassificeras som kortfristig om den: 

• förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen, eller 

• förväntas bli betald inom det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel (till exempel leverantörsskulder). 

RKR R8 Säkringsredovisning och derivat 
Kommunen har ingått ränteswapavtal. Eventuella ränteskillnader som erhålls eller erläggs på grund av ränteswap redovisas som 
intäkts- eller kostnadsränta periodiserad över avtalsperioden. 

RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser 
Kommunens pensionsskuld till personalen har bokförts som en avsättning avseende åtaganden efter 1998 samt som 
ansvarsförbindelse avseende åtaganden före 1998. Vid beräkning av pensionsavsättning och ansvarsförbindelse har underlag från 
KPA Pension använts. 

RKR R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster 
Rekommendationen är inte tillämplig i år. 

RKR R12 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel 
Ansökta statliga bidrag för pandemirelaterade kostnader för perioden februari - november har resultatförts. 

RKR R13 Kassaflödesanalys 
Kommunens kassaflödesanalys är uppställd enligt rekommendationens indirekta metod. 

RKR R14 Drift- och investeringsredovisning  
Kommunen upprättar en drift- och investeringsredovisning som presenteras i årsredovisningens ekonomiavsnitt. 

RKR R15 Förvaltningsberättelse 
Kommunen tillämpar i stora delar struktur och rubriker enligt rekommendationen.  

  



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2021 40(60) 

RKR R16 Sammanställda räkenskaper 
Den kommunala koncernen innefattar Mullsjö kommun samt de två helägda kommunala koncernföretagen Mullsjö Energi och 
Miljö AB samt Mullsjö Bostäder AB. I de sammanställda räkenskaperna ingår även Mullsjö Bostäder AB:s dotterbolag Fastighets 
AB Gyljeryd 1:24. De sammanställda räkenskaperna 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 i de sammanställda räkenskaperna. 

RKR R17 Delårsrapport 
Rekommendationen inte tillämplig i årsredovisningen. 

RKR R18 Övriga upplysningar som ska lämnas i not  
Enligt rekommendationen lämnas upplysning om total kostnad för räkenskapsrevision under not 2 Verksamhetens kostnader. 
Vidare lämnas tilläggsupplysning om genomsnittlig nyttjandeperiod per anläggningstyp under not 6 Materiella anläggningstillgångar. 

 

 

 

 

Sagotrollets invigning 
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Driftredovisning 

Nettokostnad, mnkr Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

Kommunstyrelsen -41,2 -44,4 -43,5 0,9 

Kommunstyrelsen -35,3 -38,4 -37,6 0,8 

Kollektivtrafik -0,3 -0,4 -0,3 0,1 

Räddningsverksamhet -5,6 -5,6 -5,6 0 

Tekniska nämnden -23,1 -21,4 -21,6 -0,2 

Gata/Park -13,9 -14,1 -13,5 0,6 

Fastighet -5,1 -5,7 -6,3 -0,6 

Kostverksamhet -4,1 -1,6 -1,8 -0,2 

Kultur- och fritidsnämnd -15,3 -15,9 -15,1 0,8 

Barn- och utbildningsnämnden -192,3 -194,3 -194,0 0,3 

Förskola -46,1 -46,7 -46,9 -0,2 

Grundskola -110,8 -109,9 -109,1 0,8 

Gymnasie- och vuxenskola -35,4 -37,7 -38,0 -0,3 

Socialnämnden -143,0 -151,0 -156,0 -5,0 

Ledning/bistånd -10,0 -6,1 -7,7 -1,6 

Individ och familjeomsorg -21,5 -22,1 -20,0 2,1 

Hälso- och sjukvård -13,9 -12,2 -16,8 -4,6 

Funktionshinderomsorg -24,9 -34,7 -34,8 -0,1 

Äldreomsorg -72,7 -75,9 -76,7 -0,8 

Byggnadsnämnden -2,0 -3,2 -2,6 0,6 

Miljönämnd -2,6 -2,7 -2,2 0,5 

Summa nämnder -419,5 -432,9 -435,0 -2,1 

Finansförvaltningens verksamhetsdel -13,4 -16,4 -24,2 -7,8 

S:a verksamhetens nettokostnader -432,9 -449,3 459,2 -9,9 

Nämnderna redovisar tillsammans en negativ budgetavvikelse på -2,1 mnkr. Tekniska nämnden redovisar en mindre negativ 
avvikelse på 0,2 mnkr. Socialnämndens negativa avvikelse på 5 mnkr är en följd av svårigheten att rekrytera sjuksköterskor och 
biståndshandläggare, vilket inneburit ökade kostnader för inhyrd personal. 
Övriga verksamheter visar en god budgetföljsamhet med endast mindre positiva avvikelser. 

Ytterligare fördjupade kommentarer finns att läsa under respektive nämnd. 

Finansförvaltningens verksamhetsdel 
Sammantaget för finansförvaltningens verksamhetsdel beräknas en negativ budgetavvikelse med -7,8 mnkr. Avvikelsen förklaras i 
första hand av ökade kostnader för pensioner. 

Under finansförvaltningens verksamhetesdel ingår bland annat pensionskostnader, reglering av semesterlöneskuld, effekten av 
kalkylerade arbetsgivaravgifter mot faktiska arbetsgivaravgifter. 
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Investeringsredovisning och exploatering 

Investeringar per 
nämnd/utskott, mnkr 

Utfall 2020 KF budget 
2021 

Överfört 
från 2020 

Tilläggsan
slag 2021 

Total 
budget 

2021 

Utfall 2021 Avvikelse 

Kommunstyrelsen/ 
Byggnadsnämnden 

0,5 4,5 - - 4,5 0,1 4,4 

Tekniska nämnden 6,2 12,0 - - 12,0 11,1 0,9 

Socialnämnden 0,5 0,8 - - 0,8 0,6 0,2 

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

Totalt investeringar 8,0 19,3 - - 19,3 13,1 6,2 

2021 års budget för investeringar var 19,3 mnkr. Under året har 13,1 mnkr, 67,9 procent, förbrukats av nämnderna. 

Några större investeringar under året är: 

• renovering av H-huset, Gunnarsboskolan, 10,6 mnkr 

• inventarier inom förskolor, 0,7 mnkr                                                                        

• Pulsen - Combine, försystem inom socialtjänsten, 0,5 mnkr 

Kommunfullmäktige har under året inte beslutat om nya investeringar i kommunkoncernens bolag. 

 

Exploatering 

Under året har infrastrukturen för första etappen av det nya bostadsområdet Havstenshult Norra färdigställts. Efterfrågan har varit 
god och projektet antas generera en vinst på helåret. Byggnation har påbörjats inom området. 

Bostadsprojektet Kärleksudden genomförs genom exploateringsavtal med markägaren. 

Byggnation har även kommit igång på tidigare outnyttjade tomter på Vitsippsgatan. 

Utöver kommunala projekt bygger även privata aktörer för olika upplåtelseformer runt om i Mullsjö. Sammantaget är bilden att 
efterfrågan ökat, och att begränsningen för Mullsjös tillväxt just nu ligger i kommunens kapacitet att driva exploateringsprojekt, 
personellt och ekonomiskt. 

Beslutad budget för exploatering uppgår till 10,0 mnkr. 
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Resultaträkning jämfört med föregående år 

mnkr 2021 2020 Avvikelse 

Försäljningsintäkter 2,9 3,8 -0,9 

Taxor och avgifter 16,0 16,3 -0,3 

Hyror och arrenden 12,1 12,6 -0,5 

Bidrag 41,1 39,7 1,4 

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 9,3 8,6 0,7 

Verksamhetens intäkter 81,4 81,0 0,4 

    

Personal -281,5 -276,7 -4,8 

Pensioner -34,0 -26,9 -7,1 

Varor -29,4 -34,6 5,2 

Tjänster -36,2 -33,1 -3,1 

Bidrag -9,5 -11,6 2,1 

Köp av verksamhet -86,4 -70,1 -16,3 

Hyror och fastighetsservice -29,5 -27,3 -2,2 

Realisationsförluster - -2,6 2,6 

Avsättningar -4,2 -10,0 5,8 

Verksamhetens kostnader -510,7 -492,9 -17,8 

    

Avskrivningar -22,3 -21,0 -1,3 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER -451,6 -432,9 -18,7 

    

Skatteintäkter 349,7 336,8 12,9 

Utjämning och generella statsbidrag 122,8 119,7 3,1 

VERKSAMHETENS RESULTAT 20,9 23,6 -2,7 

    

Finansiella intäkter 4,4 4,7 -0,3 

Finansiella kostnader -6,6 -7,4 0,8 

ÅRETS RESULTAT 18,7 20,9 -2,2 

Mullsjö kommun redovisar ett positivt resultat på 18,7 mnkr. Jämfört med föregående år är resultatet 2,2 mnkr sämre. För det 
första har verksamhetens nettokostnader ökat med 17,7 mnkr. För det andra har intäkterna från skatt, utjämning och statsbidrag 
förbättrats med 16,0 mnkr, och för det tredje redovisas ett bättre finansnetto med 0,5 mnkr jämfört med 2020. 

Verksamhetens intäkter 
Bidrag till kommunen har ökat med 1,4 mnkr. I ökningen ligger statsbidragen att säkerställa God vård och omsorg för äldre med 
3,4 mnkr samt Skolmiljarden på 1 mnkr. 

Totalt har verksamhetens intäkter ökat med 0,4 mnkr, 0,5 procent jämfört med föregående år. 

Verksamhetens kostnader 

Personal och pensioner 
Personalkostnaderna har ökat med 4,6 mnkr, 1,7 procent jämfört med föregående år. Anställningar omräknade till heltidstjänster 
har ökat med 9. Ökningen av pensionskostnaderna med 7,1 mnkr beror i första hand på ändrat livstidsantagande i RIPS, + 1,8 
mnkr samt ökade kostnader för förmånsbestämd ålderspension. 

Köp av verksamhet 
Den enskilt största ökningen om 16,3 mnkr avser köp av verksamhet. Inom barn- och utbildning har kostnaderna ökat med 4,6 
mnkr och beror på ökade volymer inom gymnasiet och grundsärskolan samt fler elever som valt fristående grundskolor. Inom 
socialtjänsten har köp av verksamhet för personlig assistens ökat med 9,5 mnkr. Noteras bör dock att år 2020 reglerades kostnaden 
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med minus 6,4 mnkr för den uppbokning som gjordes 2019 för två brukare. Vidare har särskilt boende för vuxna ökat från en till 
fyra platser vilket genererat ökade kostnader med 1,6 mnkr 

Totalt har verksamhetens kostnader ökat med 17,8 mnkr, 3,6 procent jämfört med föregående år. 

Avskrivningar 
Totalt har kostnaderna för avskrivningarna ökat med 1,3 mnkr. De planenliga avskrivningarna har minskat med 1,2 mnkr jämfört 
med året innan, från 19,9 mnkr till 18,7 mnkr. Vidare har nedskrivningar av anläggningstillgångar under 2021 verkställts med 3,6 
mnkr, en ökning med 2,5 mnkr jämfört med år 2020. 

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna har ökat med 12,9 mnkr, 3,8 procent i jämförelse med föregående år. Kommunen har genererat positiva 
skatteavräkningar för åren 2020 och 2021 med 9,6 mnkr. 

Utjämning och generella bidrag 
Utjämning och generella statsbidrag har ökat med 3,1 mnkr, 2,6 procent jämfört med 2020. 
Bidrag från utjämningssystemen har ökat med 5,8 mnkr medan avgifter i utjämningssystemen har ökat med 2,7 mnkr. 

Finansnetto 
Finansnettot har förbättrats med 0,5 mnkr jämfört med året innan. Förändringen förklaras av att utdelningarna varit lägre i år än 
föregående år samtidigt som räntekostnaderna har minskat. 

 

 

 

 

 

Ryfors golfbana 
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Verksamhet för nämnder och kommunala företag 
I denna del presenteras kommunens verksamheter som under 2021 har bedrivits av fyra nämnder utöver kommunstyrelsen. Här 
presenteras även verksamheten för kommunens två helägda bolag. Mer fördjupad information finns att läsa i nämndernas 
verksamhetsberättelser. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. Verksamheten för personalutskottet redovisas i avsnittet Väsentliga personalförhållanden. 

Mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Kommunstyrelsen -38,4 -37,6 0,8 

Kollektivtrafik -0,4 -0,3 0,1 

Räddningsverksamhet -5,6 -5,6 0 

Nettokostnad -44,4 -43,5 0,9 

Årets verksamhet 

Årets verksamhet har fortsatt varit påverkat av arbete med och under pandemin. Detta andra år har varit annorlunda än det första 
– med mindre påverkan på kommunikation och mer påverkan på personal och bemanning förutom naturligtvis påverkan på 
verksamheterna. Medarbetare på kommunkontoret och våra heltidspolitiker har arbetat hemifrån, så långt det varit möjligt. Digitala 
möten har varit det vanligaste under hela perioden. Pandemin påverkade också ekonomin då vissa delar av verksamheten gick på 
sparlåga medan andra delar var mycket påverkade. Kommunstyrelsen egna budget visar ett mindre överskott. 

Det har pågått ett intensivt arbete med att tydliggöra processer och strukturer för kommunstyrelsens egna verksamheter såväl som 
för hela kommunen. Ett antal årshjul, kalendarium, uppföljning- och rapporteringsvägar har setts över. Det gäller inom områdena 
mål- och ekonomistyrning, personalfrågor, intern kontroll, och ekonomi. Kommunstyrelsen har beslutat om nya egna mål och 
tydliggjort processer såväl för egen del som för hela kommunen. 

Det övergripande arbetet med digitalisering fortsatte. Det är centralt för att kunna få nytta av gjorda investeringar. Med stöd av 
digitaliseringens möjligheter har vi effektiviserat arbetet. Det omfattar till exempel den politiska processen såväl som medborgares 
möjlighet att nå kommunen dygnet runt. Kommunen deltog också i olika regionala samverkansprojekt inom området. 

Det har varit ett fortsatt gott samarbete med näringslivet, detta uppmärksammandes också av SVT som gjorde ett längre reportage 
om det goda samarbetet och kreativa lösningar. 

Kommunen skrev under deklarationen Demokratin 100 år som också innebar ett antal löften. Genom att skriva under åtog sig 
kommunen att fortsätta värna om demokratin på olika nivåer – både externt och internt. 

Det strategiska miljöarbetet har främst utgått från miljöprogrammet 2021- 2030 som innefattar de globala hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030 och Sveriges miljömål. Samtliga verksamheter i kommunen berörs av åtgärder i miljöprogrammet. En viktig del i 
arbetet blir att förankra miljöprogrammets olika delar internt mot kommunens ledningsgrupper. 

Antalet anmälda har brott ökat under året. Ett område som är mycket oroande är den höga andelen anmälda brott av olika 
narkotikakaraktär, både innehav och påverkan. Kommunen behöver arbeta mer med de resurser vi har internt. Vi tog omtag för att 
arbeta på bred front både med att minska antalet brott och att öka upplevelsen av trygghet. 
 
Under augusti fick kommunen en ny kommundirektör och ett nytt kommunalråd. 
 

Årets ekonomi 

Programområde Utfall Budget Avvikelse 

Kommunal demokrati -7,1 -7,6 0,5 

Kommunkontor -30,5 -30,8 0,3 

Kollektivtrafik -0,3 -0,5 0,1 

Räddningsverksamhet -5,6 -5,6 0,0 

Totalt -43,5 -44,5 0,9 

2021 har kommunstyrelsen haft en total budget på 44,5 mnkr, nettokostnader på 4,5 mnkr och en positiv avvikelse på 0,9 mnkr. 
Räddningsverksamheten har inte någon avvikelse jämfört budget medan kollektivtrafiken har en liten avvikelse på 0,1 mnkr. 
Kommunkontor som har den största delen av kommunstyrelsens budget visar en liten avvikelse på 0,3 mnkr. Den största 
avvikelsen ligger i kommunal demokrati som har en budget på 7,6 mnkr och en avvikelse på 0,5 mnkr. Avvikelsen i kommunal 
demokrati ligger både i lägre arvodeskostnader än budgeterat samt i övriga kostnader. Pandemin har påverkat ekonomin på olika 
sätt under året men om den ekonomiska nettoeffekten är positiv eller negativ är svår att fastställa. Som exempel har staten under 
året kompenserat för ökade sjuklönekostnader och många politiska möten har skett digitalt vilket har minskat kostnaderna men 
samtidigt har pandemin inneburit frånvaro av personal behövts ersättas på konsultbasis vilket medfört ökade kostnader. 
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Nämnd Ufall Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen -0,1 -4,5 4,4 

Kommunstyrelsen har under 2021 haft en investeringsbudget på 4,5 mnkr men endast 0,1 mnkr av dessa har nyttjats under året. 
Den största anledningen är att en släckbil till räddningstjänsten blivit försenad och därför har inte investeringen kunnat ske som 
planerat under 2021. Detta avser en investering på 3,9 mnkr. Resterande 0,5 mnkr avser nytt intranät som kommer att införas under 
2022. 

Framtid 

Utifrån att flera verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde är stödfunktioner till övriga verksamheter, ska arbetet med 
att tydliggöra roller och ansvar utvecklas ytterligare. Vidare har ett antal kommunövergripande processer setts över. De ska både 
implementeras och utvärderas under det kommande året. 

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter. En viktig del i detta är det hållbara medarbetarskapet och ledarskapet. 
Medvetenhet finns om att vi står inför utmaningar gällande kompetensförsörjning. Det gäller att både attrahera, rekrytera men även 
behålla medarbetare. Medarbetarkapitalet är organisationen viktigaste resurs och medarbetare inom organisation ska möjlighet ges 
till att utvecklas. 

Under det kommande året ska former för medborgardialog tas fram. Att lyssna in och göra kommuninvånarna till medskapare är en 
viktig del i en kommuns utveckling. Viktigt dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet men även för att utveckla ett 
hållbart samhälle. 

Tittar man i det längre perspektivet finns det en medvetenhet om att nya livsmönster ställer ökade krav. Här är digitaliseringen en 
viktig del. Användarna, det vill säga medborgarna, driver den tekniska utvecklingen, vilket medför att användarvänliga tjänster bör 
utvecklas. Digitaliseringen har även möjliggjort distansarbete vilket är en parameter i att vara en attraktiv arbetsgivare. Hur 
kompetenta medarbetare kan lockas till organisationen utifrån möjlighet till distansarbete. 

En viktig del i en kommuns utveckling är trygghetsarbetet. Begreppet innefattar många delar och är ett kommunövergripande 
arbete. Så också arbetet som sker inom BRÅ och folkhälsorådet. Ett arbete är startat under 2021. Under det kommande året 
kommer ytterligare arbete ske. Samverkan ska utvecklas både internt och externt. Vidare bör en handlingsplan upprättas utifrån 
prioriterade målgrupper. Arbetet sker utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv. 

En sista viktig prioritet för kommunstyrelsen är arbetet med målen i Agenda 2030 och miljöprogrammet. 



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2021 48(60) 

Tekniska nämnden 

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

Mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Gata/Park -14,1 -13,5 0,6 

Fastighet -5,7 -6,3 -0,6 

Kostverksamhet -1,6 -1,8 -0,2 

Nettokostnad -21,4 -21,6 -0,2 

Årets verksamhet 

Under året beslutades om en omorganisation där Gata/park och fastighetsverksamheten bildar två separata enheter. Syftet är att 
skapa utrymme för ledning och strategiskt arbete inför de uppdrag som väntar de närmaste åren. Förändringen genomförs under 
2022. Under året har även chefen för tekniska enheten avslutat sin tjänst. 

Kostenheten 
En upphandling av nytt livsmedelsavtal har genomförts. Detta börjar gälla 2023 och kommer att innebära lägre kostnader för inköp. 
I flera kök finns uttjänta maskiner och utrustning som kommer att börja bytas ut under 2022, för vilket en årlig reinvesteringspott 
godkänts, och i vissa kök finns behov av relativt omfattande ombyggnationer. På grund av så väl den pressade ekonomin som 
pandemin har medarbetarnas kompetensutveckling stått tillbaka, vilket det finns ett behov av att åtgärda under 2022. Efter 
sommaren öppnade en ny förskola Sagotrollet i Mullsjö och maten till förskolan tillagas i köket Gunnarsbo. Kostchef ansvarar för 
köket och tjänsten i köket är en kombination mellan förskola och kök. 

Gata/park 
En ny gång och cykelväg har skapats genom att behålla en byggväg mellan Sjövägen och Promenaden som belystes i ett samarbete 
med Vattenfall vid deras kabelgrävning. Från Jönköpingsvägen och in på Sjövägen byggdes ett vänstersvängsfält för att få en 
säkrare trafiksituation under tiden Kärleksudden byggs ut. 

Beviljad statlig medfinansiering på 50 procent om att bygga en gång- och cykelväg längs med Tidaholmsvägen utnyttjades inte, då 
kommunen inte såg sig ha ekonomiskt utrymme att genomföra projektet för tillfället. 

Snöröjning har varit kostsam då 2021 var snörikt under både vår och vinter, vilket gjort att budget överskridits. 

Gällande skogsförvaltningen har skogsbruksplanen följts och två större avrop på uttag har gjorts. Även granbarkborren har visat sig 
och vi har gjort en större inventering och avverkat berörda områden. 

Under året har vi haft ett Lona-projekt där tekniska nämnden utvecklat området vid vattentornet tillsammans med skolan och 
kultur och fritid. Genom finansiering från länsstyrelsen har en naturgångstig med ett antal nya träd och växter för vilda pollanitörer 
anlagts. Tillsammans med en återskapad ängsmark med växter som gynnar vilda pollanitörer har detta utgjort grund för uteklassrum 
och nya samarbeten mellan tekniska nämnden och skolan i Mullsjö. 

En ny gata har byggts på Norra Havstenshult och genom exploateringsavtal även på Kärleksudden. 

Fastighetsenheten 
Renoveringen av Gunnarsboskolans H-hus har varit årets största byggnadsprojekt, vilket färdigställs under 2022. Åtgärder kopplade 
till ohälsa har genomförts under året på Trollehöjdsskolan, förskolan Rödluvan och Kronängsskolan. Utmaningar under de 
kommande åren är att ta fram en bra underhållsplanering och lokalförsörjningsplan som taktar med varandra och med 
verksamheternas behov över tid. Det finns fortsatt ett stort ackumulerat underhållsbehov, men även behov av helt nya byggnader 
för såväl skola, förskola som administration. 

Viktigt att notera är att ingen indexuppräkning av hyrorna gjorts. Detta gäller även 2022. En ny hyresprissättningsmodell är under 
framtagande, som förväntas få effekt i budget för 2023. De fortsatt höga energipriserna kommer att påverka även 2022 i huvudsak 
direkt genom ökade utgifter för el och fjärrvärme. Den geopolitiska osäkerheten som råder innebär även risk för ytterligare ökade 
priser på såväl energi som materiel och produkter. 

Exploatering 
Intresset för tomtmark i Mullsjö är fortsatt stort och under året har tomter i befintliga områden men även i det nya området Norra 
Havsstenshult marknadsförts med stor framgång. Sett över tid har Mullsjö potential att växa, vilket i sin tur innebär utmaningar att 
prognostisera behovet av olika typer av kommunal service. 

Årets ekonomi 

Kostenheten 
Nya portionspriser har varit gällande under 2021, vilket gett en intäktsökning om cirka 2,5 mnkr. Enheten har också fått 
kompensation för del av intäktsbortfallet som uppkom i samband med att Parkrestaurangen stängdes under pandemin. Trots detta 
har enheten haft stora svårigheter att klara ramen. Portionsprishöjningen gjordes inte utifrån verksamhetens kostnader, och 
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motsvarar därmed inte behoven. Den största kostnadsdrivande faktorn är det förhållandevis stora antalet kök i kommunen som 
behöver bemannas. Under året har budgetavvikelser främst skett för personal (-600 tkr) vilket beror av hög korttidsfrånvaro med 
vikariekostnader som följd, och livsmedelskostnader (-500 tkr). För en ekonomi i balans är det av vikt att en ny portionsprismodell 
tas fram. Det är även viktigt att vid framtida byggnationer av skolor och förskolor vara uppmärksam på den inverkan detta ger på 
antalet bemanningspunkter för kostverksamheten. 

Fastighetsverksamheten 
De kraftigt ökade energipriserna under december månad gav oförutsedda kostnader om 500 tkr för el och 300 tkr för fjärrvärme. 

Gata/Park 
Kommunens budget för snöröjning och halkbekämpning upparbetades redan under våren. På helåret visades en avvikelse på -
820 tkr. Även gatubelysningen har drabbats av de höga elpriserna med ett underskott på 332 tkr. 

Tekniska nämnden visade ett överskott på 216 tkr. Tekniska nämnden förvaltar kommunens skog åt kommunstyrelsen och ska 
ersättas för nedlagda kostnader under året, medan överskottet ska tillförs kommunstyrelsen. Detta var inte genomfört i budget 
2021, vilket innebär att enheten har ett positivt resultat från skogen på 147 tkr som inte kommer att återfinnas i resultatet för 2022. 
Kommunens taxa vid grävning i kommunal gata har gett en intäkt på 603 tkr. 

Enheten saknar i princip intäkter från verksamheten, och finansieras helt och hållet genom nämndens budget. Under 2021 har 1,2 
km gata tillkommit, utan att enheten kompenserats i budget för 2022. 

Totalt visar verksamheten ett underskott på 164 tkr, vilket är att räkna som ett nollresultat. 

Framtid 

Exploatering 
Styrande för exploateringens omfattning är kommunfullmäktiges befolkningsmål om 9 000 invånare 2030. Det innebär en 
ökningstakt med 179 personer årligen, som ska förses med bostäder och offentlig service. Privata aktörer har i november 2021 
planerad byggnation motsvarande cirka 470 nya bostäder på byggklar mark, varav 373 i form av hyresrätter i Mullsjö tätort. 
Hyresrättsprojekten har planerats utifrån förutsättningen om statligt investeringsstöd. Då detta stöd har slopats bör förväntningarna 
på utbyggnadstakt vara försiktiga inom segmentet. Ytterligare cirka 110 bostäder planeras i bostadsrättsform. 

De detaljplaner som ligger för exploatering, och där kommunen därmed fortfarande har en direkt eller indirekt påverkan på 
färdigställandetiden, skulle under denna tidperiod kunna bidra med cirka 220 bostäder, varav cirka 100 i flerbostadshus. 

Ovanstående innebär att kommunens huvudfokus för exploateringen de närmaste åren bör läggas på övriga bostadssegment så som 
villor och äganderätter. Det innebär också att en viss återhållsamhet avseende tecknande av markavtal för ytterligare projekt för 
hyresfastigheter bör iakttas, för att inte riskera problem för byggherrarna vid uthyrning. Att fokus bör ligga på villor och 
äganderätter innebär inte att de övriga segmenten ska trängas undan, eller att kommunen ska renodla bostadstypen vid exploatering 
av planlagda områden, men det betyder att de tomter som lämpar sig för villa- och radhusbebyggelse ges företräde de närmaste 
åren, utom i centrumnära områden. I det korta perspektivet syns ingen avmattning av efterfrågan på villor. Det geopolitiska läget 
samt hushållens finansieringsmöjligheter kan dock vara skäl till viss försiktighet på medellång sikt, varför nya områden med fördel 
etappindelas. Sammantaget finns en uppskattad potential för nyproduktion av bostäder i Mullsjö på cirka 730 bostäder till 2030. 
Avseende industrimark är ett nytt område under planläggning vid Falköpingsvägen, i övrigt finns i nuläget ingenting att erbjuda 
marknaden. 

En begränsande faktor för kommunens tillväxt är bristen på planresurser. Denna brist beror av en låg budgetering för 
konsultkostnader, men även av svårigheten att rekrytera personal. 

Lokalförsörjning 
Under våren genomförs en organisationsförändring då gata/park och fastighetsverksamheten bildar två nya enheter. Syftet är att 
förbättra de organisatoriska förutsättningarna för strategiskt och långsiktigt arbete. En ny hyresprissättningsmodell är framtagen 
och bereds politiskt, vilket kommer att öka transparens och påverkbarhet för köpande verksamheter, samt även tydliggöra 
resurserna för underhåll av kommunens byggnader. Under året kommer även lokalförsörjningsplan att tas fram. 

Det finns behov av att ersätta förskolorna Bullerbyn och Sagotrollet till andra kvartalet 2023. Inom de närmaste åren måste även 
förskolan Tallkotten ersättas. En paviljonglösning förespråkas som ersättning, för att ge utrymme för goda långsiktiga lösningar. 

Även skolan har behov av nybyggnation för att ersätta Björksäter, Gunnarsboskolans ABC-hus, F-huset samt även bereda 
kommunala lokaler för musikundervisning och särskola. Utifrån kontraktstider för externt förhyrda lokaler bör denna stå färdig 
2025. 

Under 2022 kommer programhandling för hanteringen av kommuncentrum och gamla vårdcentralen att färdigställas. 

Nuvarande samhällsbyggnadschef lämnar sin tjänst den sista april. En ersättare förväntas vara på plats i september 2022. 

Ökningen av energipriserna, den geopolitiska oron i Europa och kvardröjande ekonomiska effekter av pandemin innebär med stor 
sannolikhet ökade kostnader för nämndens ansvarsområde. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Verksamheten och dess utveckling styrs av kommunfullmäktiges ambitionsnivå med stöd av bland annat Kultur- och fritidsplan 
2019-2022. 

Mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnad -15,9 -15,1 0,8 

Årets verksamhet 

Året har också varit ett speciellt år som för alla andra gått i pandemins tecken. Restriktionerna har medfört att kultur- och fritid har 
fått tänka i andra banor vad gäller all verksamhet. 

Simhallen var stängd för allmänheten under hela våren och sommaren men personalen fortsatte att bedriva verksamhet mot skolan. 
Övrig tid ägnades åt att renovera i simhallens källare för att kunna öppna ett nytt hälsocenter under sommaren. Hälsocentret är ett 
samarbete mellan Region Jönköpings Län, Mullsjö vårdcentral och kommunen. Tanken med hälsocentret är att främja 
Mullsjöbornas hälsa. 
 
Fritidsgården var stängd under hela våren. I mars började fritidsledarna att trygghetsvandra runt om i kommunen. 
Trygghetsvandringara har varit viktiga för att möta ungdomar som känner behov av att prata med vuxna. Personalen på 
fritidsgården har under våren även varit en extra resurs för skolan där de gått in och backat upp vid personalfrånvaro. Fritidsgården 
har genomfört digital verksamhet. 
 
Kulturskolans personal fick även de gå in och hjälpa till i skolan under våren när skolans personal var sjuka. För att hålla i gång sin 
egen verksamhet har undervisningen varit digital under våren och man har även webbsänt vissa föreställningar. Under hösten gick 
verksamheten på normalt fram till december. Den årliga julkonserten fick ställas in på grund av pandemin. Dock ställdes 
verksamheten om så att konserten sändes digitalt istället. 

Biblioteket har också de fått tänka i andra banor. Exempel på det är utlåning via bokkasse och hemtransport av beställda artiklar. 
Även besöken har varit tidsbestämda 

Att möta föreningar i den omfattning vi önskar och behöver har inte varit möjligt under det här året. En utomhusträff är 
genomförd. Föreningarna har också de drabbats hårt under den här tiden. De har fått ställa in viss verksamhet eller om det gått 
– ställa om till utomhusaktiviteter. 

Några satsningar har påbörjats. Efter medel från Länsstyrelsen startades ett nytt projekt tillsammans med tekniska och skolan 
gällande pollinering. 

Att vi nu har ett överskott i vår budget beror enbart på att vi inte kunnat genomföra eller delta i de arrangemang som fritidsgården, 
kulturskolan eller föreningslivet brukar genomföra. Vi har trots allt även förlorat hyresintäkter under året. Så att året kommer att 
sluta på plus är positivt. 

Vi får lära oss av åren i pandemin, vi är kreativa, vi tänker nytt och vi ställer om. 

Årets ekonomi 

Överskottet i budgeten beror enbart på att det inte gått att genomföra eller delta i de arrangemang som fritidsgården, kulturskolan 
eller föreningslivet brukar genomföra. Nämnden har också förlorat hyresintäkter under året. 

Framtid 

Verksamheten för kultur- och fritid är till stor del avhängt vad som händer med pandemin. Några prioriterade områden framöver: 

• Möta föreningar på olika nivåer och i olika former. Föreningsbesök och föreningsstöd. 

• Utbildning, läger och privata uthyrningar i simhallen i samarbete med det privata kring bo, äta och aktivitet. 

• Filmkurs, foto, ljud och videoteknik, YouTube, digitalt vid Kulturskolan 

• Satsa på samlingsplatser för unga. På fritidsgården är ungdomarna med och skapar framtidens verksamhet. Ungdomar och 
vuxna som är delaktiga och engagerar sig i meningsfulla fritidsaktiviteter mår bättre, både på kort och lång sikt. Forskning 
visar även att det finns en minskad benägenhet att begå brott, högre studieresultat vid deltagande i strukturerade 
aktiviteter. 

• Fortsätta utveckla hälsocenter vilket leder till friskare kommuninvånare 

• Unga vuxna som har en positiv bild av sin ungdom har en större benägenhet att återvända till hemkommunen några år 
efter avslutade studier. På så sätt kan ett rikt och meningsfullt fritidsutbud på lång sikt öka inflyttningen av högutbildade 
till kommunen. 
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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 

Individ- och familjeomsorg -22,1 -20,0 2,1 

Äldreomsorg -75,9 -76,7 -0,8 

Funktionshinderomsorg -34,7 -34,8 -0,1 

Hälso- sjukvård -12,2 -16,8 -4,6 

Ledning/ bistånd -6,1 -7,7 -1,6 

Nettokostnad -151,0 -156,0 -5,0 

Årets verksamhet 

Året 2021 har även det präglats av pandemin men även stora utmaningar med bemanning och rekrytering. Flertalet av 
socialtjänstens olika enheter har brottats med vakanta tjänster då det varit svårt att rekrytera ny personal med rätt kompetens. De 
enheter som inte kunnat lösa sin bemanning har fått fokusera på prioritering och fördelning av arbetsuppgifter medan vissa enheter 
har varit beroende av bemanningspersonal. 

Behovet av bemanningspersonal kan även märkas på socialtjänstens ekonomi som påvisar ett preliminärt underskott med cirka 5 
miljoner kronor för 2021. Detta underskott kan härledas till ökade personalkostnader i hemtjänsten, hälso- och sjukvårdsenheten 
samt biståndsenheten. 

Under året har riktlinjer och avgifter anpassats för att ingå samverkansavtal med Jönköpings kommun gällande handläggning av 
ärenden enligt alkohol- och tobakslagstiftning med start 1 jan 2022. 

Efter ett intensivt förarbete startade kommunens familjecentral under hösten. Inom familjecentralen samverkar skola, socialtjänst, 
kvinnohälsovård och barnhälsovård. Kvinnohälsovården blir bemannad i mars 2022 då familjecentralen blir komplett. 

Hälso- och sjukvårdsenheten har under året haft en hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Det allvarliga läget har 
upprepat signalerats av verksamhetschefer, enhetschef och Medicinsk ansvarig sjuksköterska som utryckt stor oro för 
patientsäkerheten. Under våren upplevde sig ledningen inte ha resurser för att kunna ta ansvar för enhetens arbetsmiljö varför 
arbetsmiljödelegationen returnerades. Situationen har i hög grad påverkat övriga enheter negativt. 

Efter ett omfattande projekteringsarbete fattades under hösten ett beslut om ombyggnation av Björkgårdens demensboende som 
kommer innebära både en renovering och utökning av boendeplatser. 

Verksamhet myndighet och verksamhet vård och omsorg leds av varsin ledningsgrupp. Ledningsgrupperna besitter båda en hög 
kompetens och har ett gott samarbete. Under året har prestationerna gått utöver det normala och verksamhetscheferna vill tacka 
för det gångna året. 

Årets ekonomi 

Socialnämnden överskrider 2021 års budget med cirka 3 procent. Hälso- och sjukvårdvårdsenheten, biståndsenheten och 
hemtjänstenheten är de enheter som brottats med de största ekonomiska utmaningarna. Den största negativa avvikelsen är i Hälso- 
och sjukvårdsenheten och hänförs till bemanningssvårigheter. Under året fattades ett politiskt beslut om utökning av 
sjuksköterskor, detta har dock inte rymts inom budget. Resterande enheter påvisar en budget i balans delvis beroende på inkomna 
statsbidrag och vakanta tjänster. 

Framtid 

En av socialtjänstens stora utmaningar är att vara en attraktiv arbetsplats – att kunna rekrytera men även behålla personal. 
Yrkesgrupper som är svårrekryterade är sjuksköterskor, socionomer och undersköterskor vilka representerar nästan hela nämndens 
professioner. 

I Mullsjö finns ett stort antal ungdomar med psykisk ohälsa och som begår olika typer av brott. Detta är en utmaning eftersom 
socialtjänsten i nuläget saknar redskap för att arbeta förebyggande med målgruppen. 

Inom funktionshinderomsorgen pågår ett utvecklingsarbete för daglig verksamhet som kommer innebära en förändring av 
lokalbehovet. 

Den genomlysning av biståndsenheten, hemtjänsten och hälso- och sjukvårdsenheten som genomförts under året pekar på flera 
utvecklingsområden. Bland annat betonas ett behov av att arbeta rehabiliterande redan när ärenden initieras. Detta kommer 
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innebära ett behov av ökade resurser inom samtliga tre berörda enheter. 

Start för ombyggnad och renovering av Björkgården är planerad till hösten 2022. Detta kommer innebära ett omfattande 
logistikarbete för att under byggtiden kunna tillgodose de boendes vård- och omsorgsbehov. 

Verksamheterna kommer under 2022 att fortsätta arbeta med förbättring av styrsystem, planering och rutiner. 

Nyckeltal  

Volymmått 2021 2020 2019 

Individ-och familjeomsorg, antal 

tillsvidareanställda 
14 16 18 

ÄO Margaretas Park/Dagverksamhet, antal 
tillsvidareanställda 

32 36 33 

ÄO Björkgården, antal tillsvidareanställda 36 33 31 

ÄO Hemtjänst/Korttid, antal 

tillsvidareanställda 
62 55 56 

Funktionshinderomsorg, antal 
tillsvidareanställda 

40 47 55 

Hälso- och sjukvård, antal tillsvidareanställda 13 12 20 

Ledning, antal tillsvidareanställda 17 12 3 

Utredningsenheten, antal tillsvidareanställda 4 4 7 

Totalt socialnämnden, antal 
tillsvidareanställda 

218 215 223 

Under de senaste åren har det skett organisationsförändringar vilket även påverkar antalet anställda på de angivna enheterna. Det 
har exempelvis skett en förändring där administratörer inom vård och omsorg som tidigare haft enhetschefer som sina närmaste 
chefer numer har verksamhetschef som närmsta chef. Detta har medfört att antalet anställda inom ledning har ökat. I ledning ingår 
numer även enhetscheferna som tidigare tillhört den egna enheten. 

 

 

Margaretaparken 
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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 -46,7 -46,9 -0,2 

Grundskola -109,9 -109,1 0,8 

Gymnasie- och vuxenskola -37,7 -38,0 -0,3 

Nettokostnad -194,0 -194,3 0,3 

Årets verksamhet 

Barn- och utbildning hade år 2021 en budget i balans för andra året i rad. Stora händelser för verksamheten under året har varit 
pandemin, H-husets renovering, övertagandet av förskolan Sagotrollet, Skolinspektionens kvalitetsgranskning som resulterade i att 
Mullsjö nu används som förebild för andra kommuner samt Familjecentralens öppnande. 

Förskola 

Pandemin har präglat förskolans verksamhet under året. Förskolan har haft ett svårt år när det gäller bemanning. Det är svårt att 
genomföra undervisning utifrån förskolans läroplan på grund av låg andel behöriga förskollärare. Hög kvalitet möjliggörs genom 
utbildad och kompetent personal under ledning av behöriga förskollärare. Detta är en stor brist inom förskolan i Mullsjö. 
Förskolan har stor andel barn i behov av särskilt stöd. Dessa barn har drabbats hårt av pandemin, då verksamheten har fått minska 
deras närvarotid på grund av personalbrist. 
Sagotrollets förskola startades i kommunal regi eftersom den privata aktören sade upp sitt samverkansavtal med kommunen. 
Familjecentralen startade sin verksamhet i oktober och det har varit ett stort deltagande under hösten. 

Grundskola 

Året har präglats av pandemin och ett stort arbete har gjorts på alla nivåer. Det har varit svårt att lösa bemanningen beroende på 
hög frånvaro av personal och brist på vikarier. Mullsjö har som en av få kommuner i landet klarat att ha alla skolor öppna. 
Det pågår en stor renovering av H-huset. Trots att hela huset är utrymt har verksamheten inte behövt tillskapa några extra moduler 
utan kunnat lösa detta i befintliga lokaler. Detta har sparat kommunen stora utgifter. 

Det stora digitaliseringsarbetet har fortsatt under året. Från höstterminen har även alla elever i åk 1–3 var sin digital enhet och 
förskoleklass har 1:5. Därtill har de skolor som har förskoleklass numera tillgång till interaktiva skrivtavlor. 
Ett stort utvecklingsarbete med Elevhälsan har bedrivits i åk 4-6 under året. 
Utvecklingen av den digitala möjligheten i undervisningen i åk 7-9 fick på väldigt kort tid stor genomslagskraft och detta innebar att 
digitaliseringen av högstadiet kan ses som uppnådd på rekordtid. 

Gymnasiet 

Mullsjö kommun har samverkansavtal med Jönköpings kommun. En majoritet av kommunens elever som lämnar årskurs 9 läser på 
någon av gymnasieskolorna i Jönköping. Under läsåret 2020/2021 uppgick andelen elever från Mullsjö som tog gymnasieexamen till 
90%. Detta ska jämföras med 88% från Jönköping, 90% från Vaggeryd, 100% från Aneby och 89% från Habo kommun. 

Årets ekonomi 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en budgetavvikelse om 0,3 mnkr (-0,4 mnkr) för verksamhetsåret 2021. 

Förskola 

Förskolan uppvisar en negativ budgetavvikelse om -0,2 mnkr (0,3 mnkr) för verksamhetsåret 2021. Förskoleverksamheten som 
drivs i kommunal regi uppvisar ett resultat på -0,4 mnkr medan den centrala förskoleverksamhetens resultat blev 0,2 mnkr. 

Grundskola 

I programområde grundskola ingår verksamheterna fritidshem, förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Den samlade 
budgetavvikelsen för dessa verksamheter under 2021 är 0,8 mnkr (-1,4 mnkr). De kommunala verksamheterna inom fritidshem, 
förskoleklass samt grundskola uppvisade ett överskott på 2,2 mnkr medan den centrala förvaltningen för dessa verksamheter gick 
med underskott uppgående till -1,6 mnkr. Underskottet centralt beror främst på fler elever som valt andra skolalternativ än 
kommunens skolor. 

Grundsärskolan uppvisar ett underskott om -0,8 mnkr under 2021. Verksamheten är förlagd till Jönköping och drivs av Jönköpings 
kommun vilket medför att kostnaderna för elevernas skolgång är svåra att påverka. Nämndens buffert som redovisas under 
programområde grundskola redovisar ett överskott om 1,0 mnkr. 
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Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen uppvisar ett resultat på -0,3 mnkr (0,7 mnkr) för verksamhetsåret 2021. Underskottet 
återfinns inom SFI (Svenska för invandrare) utbildningen som köps in av Jönköpings kommun. Nämnden erhåller ingen budgetram 
för denna verksamhet. 

Framtid 

Efter en lång period av pandemi ser verksamheten en stor oro för både måluppfyllelse och ökad sjukfrånvaro framöver i alla 
verksamheter. Undervisningen i både förskola och skola har blivit lidande och resultatet av detta är svår att överblicka både på kort 
och lång sikt. 

Barn- och utbildningsverksamheten behöver vara en attraktiv arbetsgivare så att verksamheten får behålla kompetent personal. God 
arbetsmiljö, ändamålsenliga lokaler, friska medarbetare, hög måluppfyllelse och tillgång till läromedel är viktiga delar. 

Verksamheten ser en kontinuerlig ökning av antalet barn och elever i behov av särskilt stöd. Detta medför stora kostnader då 
huvudmannens uppdrag är att erbjuda god undervisning till alla barn och elever och se till att de får det stöd de behöver utifrån 
lagkraven. 

Från och med höstterminen 2023 tar inte Jönköping emot särskoleelever från Mullsjö utan verksamheten behöver starta en egen 
grundsärskola. 

Tillsammans med tekniska nämnden ser verksamheten på förutsättningar för ny förskola i Mullsjö. 

Förskolan 

Den högst prioriterade frågan för förskolans arbete är att vara en attraktiv förskola för att kunna behålla och rekrytera behöriga 
förskollärare. En eventuell ny förskola är av största vikt, det skulle bli både personal- och lokaleffektivt samt underlätta för 
skolledning och kostenhet. Förskolan kommer att fortsätta arbetet med barnhälsa och att implementera förskolans pedagogiska 
kompass. 

Grundskolan 

Utmaningen år 2022 är minskade ekonomiska ramar. För att bli en verksamhets- och kostnadseffektiv organisation behöver Mullsjö 
F-3 inom snar framtid bli färre skolenheter. Genom detta kan skolans organisation anpassas till de ekonomiska ramar och 
förutsättningar som krävs. Sandhems skola kräver extra resurser för att bedriva en kvalitativ verksamhet och detta blir svårt inför ht 
2022. 
Alla enheter har många elever med extra stort behov av särskilt stöd som är svåra att möta i den vanliga skolmiljön och det är 
främst elever med diagnosen autism men även andra former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 
Grundskolan har pedagogiskt skickliga medarbetare och hög andel behöriga lärare. En stor utmaning blir att ersätta personalen i 
främst åk 7-9 som går i pension från och med nästa läsår. En handfull lärare väntas gå i pension inom en tvåårsperiod. 

Nyckeltal 

Resultatmått 2021 2020 2019 

Antal barn per årsarbetare i förskola 5,5 5,9 5,0 

Antal barn per grupp i förskolan i snitt 10,0 10,4 11,2 

Antal elever/barn per årsarbetare i 
fritidshemmen 

20,6 19,3 15,5 

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

66,3 72,2 59,1 

Meritvärde år 9 214,7 241,0 234,6 

 

Volymmått 2021 2020 2019 

Antal barn i kommunal förskola 351 302 302 

Antal elever i förskoleklass och grundskola 926 948 945 

Antal elever i fritidshemmen 291 330 389 

Andel elever med rätt till modersmål, % 14,9 13,3 13,1 
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Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden uppgift är att ansvara för att plan- och bygglagen (PBL) följs. Byggnadsnämnden hanterar frågor kring lov- och 
anmälningsärenden, upprättar detaljplaner och andra planeringsunderlag. Byggnadsnämnden är också en tillsynsmyndighet och 
måste vid behov hantera sådana ärenden. 

  

Mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnad -3,2 -2,6 0,6 

Årets verksamhet 

Byggnadsnämnden har under 2021 totalt hanterat cirka 110 bygglovsärende och 53 anmälningsärenden vilket är ökning av antal 
ärenden sen 2020. Trots ökningen av antal ärenden har handläggningstiderna inte överstigit i genomsnitt 25 dagar mot lagstadgad 
tid på 50 dagar. 

På plan-sidan har vi genomfört två detaljplaneärenden samt arbetat med bostadsförsörjningsprogrammet. På grund av krav på 
digitalisering av detaljplaner har vi valt att påbörja flera detaljplaneprojekt som kommer fortsätta under 2022. Bland annat kommer 
en ny detaljplan för vårdcentrum, ändring av detaljplan för förskola, ändring av detaljplan för bostäder, och några förtätningsprojekt 
att fortgå under 2022. 

Byggnadsnämnden har under året fullgjort sitt uppdrag som nämnd och följt den ekonomiska ram som de blivit tilldelade. 

På personalsidan har det skett några förändringar på plan- och byggenheten. Under våren 2021 valde en av bygglovshandläggarna 
att sluta men ersattes under samma vår. Detta var en intensiv period för kvarstående bygglovshandläggare och då gick plan- och 
byggchefen in och avlastade i ärendehanteringen. Sedan har plan- och byggenheten förstärkts med ytterligare en planarkitekt sen 
augusti 2021. Trots den högre arbetsbelastningen under första halvåret på 2021 har enheten klarat handläggningstiderna med god 
marginal. 

Årets ekonomi 

Orsakerna till budgetöverskottet beror delvis på att vi uppnått de budgeterade intäkterna, personalkostnaderna lägre än budgeterat 
vilket beror på att byggnadsnämnden fick ett ramtillskott 2021 för att anställa en planarkitekt och den tjänsten tillsattes augusti 
2021, samt att vi inte nyttjar hela budget för övriga kostnader. 

  

Framtid 

Mullsjö kommun befinner sig i tillväxt. Det råder för tillfället brist på villatomter i Mullsjö tätort. I dagsläget bedömer 
byggnadsnämnden att det finns en beredskap för villatomter och att man under 2022 behöver lägga störst vikt att exploatera gator 
och förbereda marken för försäljning. Byggnadsnämnden är väl medveten om att detta kan ändra sig snabbt men att man då är 
rustade för detta. 

Under tidig vår 2022 kommer plan- och byggchefen samt en av planarkitekterna gå hem på föräldraledighet vilket kommer påverka 
enheten. Samhällsbyggnadschef och en av bygglovshandläggarna kommer axla rollen inom chefsdelarna och en rekrytering för 
planarkitekt har påbörjats under 2021 men är en svår rekrytering. Detta kommer givetvis att påverka byggnadsnämndens budget 
men bedömningen är att den tilldelade ramen som kommunfullmäktige gett byggnadsnämnden kommer att hållas. 

Byggnadsnämnden har som förhoppning att det under 2022 kommer att påbörjas en utbyggnation av Kärleksudden, som när det är 
färdigutbyggt kommer generera upp emot 250 bostäder. Likaså kommer Ekbacka strand och hyresrätter uppe vid Havstenshult att 
färdigställas under de kommande åren vilket kommer generera totalt 90 nya bostäder i kommunen. 

Det kommer under 2022 att arbetas med många detaljplaner parallellt, dels för bostäder, nytt vårdcentrum, ny förskola, mer 
industrimark i Mullsjö tätort och slutföra arbetet med ett nytt bostadsförsörjningsprogram. 



Mullsjö kommun, Årsredovisning 2021 56(60) 

Miljönämnden 

Miljöförvaltningen genomför tillsyns- och kontrollarbete utifrån nationella och regionala mål. För kommuninvånarna och på 
miljönämndens uppdrag ska miljöförvaltningen kontrollera att miljöbalken (miljöskydd, hälsoskydd, avfall m m) livsmedelslagen, 
smittskyddslagen, strålskyddslagen, tobakslagen m.fl. lagar följs. Tillsyns- och kontrollarbetet ska ske för att förebygga miljö- och 
hälsoproblem. Förvaltningen verkar också för att sprida kunskap om gällande lagar och förordningar, om den egna verksamheten 
och allmänt om olika miljö- och hälsofrågor. Verksamhetsområdet för miljönämnden är Habo och Mullsjö kommuner. 

  

Mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnad -2,7 -2,2 0,5 

Årets verksamhet 

Pandemin har haft fortsatt påverkan på verksamheten. Resursmässigt har vi haft vakanser inom flera verksamhetsområden, det har 
tagit tid att rekrytera och varit svårt att finna rätt kompetens. Trots ett ansträngt läge har mycket av det som planerats i 
verksamhetsplanen genomförts, av 110 planerade aktiviteter har 107 genomförts helt eller delvis. Tillsynsmässigt har 73 procent av 
den planerade tillsynen genomförts. Förutom tillsynsarbetet har en rad andra uppgifter handlagts ex. olika remisser och uppdrag. 
Digitaliseringen har fortgått avseende ärendeflöde och digital arkivering. Totalt har 15 e-tjänster tagits fram. Samverkan mellan 
kommunerna i länet, Miljösamverkan, har under året exempelvis handlat om behovsutredning och taxor. 

Miljöskydd 
Tillsyn av 80 avloppsanläggningar har genomförts samt 46 platsbesök har gjorts. Cirka 60 nya tillstånd för avlopp med WC har 
handlagts samt uppföljningar i ärenden från tidigare tillsyn. 52 tillsynsbesök har genomförts inom den övriga miljötillsynen. 
Tillsynsbesök vid B- och C anläggningar har skett på totalt 19 av 21 planerade företag under året. Avseende U objekt har 33 
tillsynsbesök genomförts exempel inom projekt som Kemikalieinspektionen initierat. Tillsynsbesök har även skett i samarbete med 
byggnadsnämnderna i båda kommunerna med avseende på nedskräpning liksom förorenad mark. För övrigt har köldmedie-, 
miljörapporter samt värmepumpar handlagts. SOS Alarm har kontaktat miljönämnden vid flera tillfällen gällande miljöolyckor. 

Hälsoskydd 
Tillsynen har huvudsakligen genomförts som planerat, totalt 34 av 44 planerade besök genom till exempel tillsyn av hygienlokaler, 
bassängbad, skolor samt öppna förskolor. Tillsyn av radon i flerbostadshus har fortsatt. Tillsyn av rökfria miljöer enligt tobakslagen 
har skett vid lekplatser, busshållplatser och entréer. Förändringar i miljöbalken har lett till att fler hygienlokaler omfattas av 
anmälningsplikten och behövt anmäla sig under året. 

Livsmedel 
116 av de 152 planerade kontrollerna har utförts på livsmedelsverksamheter, merparten via fysiska besök men en del genom 
enkätutskick p g a pandemin. Av dessa är 26 nyregistreringar, 22 verksamheter har samtidigt avregistrerats under året. Tre 
misstänkta matförgiftningar har utretts, en utredning om Cryptosporidium tog särskilt mycket tid i anspråk. Även i år har kontroller 
av trängsel för att förhindra smittspridning på serveringsställen genomförts. 

Övrigt 
Årets kalkning genomfördes under september. På uppdragssidan har radonmätningar, dricksvattenprover, radonprov i dricksvatten, 
klagomål och utförande av uppdrag för de kommunala skyttarna handlagts. 

Årets ekonomi 

För Habo och Mullsjös gemensamma miljönämnd uppgår nettokostnaderna till 4,1 mnkr. Mullsjö har för 2021 betalat 2,2 mnkr. 

Framtid 

Digitaliseringen medför möjligheter till effektivisering och utökad service, i ett kort perspektiv tar implementering och 
upprätthållande av dubbla system resurser i anspråk. Nya krav från myndigheter kan få stor inverkan på verksamheten. 
Kompetensförsörjning, att erbjuda en attraktiv arbetsplats och måna om befintlig personal är andra viktiga framtidsfaktorer. 
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Nyckeltal 

Resultatmått 2021 2020 2019 

Kostnadstäckningsgrad för avgiftsfinansierad 

verksamhet, % 
61 66 61 

Nettokostnad/invånare, kr 277 327 357 

 

Volymmått 2021 2020 2019 

Antal delegationsärenden 382                                            330 518 

Antal registrerade ärenden 1 102                                         1 169 1 147 
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Mullsjö Bostäder AB 

Mullsjö Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag av Mullsjö kommun helägt bolag. Bolaget förvaltar bostäder och lokaler. 
Bolaget har ett helägt dotterbolag, Fastighetsaktiebolaget Gyljeryd 1:24. Dotterbolaget bedriver uthyrning av en kontorsfastighet. 

Årets verksamhet 

Efterfrågan på bostäder är fortsatt god i såväl det äldre bostadsbeståndet som för nyproducerade lägenheter. Köer finns till samtliga 
områden. 

Hyreshöjning genomfördes den 1 april med 1,6 procent på ursprungliga beståndet, de senaste årens nybyggda bostäder höjdes med 
0,3 procent. 

Inga förvärv har skett under året. Försäljning av en bostadsrätt på Ekbacka Strand är slutförd i början av 2022. 

Tillbyggnad pågår av tre lägenheter på Stråkenvägen 7 i Sandhem. Inflyttning beräknas till 1 mars 2022. Lägenheterna är på 1 
respektive 2 rum och kök. 

Under räkenskapsåret har coronavirus covid-19 fortsatt drabbat världen med full kraft. Bolaget följer råd och anvisningar från 
folkhälsomyndigheten och informerar personal och andra intressenter kontinuerligt. Vi har en verksamhet som klarar att 
upprätthålla kritiska funktioner med låg bemanning i beredskap. En plan för att upprätthålla kritiska funktioner finns. 
Verksamheten har påverkats av denna pandemi men hittills är det en begränsad negativ finansiell påverkan på bolaget. 

Årets ekonomi 

Bolagets resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 0,1 mnkr. 

Framtid 

Den nya vägen 26/47, sträckan Jönköping – Mullsjö får alltmer betydelse. Mullsjö blir mer tillgängligt och efterfrågat för personer 
utanför kommungränsen. 

Hyresförhandlingarna blir alltmer komplicerade, dels beroende på svårigheterna att förutse kostnadsökningar, dels på ökade krav i 
verksamheten. Till exempel tillgänglighet, digitalisering och miljökrav. Rekordmånga förhandlingar hamnar hos HMK 
(hyresmarknadskommittén) och hyresnämnden. 

Ett tryggare Mullsjö med ett attraktivt centrum. 

Hyresrättens roll för en fungerande bostadsmarknad kommer att bestå. Diskussionen om marknadshyror är ganska ointressant på 
marknader som Mullsjös. I Mullsjö har vi i någon form av marknadshyror – allt är en definitionsfråga. 

Inga tecken på minskad efterfrågan, däremot en större omflyttning. 

Att bygga klokt med ett långsiktigt perspektiv – prioritera kvalitet framför kvantitet. 

Femårsöversikt 

Mullsjö Bostäder AB 

mnkr 2021 2020 2019 2018 2017 

Omsättning 39,3 39,0 37,9 35,5 33,2 

Resultat före skatt 0,4 0,6 1,5 1,3 7,2 

Eget kapital 61,2 61,2 61,1 60,5 59,7 

Balansomslutning 305,4 304,4 305,7 302,0 283,1 

Soliditet, % 20,0 20,1 20,0 20,0 21,1 
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Mullsjö Energi och Miljö AB 

Mullsjö Energi & Miljö AB, MEMAB, är ett helägt bolag till Mullsjö kommun. Bolaget bedriver fjärrvärmeverksamhet i Mullsjö 
samt vatten- och avloppsverksamhet i Mullsjö och Sandhem. Renhållningsverksamheten i bolaget avvecklades under 2018, och 
utförs nu av June Avfall & Miljö AB. 

Mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Fjärrvärme 0,2 -0,7 -0,5 

Vatten och avlopp 0,3 0,3 0 

Resultat                                                                                           

Årets verksamhet 

Det gångna året kan sammanfattas som turbulent. Bolaget har under året bytt VD tre gånger, senaste gången i november och under 
årets sista månad valde sittande styrelse att avgå. Ny styrelse valdes av kommunfullmäktige i december samt konfirmerades på extra 
bolagsstämma samma månad. Den sortens turbulens i bolagets ledning och styrelse gör naturligtvis att bolaget tappar framdrift och 
många omfattande omtag är absolut nödvändiga. Dessa omtag inom både den löpande driften och i beslutade samt igångsatta 
investeringsprojekt kommer av förklarliga skäl att framgent belasta organisationen med en mycket hög arbetsbelastning. 

Fjärrvärme 
Totalt försåld energi uppgår under året till 20,5 GWh (16,9 GWh). 
Utfallet enligt SMHI:s graddagar ger att året var cirka 6 procent varmare än ett normalår. Främst var månaderna mars, september, 
oktober och november betydligt varmare än SMHI:s statistik för normalår, det vill säga månader som normalt ger bra 
försäljningsvolym med lägsta möjliga bränslekostnader för den producerade energin. 

Vatten och avlopp 
Avloppsreningsverken i Mullsjö och Sandhem har klarat sig från större driftsstörningar. Detta beror på de investeringar och 
förbättringar som gjorts på verken i kombination med bra personal. En hel del reparationer har behövt ske på läckande 
vattenledningar. Många av dem har klarats av med egen personal och utrustning. 
Verksamhet klarar att upprätthålla kritiska funktioner med lägre bemanning i beredskap. En plan för att upprätthålla kritiska 
funktioner finns. Verksamheten har påverkats i mycket liten omfattning av pandemin och bolagets ekonomiska ställning har hittills 
inte påverkats negativt och bedöms inte heller framåt att påverkas i någon större negativ riktning avseende en fortsatt pandemi.  
Utvecklingen följs noga och bolagets nuvarande finansiella ställning bedöms kunna stå mot en nedgång. 

Årets ekonomi 

Bolagets resultat efter skatt uppgår till -0,5 mnkr 

Den styrelse som ställde sina platser till förfogande i december, lät, enligt försiktighetsprincipen, upprätta en kontrollbalansräkning. 
Resultatet av den kontrollbalansräkning visar preliminärt att mer än halva aktiekapitalet återstod vid upprättandet. 

Framtid 

Byte av VD tre gånger samt byte av styrelse gör att kraftiga omtag på alla områden krävs. 
Ett mindre men oerhört viktigt område som är aktuellt för stora omtag är insamling och hantering av driftstatistik då alla beslut i 
bolaget samt rapportering bygger på att driftsuppföljningen är relevant och tillförlitlig. 
Mullsjö kommun genomför en utredning huruvida främst VA-verksamheten bör flyttas från bolaget till förvaltning. Om en sådan 
flytt av verksamheten genomförs kommer detta även att medföra konsekvenser för fjärrvärmeverksamheten. 
Bolaget står inför flera år med stora utmaningar i att främst förnya befintliga anläggningar och ledningar samt den förväntade 
exploateringen av nya bostadsområden inom främst Mullsjö tätort vilket medför att VA-verksamhetens ordinarie driftorganisation 
behöver organiseras i en projektorienterad organisation så att man möter kraven på en hållbar och långsiktig vattenproduktion och 
omhändertagande av spill- och dagvatten samt en önskad utvecklingstakt främst avseende önskad expansion av Mullsjö. 
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Femårsöversikt 

Mullsjö Energi och Miljö AB 

mnkr 2021 2020 2019 2018 2017 

Omsättning 34,3 28,9 28,2 27,8 34,3 

Resultat före skatt -0,5 -1,1 -3,6 -0,1 1,8 

Eget kapital 4,5 4,9 6,3 10,2 10,7 

Balansomslutning 139,6 127,3 101,7 104,5 104,4 

Soliditet, % 3,2 3,9 6,2 10,2 10,4 

      

 


