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Gullspång 

Politisk kommentar 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

2015 är till ända och under året har det bedrivits verksamhet för nästan 276 miljoner kronor. Alla 

dagar året runt. Gullspångs kommun uppvisar ett resultat uppgående till +6,9 mnkr. Resultatet 

motsvarar 2,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än budgeterat. Dock ska 

tilläggas att vi fått utbetalning av AFA medel 2,8 miljoner och extra statsbidrag för flyktingmottagning 

på 1,2 miljoner 

Verksamheternas ekonomiska utfall visar både över- och underskott och uppgår sammanlagt till -2,3 

mnkr. Den verksamhet som redovisar störst underskott gentemot budget är individ- och familjeomsorg 

och den verksamhet som redovisar störst överskott är teknisk verksamhet. En analys av orsakerna till 

de uppkomna budgetavvikelserna ska genomföras. 

Gullspångsbostäder AB redovisar ett positivt resultat med 1,2 mnkr. Skagerns Energi AB gör positivt 

resultat med 0,2 mnkr. Koncernen redovisar ett sammanlagt resultat på +8,3 mnkr. Kommunen 

redovisar för åttonde året i rad positivt resultat. Det är väldigt viktigt att göra plusresultat då vi står 

inför jättestora investeringsbehov inom förskola, skola och att bygga fler hyresrätter. 

Den totala investeringsnivån uppgick under året till 17,1 mnkr. Kommunen har inte lånat till 

investeringarna. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas fortsatt satsning på utbyggnad av 

bredband, ny modul vid Lysmaskens förskola, fönsterbyten på skolorna, upprustning av Stampargatan 

i Gullspång, fortsatt satsning på gång- och cykelvägar samt byte av tak vid Amnegården.    

Kommunen har i samarbete med Riksbyggen byggt fem nya trygghetslägenheter på Amnegården. 

Ombyggnationen var klar i augusti och alla lägenheter är nu uthyrda. Samtidigt har kön till 

trygghetslägenheter nästan fördubblats vilket kan tolkas som att det är en bra boendeform. Dessutom 

har tillagningsköket på Amnegården renoverats och ny konferens och utbildningslokal i anslutning till 

matsalen fixats till. 

Det har varit ett år med många positiva händelser. I början av året stod en ny paviljong klar för 

förskoleverksamhet vid Lysmasken och detta tillsammans med att man ökat personaltätheten till 3,0 

tjänst/avdelning inom barnomsorgen har förbättrat situationen.  Under våren kom signaler om ett 

minskat barnantal på fritids i Otterbäcken vilket ledde till ett beslut att avveckla verksamheten. Detta 

beslut fick senare ändras då plötsligt antalet barn ökat avsevärt. Så visst kan det ändras snabbt i 

verksamheterna. Fler barn är ju oerhört positivt. Kommunen har fått 1,4 miljoner i statsbidrag för att 

ha mindre barngrupper i förskolan. 

Kommunen har en hög kvalitet på mottagandet av ensamkommande barn. Ytterligare en avdelning för 

mottagande av ensamkommande barn öppnades under våren 2015. Under hösten beslutades om en 

omorganisation av verksamheten utifrån det ökade antalet ungdomar. Två nya boenden kommer att 

öppnas och ett utslussningsteam bildas. Väldigt många arbetstillfällen har skapats genom vårt 

mottagande av ensamkommande flyktingbarn. 

Vid Göta Holme har utvecklingen fortsatt. En linbana finns nu på plats (sponsrad av Lööf Foundation) 

och ställplatserna har förbättrats med nya toaletter och mer ordning och reda. Ställplatsen på Göta 

Holme har haft över 1 000 betalande husbilsgäster. Deltagare och personal inom socialpsykiatrin har 

haft tillsyn och skött området. Många har uppskattat förändringen. En ny detaljplan för området håller 

på att tas fram. 
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Under året har två detaljplaner vunnit laga kraft och arbetet med att genomföra detaljplanerna med 

markförsäljning och förrättning ska påbörjas. Flera projekt har inletts i samarbete med Trafikverket 

varav E-20-ombyggnaden är det största som beräknas inledas under kommande år.  Ett omfattande 

planarbete pågår för att möjliggöra industriell utveckling framför allt i Hova och Otterbäcken.  På tur 

står sedan planarbete i södra Otterbäcken. All denna exploateringsverksamhet handlar om åtgärder för 

att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller 

industrier. 

En personalpool med 10 undersköterskor har inrättats för att underlätta tillsättandet av vikarier och 

erbjuda mer attraktiva tjänster. Det ger ökad kontinuitet och kompetens för de äldre och det ger en 

tryggare arbetssituation för de anställda. Det finns ett stort behov av fler undersköterskor så därför 

utreds behovet av undersköterskeutbildning för personal som redan har erfarenhet. 

Kommunens vision är att alla som önskar ska ha möjlighet att arbeta heltid. Det jobbas också med att 

erbjuda kompetensutveckling och att få ned sjukskrivningstalen. All personal har erbjudits att delta i 

friskvårdsaktiviteter tillsammans med sin arbetsgrupp.  Under året har ett antal friskvårdsinspiratörer 

utbildats för att förebygga ohälsa genom ökad fysisk aktivitet och trivsel. Men det är svårt att få tag i 

behörig personal inom flera yrkesområden. Kommunen har deltagit i mässor och på andra sätt försökt 

attrahera personal. Hur vi blir en attraktiv arbetsgivare är en fråga som både politiker och chefer 

behöver fundera på. 

Inom området Folkhälsa samarbetar vi med primärvården. Regionutvecklingsnämnden beviljade 

Gullspångs kommun och de lokala vårdcentralerna ca 3,3 miljoner kr för det treåriga projektet 

Utmanande avstamp 2. Kommunen och vårdcentralerna medfinansierar med en ungefär lika stor andel. 

Projektets syfte är att genom samverkan förbättra förutsättningarna i Gullspångs kommun för barnen i 

projektets målgrupp att gå ur grundskolan med godkända betyg. Familjecentrum har förstärkts med 2 

anställda för att jobba med målgruppen barn i åldern 3-10 år. Vidare inom området folkhälsa så har det 

lokala Folkhälsorådet beslutat att verksamheterna ska ha fokus på att främja fysisk aktivitet under 

innevarande mandatperiod. 

Inom kulturområdet har mycket skett under året. Biblioteken har haft en rad arrangemang som 

föreläsningar, bokcafé, lovaktiviteter, sommarbokklubb, familjelördag mm. Arenaveckor fyllda av 

aktiviteter genomfördes i samarbete med Västarvet under våren. Teaterkurser för barn/ungdomar 

genomfördes i samarbete med ett studieförbund under hösten. Kommunen deltog på Arena 49 i 

Göteborg där samarbetet mellan Södra Råda insamlingsstiftelse och Högskolan i Skövde 

dataspelsutvecklingsprogram visades upp. Tänk ännu en världsutställning genomfördes på 

Ribbingsfors Herrgård. Världens längsta textila bonad visades på Ribbingsfors Herrgård hela 

sommaren. Konstnären Jordi Arkös 90 meter långa textil på temat Röde Orm är inspirerad av Frans G 

Bengtssons berömda romaner om vikingahjälten Röde Orms öden och äventyr. Röde Orm tapeten har 

tidigare visats bland annat på Liljevalchs konsthall i Stockholm, Paris, Berlin, USA, Japan och Norge.  

Utställningen gjordes möjlig tack vare i Carl Axel Valéns stiftelse, Ribbingsfors Herrgård, föreningen 

Konstbiten, Gullspångsbostäder AB, Lions Amnehärad, Br. Perssons Rör AB, Lindholms i Nunnestad 

AB och Runnäs AB. 

Inom skolan och fritidssidan har en hel del hänt. Fritidsgården Smältverket har gjort ett omtag och 

många fler ungdomar har besökt gården. Vidare så har Ungdomsparlamentet formats med 

representanter från flera av klasserna, de har under året hjälpt till med lägerskola och stöttat 

bordtennisklubbens ungdomssatsning. Musikskolan utvecklas vidare där både enskilda undervisningar 

sker men också ensemblespel och kör finns. Dessutom har en extra satsning på elevdatorer gjorts som 

startar i årskurs 7 med en dator till varje elev. Och ”Förstärkt livskunskap” i samarbetet med svenska 

kyrkan i åk 7 har påbörjats. Vidare så har flera chefer och politiker deltagit i dialogmöten med  
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Skolverket inom området "Samverkan för bästa skola". Samarbetet har utmynnat i tre åtgärdsplaner 

med fokus på språklig medvetenhet, systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk handledning. Utifrån 

dessa har sedan en överenskommelse undertecknats om utbildningsinsatser från Linnéuniversitetet 

med finansiering av Skolverket. Målet är att öka elevernas måluppfyllelse så att de (eleverna) blir 

behöriga till gymnasiestudier. 

Satsning på besöksnäringen har gjorts under året. Exempelvis har dialogmöten gällande utveckling av 

handel och centrum i både Hova och Gullspång förts med näringsidkare där nu strategiska 

handlingsplaner och gestaltningsprogram håller på att tas fram. För att underlätta kontakten med 

allmänhet och näringsliv finns personal på plats i turistinformationen i Gullspång två dagar i veckan 

som ett komplement till kommunkontoret i Hova.  Arbetet har skett i sex olika insatsområden, 

affärsutveckling, bokningsbarhet, evenemang, kultur, natur och värdskap. I samarbete med lokala 

näringsidkare har kräftfiske och fiskepaket lanserats. För att stärka kunskapen om besöksmål i den 

egna kommunen så genomfördes en bussresa. Dessutom har ett antal nätverksträffar för företag och 

föreningar genomförts. I samband med Riddarveckan marknadsfördes kommun som besöksmål och 

arbetsgivare men även attraktiva boenden visades upp. 

För att möjliggöra bosättning i kommunen är arbetstillfällen avgörande och utvecklingen av 

näringslivet är viktig. Både lärcenter och AME spelar en avgörande roll för möjligheten till etablering 

på arbetsmarknaden. De kan också vara viktiga aktörer för att underlätta rekrytering och utveckling av 

kompetens inom bristyrken i kommunen. Det bedrivs språkcafé, SFI undervisning och 

gymnasieplatser inom vårdsektorn köps. Inom vuxenundervisningen så har en samverkan mellan 

Skaraborgskommunerna ökat. Dessutom har ca 80 ungdomar fått feriepraktik. 

 

FRAMTID 

Vi har ett stort behov av fler hyreslägenheter så vi planerar för ombyggnad av Åsterudsbacken i Hova 

och nybyggnation i kvarteret Klockaren i Gullspång. Det finns också ett behov av nytt LSS- boende 

där nu dialog med brukare, anhöriga och personal är viktigt. Café-verksamheten på Amnegården är 

uppskattad av boende och anhöriga, kan man här tänka sig en utveckling med cafévagn under 2016? 

I samverkan med Riksbyggen planeras förbättringar på vårt äldreboende Mogården. Här kommer 

köken på respektive avdelning att byggas om, utemiljön ska ändras helt, hissen byggas om och det 

finns önskemål om ett orangeri/matsal. 

Vi ska också ha fler och tätare kontakter med företagen. Utveckling av handel, service och utbud i 

tätorterna kommer fortsätta att vara prioriterade områden. Nya nätverk och mötesplatser för olika typer 

av företag ska etableras för att förbättra dialogen. Förhoppningen är att vi startar Hova 

utvecklingsbolag under 2016. 

I Vänerhamn AB har kommunen en ägarandel med 13,1 procent. Vi hoppas på en fortsatt positiv 

utveckling som ger både fler anställningar och aktieutdelning. 

Kollektivtrafiken behöver utvecklas, tror inte att någon är nöjd med turerna på Kinnekullebanan. Vi 

behöver ha fler turer åt både norr och söder och vi behöver trycka på regionen för att få ännu bättre 

möjlighet till fler bussturer. 

Fiberutbyggnaden fortgår och det är landsbygden som ligger först tack vare fiberföreningarna. Plan för 

fiber till tätorterna finns och det är Skagerns Energi AB som nu leder arbetet där målet är att alla ska 

ha möjlighet till anslutning senast 2018.  

Ett stort EU projekt Arena 9.0 drar igång under våren. En satsning på att få arbetslösa ungdomar i 

arbete, praktik och utbildning. Vi hoppas på en bra samverkan med lokala näringslivet som ger dessa 

ungdomar möjlighet att få arbete och att kunna bosätta sig i kommunen. 
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Mycket hände 2015 och vi står inför ett minst lika spännande 2016, tänk när bygget av E-20 drar igång 

och korset väg 200 och v 26 vid Otterbäcken byggs om. Vi tar första spadtaget för Åsterudsbacken och 

planerar för kvarteret Klockaren. Ombyggnation av Bikupan och takrenovering på Lysmasken samt 

renovering av våra skolor. Ja, många och stora investeringar blir det 2016. 

 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla anställda och verksamma i Gullspångs kommun. 

 

 

 

Carina Gullberg (S) Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning av kommunens ekonomi 

Ett bra resultat i kommunen 

Gullspångs kommun uppvisar ett resultat uppgående till +6,9 mnkr vilket tangerar föregående 

års resultat (+6,9 mnkr år 2014). Resultatet motsvarar 2,6 % av skatteintäkter och generella 

statsbidrag och är bättre än budgeterat. 

Verksamheternas ekonomiska utfall visar både över- och underskott och uppgår sammanlagt 

till -2,3 mnkr. Den verksamheter som redovisar störst underskott gentemot budget är individ- 

och familjeomsorg och den verksamhet som redovisar störst överskott är teknisk verksamhet. 

Resultatet har också påverkats positivt avseende återbetalning av AFA-medel 2,8 mnkr samt 

extra statsbidrag till flyktingmottagande 1,2 mnkr. Resterande överskott finns inom 

finansverksamheten. 

Det finansiella målet om en resultatnivå på 2 % av skatteintäkter och statsbidrag har uppnåtts. 

Målet att investeringarna ska finansieras utan upplåning har också uppnåtts. Under året har 

17,1 mnkr förbrukats av de budgeterade investeringsanslagen. Detta är en hög 

investeringsnivå jämfört med föregående år (7,1 mnkr år 2014). Bland större 

investeringsprojekt kan nämnas fortsatt satsning på utbyggnad av bredband, ny modul vid 

Lysmaskens förskola, fortsatt satsning på gång- och cykelvägar samt byte av tak vid 

Amnegården. 

Gullspångsbostäder AB redovisar ett positivt resultat uppgående 1,2 mnkr. Skagerns Energi 

AB redovisar ett resultat uppgående till 0,2 mnkr. Koncernen redovisar ett resultat på 8,3 

mnkr. 

 

Nedanstående bild visar kommunens resultatutveckling över en femårsperiod. 
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Gullspångs kommuns utveckling och viktiga händelser 

Under 2015 ser vi med tillfredställelse på en väl fungerande verksamhet som 24 timmar om 

dygnet 365 dagar om året skapar bättre förutsättningar för en trygg och enklare vardag för 

medborgarna. Det betyder inte att allt hela tiden går smidigt eller att det inte finns mer att göra 

utan det finns ständigt förbättringsmöjligheter och nya behov som behöver tillgodoses. Vi kan 

till exempel se att behoven för personer i socialt utsatta situationer överstiger uppskattad 

budget. Likadant har kostnaderna för gymnasieutbildning ökat. Å andra sidan är det just 

genom att möte de här behoven som vi möjliggör för människor att stå på egna ben i 

framtiden. Vi ser hela tiden små brister i vårt samhälle men vi får inte låta detta skymma alla 

de goda insatser som utförs varje dag. 

Under hösten utsattes flera verksamheter för en extrem påfrestning då antalet nyanlända sköt i 

höjden. Då ser man vikten av att ha en stabil grundorganisation. Trots enorma påfrestningar 

har medarbetarna visat en enorm flexibilitet, tolerans och styrka. 

Utmaningen kommer att fortsätta även under 2016 och nu gäller det att ställa om till en stabil 

och uthållig verksamhet som besitter anpassningsförmåga till både ökade, minskade och 

förändrade behov. 

En annan, mindre krissituation uppstod i samband med ett antal bränder. Kommunen vidtog 

flera trygghetsskapande åtgärder genom bevakningsinsatser men även här hade vi stor hjälp 

av dygnet runt-personalen som tog extra ansvar på nätterna. 

Kärnverksamheter 

Som nämnts ovan är en återkommande svårighet inom skolverksamheten det varierande 

antalet barn. Detta innebär svårigheter att anpassa lokaler, personal, gruppstorlekar, 

pedagogik, mm. I början av året stod en ny paviljong klar för förskoleverksamhet vid 

Lysmasken och detta tillsammans med att man ökat personaltätheten till 3,0 tjänst/avdelning 

inom barnomsorgen har förbättrat situationen. Ett problem är dock att rekrytera utbildade 

förskollärare. Under våren kom signaler om ett minskat barnantal på fritids i Otterbäcken 

vilket ledde till ett beslut att avveckla verksamheten. Detta beslut fick senare ändras då 

plötsligt antalet barn ökat avsevärt. 

Inom skolan satsar man på pedagogisk utveckling med hjälp av förstelärare, satsningar i 

matematik och läsförståelse, med mera, för att höja resultaten. Gullspång kommun deltar i ett 

pilotprojekt vid Skolverket som ska hjälpa till att höja nivån. Resultaten höjdes också rejält 

under året, tack vare ett målmedvetet arbete. 

I syfte att tillgodose dagens och framtidens behov av en god pedagogisk miljö för barn och 

personal har en förstudie gällande skollokaler genomförts med målsättning att en 

ombyggnation av skolorna ska genomföras. Vissa delar har påbörjats under året för att i första 

hand förbättra den fysiska miljön på Gullstensskolan genom byte av fönster och ventilation. 

Arbetet kommer att sträcka sig över flera år. Kommunen har beslutat att avsätta 40 miljoner 

kronor för skollokaler. 

En omfattande satsning görs nu och under flera år för att uppgradera datorerna inom både 

barn och vuxenundervisningen. En helt nödvändig satsning för följa med i 

samhällsutvecklingen. 

En ansökan om medel ur regionens socioekonomiska fond har resulterat i en fortsättning 

på/utveckling av Utmanande avstamp. Projektet vänder sig till barn och familjer i behov av 

stöd och är ett samarbete mellan skola, socialtjänst och regionens verksamhet. 

Inom den sociala sektorn har man gjort en förstudie kring unga vuxna med psykiska 

funktionsnedsättningar. Resultatet av denna ska under 2016 omsättas i 

verksamhetsförändring. 
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Kommunen har i samarbete med Riksbyggen byggt fem nya trygghetslägenheter på 

Amnegården. Ombyggnationen var klar i augusti och alla lägenheter är nu uthyrda. Samtidigt 

har kön till trygghetslägenheter nästan fördubblats. 

Vi är stolta över att ha en hög kvalitet på mottagandet av ensamkommande barn. Ytterligare 

en avdelning för mottagande av ensamkommande barn har öppnats under våren 2015. Under 

hösten beslutades en omorganisation av verksamheten utifrån det ökade antalet ungdomar. 

Två nya boenden ska öppnas och ett utslussningsteam bildas. 

Ett stort och viktigt arbete som genomsyrat socialtjänsten är framväxten av ett 

kvalitetsledningssystem som ska vara hjälpsamt i att trygga en god kvalitet i verksamheterna. 

Ett tillskott av riktade statliga medel kommer att medföra viss utökad bemanning inom både 

vård och omsorg och skolan vilket vi hoppas ska leda till högre grad av nöjdhet både hos 

medborgare och personal. 

Personal 

Svårigheterna med att rekrytera personal har ökat under året. Det gäller framför allt lärare, 

förskollärare, socionomer och sjuksköterskor men även bland undersköterskor har det varit 

svårt att hitta utbildade sökande. Kommunen har deltagit vid två mässor på olika högskolor 

för att marknadsföra kommunen. 

Under våren och sommaren har flera åtgärder tagits för att minska sjukfrånvaron men 

resultatet är trots detta ganska konstant. 

En personalpool med 10 undersköterskor har inrättats för att underlätta tillsättandet av 

vikarier och erbjuda mer attraktiva tjänster. Behovet av undersköterskeutbildning för personal 

som redan har erfarenhet utreds. 

Datakommunikation 

Kommunen har tagit flera steg mot ett modernt IT-baserat samhälle. Bland annat genom att 

hemsidan anpassats till mobiler och läsplattor. Läsplattor har införts vid kommunstyrelsens 

och nämndernas sammanträden. För att göra datakommunikationen mer åtkomlig på 

landsbygden har fem bredbandsföreningar bildats och arbetet pågår att bygga ut 

fibernätverket. En paraplyorganisation leder tillsammans med kommunen arbetet. Tätorterna 

ligger lite efter då det varit svårare att skapa engagemang i föreningsdriven fiberutbyggnad 

där. Ett steg har tagits mot en alternativ lösning där ett nytt bolag bildas för att ge fiber till 

tätorterna. 

Näringsliv och turism 

Gullspångs kommun tappade placeringar i Svenskt näringslivs ranking trots att 

tjänstemännens attityder till företag och hantering av lagar och regler förbättrats. En analys av 

resultaten gjordes tillsammans med företagen under hösten. Information och smidig 

ärendehantering önskades. Detta jobbar man på att tillgodose. 

Under Riddarveckans marknadsfördes kommunen som besöksmål, arbetsgivare samt som ett 

boendealternativ. 

Satsningen på turismen har resulterat i flera konkreta åtgärder tillsammans med företagen för 

att nå exportmognad och ökad konkurrenskraft. Samarbetet mellan MTGK (Mariestad, 

Töreboda, Gullspång och Karlsborg) har intensifierats för att effektivisera arbetet med 

turismen inom området. Turistrådet Västsvenska har involverats mer i framtagandet av nya 

paket och affärsutveckling. 

I Gullspångs kommuns turismstrategi 2013-2015 har arbetet skett i sex olika insatsområden, 

affärsutveckling, bokningsbarhet, evenemang, kultur, natur och värdskap. Efter utvärderingen 

som gjordes hösten 2015 framkom det att samtliga mål i måldokument som är kopplat till 

strategin är uppfyllda. Möten för dialog och nätverk har anordnats, fler företag har blivit 
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bokningsbara online, de lokala evenemang som arrangeras har marknadsförts i kommunens 

digitala evenemangskalender, arbetet inom området kultur har resulterat i flera nya 

reseanledningar, inom området naturupplevelser har flera nya paket tagits fram tillsammans 

med företagen, det har även erbjudits kompetensutveckling inom värdskap och bemötande. 

Kultur 

I maj genomfördes Arenaveckor för Gullspångs kommun i samarbete med Västarvet. I 

anslutning till detta ställdes en textil som illustrerar Frans G Bengtssons roman "Röde orm" 

ut. Gullspångs kommun kommer visa upp sig tillsammans med Södra Råda vid Arena 49 

senare i höst. 

Arbetet med kulturplanen slutfördes under hösten och 2016 kan ett kulturråd bildas utifrån 

denna. I samband med Arenaveckorna togs många kontakter med lokala kulturaktörer och 

intresserade i kommunen. Detta blir en bra grund att bygga vidare på i arbetet med att skapa 

ett lokalt kulturråd. 

Inom verksamheten för ensamkommande barn har barnen erbjudits olika kulturupplevelser 

t.ex. studieförbundet vuxenskolans aktivitet musik och rytm, Panncentralens skapande 

aktivitet under sommaren mm. Äldreomsorgen har varje vecka kulturaktiviteter och inom 

integrationsarbetet är kulturfrågor ständigt levande. Biblioteken har genomfört ett stort antal 

arrangemang av olika slag. 

 

Samhällsutveckling 

Kommunen införde 2014 ett arrangörsstöd som kan sökas av föreningar som vill genomföra 

en tillställning av något slag. Antalet ansökningar har ökat och därmed antalet arrangemang 

som vänder sig till allmänheten. 

Vid Göta Holme har utvecklingen fortsatt. Den nya linbanan finns på plats och ställplatserna 

har förbättrats med nya toaletter och mer ordning och reda genom att våra egna deltagare 

inom kommunal verksamhet har tillsyn och ansvar. Många har uppskattat förändringen. 

Ett omfattande arbete sker för att möta behovet av bostäder och plats för företagsetableringar, 

dels genom bostadsbolaget men även genom samarbete inom kommunen. Bostadsbolaget har 

tagit över ansvaret för kommunens hyresfastigheter och ett energibolag har bildats för att 

effektivisera energiproduktionen. 

Under sommaren köptes en tomt in vid infarten till Gullspång i syfte att skapa en mer attraktiv 

infart. Samråd med företagare och allmänheten har genomförts under hösten för utvecklingen 

av Gullspångs centrum. 

Arbetet för en ombyggnad av E20 genom Hova fortgår genom ledningsförändringar, nya 

servitut och andra avtal. I mitten av 2016 kommer förmodligen vägarbetet att starta. 

Tekniska förvaltningen har omorganiserats och man eftersträvar en mer modern organisation 

och kultur med ett uttalat MTG-fokus. 

Samverkan 

Kommunen har lyckats upprätthålla en hög kompetensnivå genom samverkan framförallt 

inom MTG men även inom Skaraborgs kommunalförbund, med Västra Götalandsregionen 

och kommunerna runt Vänern. Några exempel är social jour, IT, löneadministration, teknik, 

upphandling, m fl. Samverkan är en förutsättning för att effektivitet och utveckling men till 

viss del på bekostnad av närheten. 

Kommunen beslutade att ingå ny samverkan genom att ansöka om medlemskap i 

Tolkförmedlingen Väst och i Avfall Östra Skaraborg. Man beslutade också om 

medfinansiering i LEADER Nordvästra Skaraborg och i Fiskeområde Vänern. 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges Beställningar 

För en mer detaljerad redovisning av verksamheternas måluppfyllelse, se bilaga ”Uppföljning av 

Leveransåtagande och Styrmått” 

Ekonomiskt perspektiv 

Beställning: 

Gullspångs kommun har en stabil ekonomi. 

Gullspångs kommun redovisar för åttonde året i rad ett positivt resultat. Beställningen är 

uppnådd. 

Beställning: 

Gullspångs kommuns verksamheter bedrivs ansvarfullt och kostnadseffektivt. 

Samtliga verksamheter eftersträvar att bedriva en så kostnadseffektiv och ansvarsfull 

verksamhet som möjligt. Verksamheternas utfall redovisar sammantaget ett negativt resultat 

uppgående till -2,3 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,8 % gentemot budget. En analys 

av orsakerna till de uppkomna budgetavvikelserna ska genomföras. Beställningen är delvis 

uppnådd. 

Beställning: 

Årets resultat skall vara 1,5 % i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag. 

Årets resultat uppgår till 2,6 % i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Beställningen är uppnådd. 

Beställning: 

Investeringar ska i första hand finansieras långsiktigt med egna medel. 

Den totala investeringsnivån uppgick under året till 17,1 mnkr. Kommunen har inte lånat till 
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investeringarna. Beställning är uppnådd. 

Beställning: 

Soliditeten ska årligen förbättras 

Kommunens soliditet har kontinuerligt förbättras från och med år 2008 och framåt, från en 

nivå på 15,2 %. Soliditeten uppgår vid årsskiftet till 37,4 % vilket är en liten försämring 

jämfört med föregående år (38,2% år 2014). Soliditeten, inklusive samtliga pensioner som 

redovisas utanför balansräkningen under ansvarsförbindelser, har förbättrats.  

Beställningen att soliditeten årligen ska förbättras har uppnåtts. 

Beställning: 

Amorteringstakten är 5 miljoner 

Årets amorteringar uppgick till 4,9 mnkr. Omläggning av två av kommunens tre lån under 

hösten innebar att amorteringarna blev 0,4 mnkr lägre än planerat. 

Beställning är uppnådd. 

Invånar-/brukarperspektiv 

Beställning: 

I Gullspångs kommun kan man bo, leva och verka i en trygg och säker 

kommun dygnets alla timmar – överallt 

I SKL-enkäten har årskurs 5 svarat att 100 % av eleverna på Regnbågsskolan och 93 % på 

Gullstensskolan känner sig trygga i skolan. Ett aktivt arbete med förebyggande insatser har 

gjorts genom fler vuxna ute på rasterna och ett trygghetsteam som genomfört rastaktiviteter. I 

elevråden behandlas trygghet och trivsel vid varje möte. 

Individuella planer och genomförandeplaner ska säkerställa att individen får en trygg och 

säkerbrukarna. Bedömningen är att brukarna därmed får en värdig, trygg och säker 

omvårdnad dygnets alla timmar. Det finns alltid tjänstgörande sjuksköterska och social jour 

tillgänglig. 

Alla kök är godkända avseende livsmedelssäkerhet och verksamheten har tydliga rutiner för 

säkerhet vid matlagning för att säkerställa att maten som serveras är av god kvalitet. 

Under 2015 bildades två nya områden för Grannsamverkan med totalt 47 hushåll. 

Alarmerande är att 27 % av kvinnorna i Gullspång känner oro för att gå ut ensamma av oro 

för överfall eller att bli ofredad. 

Beställning: 

Brukarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och 

service. Minst värde 70 uppnås på SKL:s NBI-skala 1-100, (NöjdBrukarIndex -

Sveriges kommuner och landsting). 

Kommunen är till för sina medborgare och framför allt dem som använder våra tjänster. 

Därför är ett gott bemötande, tillgänglighet och nöjdhet med servicen viktig. 

Verksamheterna har jobbat med frågan genom kvalitetsledningssystem, värdegrundsarbete, 

likabehandlingsplaner, utbildning mm. 

Bemötandet mäts bland annat genom externa undersökningar. Samtliga personer som ringt 

kommunen har fått ett bra bemötande av kommunens medarbetare. 94 % av e-posten besvaras 
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inom två arbetsdagar att jämföra med snittet för övriga kommuner på 84 %. 

De allra flesta barn känner att de får hjälp när de behöver. Resultaten i de nationella proven 

varierar. I åk 3 är resultat lågt, i åk 6 är 95 % godkända och i åk 9 är 87 % godkända. Skolan 

har höjt antal elever med behörighet till gymnasiet kraftigt sedan föregående läsår, från 68 % 

till 87 %. 

Man har som kommuninvånare över 67 år möjlighet att få en varm matlåda hemlevererad till 

sin bostad alla dagar om året, via kommunens hemtjänst, vilket har uppskattats. 

Beställning: 

Invånare och brukare av våra tjänster informeras på ett enkelt och lättbegripligt 

sätt så man förstår vad som gäller, ”vid köksbordet”. 

Ett omfattande arbete har gjorts för att kommunen i tal och skrift uttrycker sig enkelt och 

lättbegripligt. Detta arbetar man fortgående med. Kommunen är aktiv på sociala medier både 

inom turism och för att följa upp kommentarer. 

Grundskolan har ett digitalt verktyg så att elever och föräldrar kan ta del av skriftliga 

omdömen och pedagogiska planeringar "vid köksbordet". 

Kommunens hemsida ger möjlighet att få information om kostverksamheten och dess utbud. 

En stor del av socialtjänstens verksamhet försiggår i brukarnas hemmiljö med ett personligt 

och individanpassat bemötande. 

Arrangemang och kulturaktiviteter kan man hitta på kommunens hemsida. 

Beställning: 

Gullspångs kommun är en öppen och tillgänglig kommun. 

Att informera på ett sätt som tillfredsställer alla är svårt. Därför försöker man anpassa 

informationen efter målgruppen. Man informerar allmänheten via hemsidan, personalen via 

intranätet, anhöriga genom möten, brukare både muntligen och skriftligen. 

Nyinflyttade får ett särskilt välkomstpaket och om man har barn under tre år så informeras 

man om rätten till allmän förskola. Nyinflyttade elever får ett särskilt inskrivningssamtal i 

skolan. Vuxna nyanlända får samhällsorientering. 

I våra boenden får man som nyinflyttad information om rutiner och vad som erbjuds och man 

hälsas välkommen. För människor i behov av stöd, vård och omsorg finns personal 24 timmar 

om dygnet. 

En extern undersökning som gjorts kring hur man lyckats få kontakt och svar på frågor visar 

att det är svårt att komma i kontakt med rätt person och därmed få ett svar. Under 2016 

kommer en ny växel att implementeras för att förbättra tillgängligheten och därmed underlätta 

för medborgarna att få tag i rätt person. 

Beställning: 

I Gullspångs kommun ger förutsättningar för att alla i arbetsför ålder ska ha en 

egenförsörjning. 

En grundförutsättning i livet är att ha egen försörjning. Den öppna arbetslösheten i Gullspång 

har ökat från 11,4 % 2014 till 11,7 % 2015. Andelen förvärvsarbetande var 2014 72,8 %. 

Grunden till framtida försörjning startar i förskola och skola. Genom lek och kreativt lärande, 

genom vardagssituationer och närvarande pedagoger får barnen i förskolan tillfällen att 

utveckla sina förmågor. I åk 5 svarar ca 85 % av eleverna att skolarbetet ger dem lust att lära 
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sig mera. 

Arbete är avgörande för nyanländas etablering. Efter språkutbildning krävs ofta fortsatta 

studier. Elva personer varav åtta nyanlända har påbörjat sin utbildning till bristyrket 

undersköterskor. Några av dem arbetar idag som timvikarier. 

Av nyanlända med försörjningsstöd efter etableringen var det inget av 37 hushåll som saknade 

någon form av egenförsörjning. Bland övriga 118 hushåll inom IFO var 21 % i åldern 18 - 29 

år. En satsning har gjorts för att minska gruppen yngre genom bland annat ett 

samverkansavtal med AF. 

Beställning: 

En god upplevd hälsa och ökad fysisk aktivitet hos den vuxna befolkningen. 

Signalerna kring folkhälsan varierar. Sjukpenningtalet i kommunen som helhet har ökat från 

12,2 2013 till 14,1 i augusti 2015. Sjukdomsorsaken har gått från rörelseorganen (25 %) till 

psykisk ohälsa (33 %) som största diagnosgrupp. Bland de kommunanställda är däremot 

problem med rörelseorganenstörst och står för 45 % av sjuktalet. 

Samtidigt som sjukpenningtalen ökar upplever 420 fler personer att de har bra eller mycket 

bra hälsotillstånd 2015 än vid mätningen 2011 och 350 färre personer upplever att de har dålig 

hälsa. 

Vi vet att fysisk aktivitet är viktig men den fysiska aktiviteten har minskat något från 2011 till 

2015 och stillasittandet har samtidigt ökat. Folkhälsorådet har fokus på detta och genom olika 

stimulansåtgärder försöker man öka medvetenheten och graden av fysisk aktivitet. 

Medarbetarperspektiv 

Beställning: 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare som ser betydelsen av god 

hälsa och gott välbefinnande som grund för goda arbetsinsatser. 

Vi vet att närvarande och goda chefer är avgörande för välbefinnandet på arbetsplatsen. Under 

året har utbildningar anordnats för att ge cheferna verktyg att bidra till en god arbetsmiljö. 

Samtidigt har det riktats insatser till arbetsplatser med en hög frånvaro. 

Att känna delaktighet är en annan viktig faktor. Arbetsplatsträffar är det viktigaste 

instrumentet för information, delaktighet och utveckling av verksamheterna. Genom införande 

av intranät har medarbetarna större möjlighet att söka information om verksamheterna och 

vad som är på gång i kommunen. 

För att öka tryggheten har det inrättats en vikariepool som både ger ökad kontinuitet och 

kompetens hos vikarierna och en tryggare arbetssituation för dem. 

Möjligheten att arbeta heltid är viktig för den personliga möjligheten till försörjning. 

Alla anställda får träna gratis i träningslokalen ”Friskus” i Gullspång och om arbetet tillåter 

kan man träna en timme i veckan på arbetstid. 

Beställning: 

I Gullspångs kommun har alla medarbetare samma möjligheter och rättigheter 

att komma till tals. 

Regelbundna arbetsplatsträffar (APT), god dialog med fackliga företrädare, medarbetarsamtal 

och öppen dörr hos chefen är viktiga inslag för att skapa och bibehålla ett gott klimat på 

arbetsplatserna. 
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En struktur finns för APT och ledningsgruppen har kompletterat dagordningarna med en 

rullande lista över de riktlinjer som ska tas upp för diskussion. Riktlinjerna ska vara levande 

och väl kända. 

Öppenhet och delaktighet ska eftersträvas i verksamheterna. Målet är att alla ska känna sig 

lyssnade på och att alla vågar uttrycka sina åsikter. Det är viktigt att ständigt arbeta med att 

vara lyhörd som chef och lyfta denna fråga på medarbetarsamtalet. 

Bemötande är ett ämne som regelbundet diskuteras. I handledning har personalen möjlighet 

att lyfta svåra frågor. 

Alla medarbetare har möjlighet och rättighet att komma till tals men det skiljer sig åt i vilken 

utsträckning man tar chansen att påverka och upplever sig lyssnad på. En föreläsning på temat 

hölls för alla i november av Christer Olsson. 

Beställning: 

Alla medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling. 

Möjligheten till kompetensutveckling varierar mellan verksamheterna. Behoven ser olika ut 

och kompetensutvecklingsinsatserna anpassas utifrån detta. Vi erbjuder alltifrån 

högskolekurser till kortare utbildningar på hemmaplan. 

Ett viktigt kompetensområde är medvetandet om kommunens styr- och ledningssystem. Alla 

nyanställda får information om både framtidsberättelsen och styr- och ledningssystemet. 

Stora satsningar sker inom skolområdet. Statliga medel stimulerar till satsningar på bland 

annat läsförståelse. 

Inom socialtjänsten arbetar man systematiskt med utvecklingen av ett styr och 

ledningssystem. Ett behov finns av att utbilda undersköterskor som inte har full kompetens. 

Några anställda har beretts tillfälle till kompletterande utbildning. 

Under året har ett antal utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljö genomförts för chefer. En 

inspirationsföreläsning med Anna Dyre hölls tillsammans med Töreboda kommun och de 

gemensamma nämndernas chefer i september. 

Beställning: 

Andel sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid minskar. 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög, 8,7 % i genomsnitt. Den varierar dock kraftigt mellan olika 

arbetsplatser. I sjukstatistik kan vi se att problem i rörelseapparaten är den största orsaken. 

Långtidssjukfrånvaron utgör mer än hälften av den totala sjukfrånvaron. 

Problemet med en hög sjukfrånvaro delar vi med stora delar av Sverige och många 

arbetsplatser försöker hitta olika sätt att förebygga. Även i Gullspång pågår ett förebyggande 

arbete, bland annat får arbetsplatser med hög sjukfrånvaro extra insatser från 

företagshälsovården. 

Frånvaron följs och de som är i riskzonen uppmärksammas. Vid längre tids sjukskrivning 

genomförs rehabiliteringsutredning. I samarbete med företagshälsovården erbjuds hälsosamtal 

till personal med återkommande korttidsfrånvaro. Verksamheten arbetar aktivt med att öka 

frisknärvaron genom att vidta riktade åtgärder till olika personalgrupper. 

Under året har ett antal friskvårdsinspiratörer utbildats för att förebygga ohälsa genom ökad 

fysisk aktivitet och trivsel. 
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Utvecklingsperspektiv 

Beställning: 

I möjligheternas kommun, Gullspång, är företagare och näringsidkare nöjda 

med kommunens service. 

Företagandet i kommunen är en ekonomisk bas och att ge förutsättningar för företagande är 

viktigt. 

Kommunens service till företagen handlar framför allt om bemötande och handläggningstider. 

Det har betydelse för företagens etablering och expansion. Kommunens service är starkt 

förknippad med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. Under 2015 

genomfördes ett omfattande arbete i syfte att förbättra kommunikationen med företag och 

medborgare - "Förenkla helt enkelt". 

i Svenskt Näringslivs enkätundersökning får Gullspångs kommun betyget 2,76, en minskning 

från föregående år. Däremot får kommunen ett mycket bra betyg, 3,7 gällande tjänstemännens 

attityder till företagande, vilket resulterar i rankingplats 60 i hela landet på den kategorin, ett 

klart tecken på att tjänstemännens förståelse för företagande ökar och att bemötandet 

förbättrats. 

Ett omfattande planarbete pågår för att möjliggöra industriell utveckling framför allt i Hova 

och Otterbäcken. 

Beställning: 

I möjligheternas kommun, Gullspång, är företagsklimatet, mätt efter Svenskt 

näringslivs bedömning minst 3,5 på skalan 1-6. 

Det sammanfattande omdömet av kommunens företagsklimat har försämrats något. 

Företagarna i kommunen ger kommunen ett lägre omdöme 2015, jämfört med 2014, betyget 

sjunker från 3,25 till 3,06. 

Ett dialogmöte har hållits med företagare, tillsammans med Svenskt Näringsliv för att 

identifiera vilka faktorer som påverkat det försämrade omdömet. Det framkom att 

tillståndshantering, upphandling samt kommunens information ut till företagen är faktorer 

som kommunen bör förbättra. Ett nyhetsbrev kommer att produceras regelbundet för att 

förbättra informationen. 

Beställning: 

Gullspångs kommun är en attraktiv kommun där det är trivsamt, välordnat, 

snyggt och tryggt. 

För att Gullspångs kommun ska vara en attraktiv kommun där det är trivsamt, välordnat, 

snyggt och tryggt behöver alla se kommunen som en miljö som vi tillsammans tar ansvar för. 

Som medborgare att man tar ansvar för sin mark och egendom samt anmäler till kommunen 

om man observerar skador, faror eller annat som behöver åtgärdas. För detta finns klagomåls- 

och synpunktshantering. 

Kommunenens medarbetare är nyckelpersoner som både ska se, rapportera och åtgärda, stort 

som smått. Varje observation eller inkommen synpunkt ska hanteras och vid behov rättas till 

av de anställda. Det allra mesta sker i vardagsarbetet och leder till fräscha och trivsamma 

boenden och välordnade och tilltalande offentliga miljöer. Men det finns en ständig potential 

att ytterligare försköna vår kommun. 

Under året har dialogmöte hållits angående Gullspångs centrum och arbetet fortgår 2016. 

Tidigare var husbilsparkeringen på Göta Holme okontrollerad men har under 2015 hittat en 
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form. 

Beställning: 

Gullspångs kommun har en hållbar utveckling ur de tre perspektiven, 

ekologisk-, social-, ekonomiskhållbarhet. 

En hållbar samhällsutveckling bygger på många faktorer ur tre perspektiv, ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt. 

Kommunen har en ekonomisk hållning som bygger på att varje generation tar ansvar för sina 

kostnader. De uppsatta ekonomiska målen är en konsekvens av detta. 

Inom ekologisk hållbarhet har verksamheter inom teknik, kost, barn och utbildning, m fl. 

planer för en hållbar utveckling men det finns mycket mer att göra inom området och en 

övergripande plan behövs. 

Att skapa ett samhälle med jämlika förutsättningar till hälsa och ett gott liv är kommunens 

övergripande uppgift och en stor del av verksamheten syftar till detta. En av 

grundförutsättningarna är att våra unga går ur grundskolan med godkända betyg. För att 

förstärka stödet till barn och familjer gjorde kommunen 2015 tillsammans med 

vårdcentralerna en ansökan om medel från Västra Götalandsregionen för projektet Utmanande 

avstamp 2 och beviljades detta.  Syftet är att fler ska klara gymnasiebehörighetskraven efter 

grundskolan. 

Beställning: 

Gullspång är en kommun med ett starkt och långsiktigt hållbart näringsliv. 

Under året har bokade och planerade företagsbesök gjorts av kommunstyrelsens presidium 

och tjänstemän vid sju tillfällen. Syftet är att förstå företagens perspektiv och därmed bättre 

kunna möta deras behov. Förutom detta har det arrangerats ett antal företagsmöten med olika 

teman. 

Företagsbesök genomförs även av enskilda tjänstemän från näringslivs-, mark-och 

exploaterings- samt kultur- och turismavdelningarna. Totalt har ett sextiotal företag haft besök 

av kommunens tjänstemän under året. 

Att synas utåt är viktigt och under året har en flaggpark invigts vid Hovas södra infart, i 

samarbetet med företagarföreningen. 

Ett antal nya företag har startats. 

Beställning: 

Gullspång är en kommun med attraktivt boende och hållbara livsmiljöer. 

Gullspångs befolkning ligger på samma nivå i slutet av 2015 som 2014, 5 238 invånare.  Det 

kom många nyanlända under 2015 och förhoppningen är att de väljer att stanna här. 

För att möjliggöra bosättning i kommunen är arbetstillfällen avgörande och utvecklingen av 

näringslivet är viktig. Mark för industriändamål tillhandahålls främst i Otterbäcken och Hova 

och fortsatt planarbete pågår. 

Det saknas bostäder i kommunen och ett intensivt arbete pågår för att öka antalet bostäder. 

Fem nya trygghetsbostäder har tillkommit samt ett nytt boende för ensamkommande 

flyktingbarn. Bostadsbolaget har tagit över eller köpt bostäder för vidare utveckling. Man har 

även tagit fram ett förslag på ytterligare bostäder. 

I samband med Riddarveckan marknadsfördes kommun som besöksmål och arbetsgivare men 

även attraktiva boenden visades upp. 
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Fiberutbyggnaden fortgår och det är landsbygden som ligger först. Plan för fiber till tätorterna 

finns och målet är att alla ska ha möjlighet till anslutning 2018. 

Beställning: 

Gullspång kännetecknas av hög kompentens och kvalitet. Här finns en kreativ 

miljö och en god service byggd på nära samverkan mellan kommun, näringsliv 

och föreningar 

Det är svårt att anställa kompetent personal inom flera yrkesområden. Kommunen har deltagit 

i mässor och på andra sätt försökt attrahera personal. Möjlighet till vidareutbildning är ett av 

flera. 

För att kunna hålla en hög kompetens inom alla om specialkompetenser krävs en samverkan 

med andra kommuner. Detta sker framför allt inom MTG men även inom Skaraborg. För att 

nämna några samverkansområden; Miljö- och Bygg, social jour, IT, löneadministration, 

avfall, mm. På så sätt täcker vi samtliga kompetensområden med rätt kompetens. 

En kreativ och mångfacetterad kommun lockar och genom bidrag till föreningar, anläggningar 

och arrangemang befrämjas detta. Föreningsfora har genomförts utifrån olika intressen; 

idrottsråd, arenabygge och ny kulturplan. Samtal och möten med enskilda föreningar pågår 

ständigt beroende på fråga. 

Företagsträffar, dialogmöten gällande företagsklimat, utveckling av Gullspångs centrum samt 

en workshop med Köpmannaföreningen i Hova är exempel på andra utvecklingsfora. 

Beställning: 

Omsättningen i turism- och besöksnäringen ökar. 

Satsningen på turismen har resulterat i flera konkreta åtgärder tillsammans med företagen för 

att nå exportmognad och ökad konkurrenskraft. Samarbetet mellan MTGK (Mariestad, 

Töreboda, Gullspång och Karlsborg) har intensifierats för att effektivisera arbetet med 

turismen inom området. Turistrådet Västsvenska har involverats mer i framtagandet av nya 

paket och affärsutveckling. 

I Gullspångs kommuns turismstrategi 2013-2015 har arbetet skett i sex olika insatsområden, 

affärsutveckling, bokningsbarhet, evenemang, kultur, natur och värdskap. Efter utvärderingen 

som gjordes hösten 2015 framkom det att samtliga mål i måldokument som är kopplat till 

strategin är uppfyllda. Möten för dialog och nätverk har anordnats, fler företag har blivit 

bokningsbara online, de lokala arrangemangen har marknadsförts i kommunens digitala 

evenemangskalender, arbetet inom området kultur har resulterat i flera nya reseanledningar, 

inom området naturupplevelser har flera nya paket tagits fram tillsammans. 

Beställning: 

Gullspångs kommun främjar allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och 

till att utveckla sina skapande förmågor. Särskilt uppmärksammas barns och 

ungas rätt till kultur. 

Kulturplanen är antagen. Utifrån denna kommer man nu att starta arbetet med att skapa ett 

lokalt kulturråd. 

I maj genomfördes Arenaveckor i samarbete med Västarvet. I anslutning till detta ställdes en 

textil som illustrerar Frans G Bengtssons roman "Röde orm" ut. 

Under 2015 har AME startat ett språkcafé en eftermiddag i veckan. Målgruppen är i första 

hand personer boende på asylboende men även kommuninvånare inom etableringen. 

Inom verksamheten för ensamkommande barn har barnen erbjudits olika kulturupplevelser 
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inom musik och rytm, skapande aktivitet mm. 

Inom äldreomsorgen finns aktiviteter varje vecka som de boende kan delta i.  Under året har 

man arbetat med att fler ska delta. 

Kostverksamheten arbetar med att möta nya kulturer och ge möjlighet att välja mellan svensk 

traditionell matkultur och den kultur som man är van vid. 

Biblioteket har haft en rad arrangemang som föreläsningar, bokcafé, lovaktiviteter, 

sommarbokklubb, familjelördag, mm 

Beställning: 

Många av kommunens företagare är i behov av stöd och hjälp av miljö och 

bygg och tekniska när deras verksamheter ska växa, ett exempel kan gälla 

byggnadslov. Här vill vi under 2015 se ett fokus på att stödja och underlätta 

företagens utveckling. Vi vill att handläggningen av ärenden sker snabbare, 

gärna att det finns en tidsgaranti. Vi vill ha handläggare på plats i vår kommun 

som kan möta och serva våra företagare och kommuninnevånare. 

Förvaltningarna har genomgått utbildningen Förenkla Helt Enkelt med syftet att förenkla 

kontakten mellan kommunen, företagen och brukarna. Utbildningen påbörjades under 2014 

och avslutades under våren 2015. En handlingsplan för kommunens arbete har utarbetats både 

internt och kommunöverskridande för MTG med de gemensamma förvaltningarna. Resultatet 

av arbetet har bland annat inneburit effektivare handläggning av tillståndsansökningar. 

Handlingsplanen används internt och arbetet med att förenkla och förbättra företagens 

kontaktytor med kommunen pågår löpande. 

Under 2016 kommer MTG att arbeta fram ett gemensamt arbets- och förhållningssätt genom 

att installera och etablera en lotsfunktion för företagen. 

För att underlätta kontakten med allmänhet och näringsliv finns kommunen på plats i 

turistinformationen i Gullspång två dagar i veckan som ett komplement till kommunkontoret i 

Hova. 
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Ekonomisk analys 

God ekonomisk hushållning 

Från och med 2005 har kommunallagen skärpts när det gäller god ekonomisk hushållning. 

Bland annat har det införts ett krav på att kommunen i sin budget ska anta finansiella mål 

samt mål och riktlinjer för verksamheten. Krav har införts på att en särskild åtgärdsplan skall 

antas av kommunfullmäktige vid negativt resultat. Revisorerna har också fått en utökad 

uppgift att granska och följa upp målen i delårsrapport och årsredovisning. 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre 

tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att 

kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa 

på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av 

för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis 

ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas av kommunen. 

Finansiella mål enligt ekonomistyrprinciperna: 

 Resultatmål, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska 

vara 2 % (år 2015 uppgår resultatmålet till 1,5 % enligt beslut i KF). 

 Huvudregel att investeringar ska skattefinansieras. 

 Låneskulden ska minska i kommunen. 

 Soliditeten ska förbättras 

 

Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning 

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkter och statsbidrag. Skatteintäkter är 

konjunkturberoende och Sveriges ekonomiska utveckling är till största delen beroende av den 

internationella konjunkturutvecklingen. Denna kan förändras snabbt och det påverkar 

utvecklingen av kommunens skatteintäkter. 

Kommunens kostnader förväntas öka kraftigt de kommande åren till följd av den 

demografiska utvecklingen. Främst förväntas behoven inom samtliga skolformer samt 

äldreomsorg att öka. Fler äldre driver kostnader inom äldreomsorg och fler barn medför ökade 

kostnader inom förskola och skola. Utvecklingen av kommunernas intäkter är relativt positiv 

men räcker ändå inte till för att möta de förväntade kostnadsökningarna. Det som nu 

tillkommer är en stor invandring som också påverkar kommunernas verksamheter. Att en 

relativt stor del av invandrarna är i yrkesverksam ålder bör på sikt ha en positiv inverkan på 

möjligheterna att finansiera välfärden, genom att försörjningskvoten förbättras. Om 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden lyckas väl, så förbättras förutsättningarna för den 

långsiktiga finansieringen av välfärden. Under de närmaste åren är det emellertid inte troligt 

att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala skatt i samma utsträckning som 

befolkningen i övrigt. Utöver de demografiska förändringarna står kommun också inför en 

stor utmaning utifrån det aviserade behovet av investeringar. De stora investeringsbehoven de 

kommande åren kommer att medföra att nya långfristiga lån måste tas upp. Detta kommer i 

sin tur att påverka storleken på avskrivningar och finansiella kostnader som kommer att öka, 

och därmed ger mindre utrymme för kärnverksamhet. Sammantaget kommer detta att ställa 

krav på effektiviseringar och anpassningar av verksamheten. Det är därför mycket viktigt att 

kommunen lever upp till de beslutade finansiella målen. 

Gullspångs kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +6,9 mnkr (4,1 mnkr 

exklusive jämförelsestörande post, AFA-medel) vilket tangerar föregående års resultat (+6,9 

mnkr år 2014). Resultatet motsvarar 2,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är 
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bättre än det budgeterade resultatet. Målet att resultatet i förhållande till skatteintäkter och 

generella statsbidrag ska vara 2 % är uppnått. 

För att få en rättvisande jämförelse mellan åren görs avdrag för jämförelsestörande poster. 

Med jämförelsestörande avses poster som är sällan förekommande. AFA Sjukförsäkrings-

aktiebolags styrelse beslutade under året att återbetala premier för sjukförsäkring (AGS-KL 

samt för avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004) till arbetsgivare inom kommuner och 

landsting. För Gullspångs kommun innebar detta att 2,8 mnkr återbetalas under december 

månad. Intäkten ses som en jämförelsestörande post.  

 

Att resultatmålet har kunnat uppnås, förutom jämförelsestörande post, kan också förklaras av 

att årets resultat har påverkats i positiv riktning av extra statsbidrag för flyktingmottagande 

(1,2 mnkr). 

Verksamhetens nettokostnader ökade med 6 % mellan år 2014 och 2015. Personalkostnaderna 

svarar för 60 % av kommunens totala verksamhetskostnader (samma procentuella andel 

som år 2014). Personalkostnader uppgick till 229 mnkr (216 mnkr 2014). 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder 

klarar av att bedriva sin verksamhet inom beslutade budgetramar. Nämnderna redovisar ett 

resultat på totalt -2,3 mnkr sämre än budgeterat. Finansförvaltningens resultat är 5,3 mnkr 

högre än budgeterat (häri ingår AFA-medel och statsbidrag som beskrivits ovan). 

Under året har 17,1 mnkr förbrukats av de budgeterade investeringsanslagen inklusive 0,7 

mnkr för markinköp. Detta är en hög investeringsnivå jämfört med föregående år (7,1 mnkr år 

2014). Bland större investeringsprojekt kan nämnas fortsatt satsning på utbyggnad av 

bredband, ny modul vid Lysmaskens förskola, satsning på gång- och cykelvägar samt byte av 

tak vid Amnegården. Målet att investeringarna ska finansieras med egna medel har uppnåtts. 

Pensioner 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken 

innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför resultat och 

skuldredovisning. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta då denna 

kommer att generera framtida utbetalningar. Total pensionsskuld uppgår vid årsskiftet till 178 

mnkr. Detta är en minskning jämfört med föregående år (182 mnkr).  Eftersom utbetalning 

sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre 

ju lägre räntan är och vice versa.  

Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar för pensionsåtagandet. Av 

nedanstående tabell framgår kommunens samlade pensionsåtaganden. 

 

Belopp i mnkr År 2013 År 2014 År 2015

Årets resultat 12,7 6,9 6,9

Jämförelsestörande post AFA försäkring 5,5 0 2,8

Resultat efter jämförelsestörande post 7,2 6,9 4,1
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Balanskravet  

Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger 

intäkterna. Om resultatet i bokslutet är negativt, och det egna kapitalet därmed minskas, finns 

det en skyldighet att inom tre år återställa det egna kapitalet med motsvarande belopp.  

Gullspångs kommun har de senaste åren haft ett positivt resultat. Vid årets slut ska en så 

kallad balanskravsutredning upprättas där intäkter och kostnader ställs emot varandra. 

Realisationsvinster och realisationsförluster ska inte medräknas i balanskravsresultatet. 

Nedanstående tabell visar årets balanskravsresultat: 

 

Årets balanskravsresultat uppgår till 5,6 mnkr (5,4 mnkr år 2014) och kommunen uppnår 

därmed balanskravet. 

 

Resultatutjämningsreserv 

Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av 

ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för 

att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. En förutsättning för att använda medel från 

RUR är att balanskravsresultatet är negativt och att förändringen av årets underliggande 

skatteunderlag understiger den genomsnittliga. 

Pensionsåtaganden i mnkr År 2014 År 2015

Avsättningar (inklusive särskild löneskatt) för pensioner 16 17

(inklusive förtroendevalda)

Ansvarsförbindelser (inklusive särskild löneskatt) 166 161

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 0 0

Återlånade medel 182 178

Balanskravsutredning i tkr År 2015

Årets resultat 6 900

Reducering av samtliga realisationsvinster -1

Justering för realisatationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0
 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 6 899

Reserveing av medel till resultatutjämningsreserv -1 239

Användning av medel till resultatutjämningsreserv 0

Balanskravsresultat 5 660
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Årets avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår till 1,2 mnkr. 

 

Finansiell analys 

 

Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 

Nedan redovisas nyckeltal som visar den finansiella ställningen över de senaste tre åren. Den 

finansiella analysen belyser utvecklingen av verksamhetens kostnader och ekonomiska 

handlingsutrymme på kort och lång sikt samt kommunens riskåtaganden. 

Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och 

kostnader. För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det avgörande att kostnaderna inte 

överstiger intäkterna. Ett mått på denna balans är att driftkostnaderna för kommunens 

verksamheter ska täckas av skatteintäkter och generella statsbidrag. Redovisas en 

driftkostnadsandel som understiger 100 % har kommunen en positiv balans mellan löpande 

kostnader och intäkter. 

 

Tabellen ovan visar att skatteintäkter och generella statsbidrag finansierade verksamheterna 

2015. I resultatet år 2015 ingår en jämförelsestörande post med 2,8 mnkr (AFA-medel). 

Notabelt är att nettokostnaderna ökar mer i omfattning än skatteintäkterna och statsbidragen. 

 

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen 

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare 

än de intäkter kommunen får genom skatter och statsbidrag. Nedanstående tabell visar den 

procentuella utvecklingen av skatte- och nettokostnadsutvecklingen under år 2013 - 2015. 

 
 

Av ovanstående tabell kan man utläsa hur styrningen har varit över kommunens resurser över 

treårsperioden. För året 2015 har verksamheternas nettokostnader ökat med 5,1 % jämfört 

med föregående år. Samtidigt ökade skatteintäkterna och statsbidragen med 5 %. Inom netto-

Resultatutjämningsreserv i tkr År 2015

Ingående balans 20 299

Avsätttning 2015 1 239
 

Utgående balans 21 538

Belopp i tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015

Verksamhetens nettokostnad 248 952 262 553 275 982

Skatter och bidrag 262 611 269 645 283 062

Verksamhetens andel av skatter och bidrag 94,8% 97,4% 97,5%

Förändring i % jämfört med föregående år Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015

Nettokostnadernas utveckling 2,3% 5,5% 5,1%

Skatte- och statsbidragsutvecklingen 3,1% 2,7% 5,0%
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kostnaden redovisas både intäkter och kostnader. En intäkt som är specifik för 2015 är 

återbetalning av AFA-medel (2,8 mnkr). Det är av stor vikt för kommunens framtida 

utveckling att nettokostnadernas utveckling bromsas upp. 

 

Finansnetto 

Finansnettot och dess utveckling har betydelse för kommunens ekonomi och består av 

skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor. Här redovisas också aktieutdelningar, 

borgensavgifter mm. 

Finansnettot bedömer hur finansiellt stark kommunen är. Kommunen hade vid årsskiftet lån 

uppgående till 28,2 mnkr. Finansnettot är oförändrat jämfört med föregående år. Finansnettot 

består av skillnaden mellan finansiella intäkter 0,7 mnkr och finansiella kostnader 0,9 mnkr. 

Kommunens finansiella intäkter består av borgensavgifter samt avkastning från Vänerhamn 

AB. De finansiella kostnaderna består av räntor på långfristiga lån. 

För att möta kommande års stora investeringsbehov kommer kommunen att behöva ta upp 

ytterligare långfristiga lån vilket kommer att påverka de finansiella kostnaderna i form av 

ökade räntekostnader. Detta innebär i sin tur att det kommer att finnas ett mindre utrymme för 

kommunens kärnverksamheter. Det är osäkert om nuvarande låga räntor kommer att ligga 

kvar på samma nivå i framtiden. 

 

Soliditet  

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Soliditeten 

visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras av skatteintäkter. Ju högre 

soliditet desto mindre skuldsättning. När en analys görs av kommunens soliditet är det viktigt 

att beakta samtliga skulder och ansvarsförbindelser. Detta innebär att en redovisning av 

kommunens soliditet görs, både med och utan samtliga pensionsförpliktelser. 

 

Soliditeten har i jämförelse med tidigare år kontinuerligt förbättrats. År 2008 uppgick 

soliditeten till 15,2 % och sedan successivt ökat till 38,2% (år 2014). Soliditeten har sjunkit 

något och uppgick vid årsskiftet till 37,4 %. När hänsyn är tagen till samtliga skulder, dvs. 

inklusive samtliga pensioner vilka redovisas utanför balansräkningen under 

ansvarsförbindelser, sjunker soliditeten till -29,6 % (-37 % år 2014). Förklaringen till denna 

förbättring är att kommunens pensionsåtaganden sjunkit, vilket har illustrerats tidigare i 

tabellen pensionsåtaganden. Utvecklingen av soliditeten är beroende av resultatutvecklingen 

samt förändringen av nivån på kommunens investeringar. För att förbättra soliditeten måste 
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kommunen förbättra resultatet. 

Likviditet 

Likviditeten är ett mått på vilken handlingsberedskap kommunen har på kort sikt. De likvida 

medlen uppgick vid årets slut till 35,7 mnkr vilket är en ökning jämfört med föregående år 

(30,6 mnkr).  

 

 

Att likviditeten vid årsskiftet har ökat, jämfört med föregående år, beror på att staten under 

slutet av december månad betalade ut 14,6 mnkr till kommunen för särskilda insatser i 

samband med flyktingmottagande samt utbetalning av AFA-medel 2,8 mnkr, vilket påtagligt 

förstärkte likviditeten. Exklusive dessa utbetalningar hade likviditeten uppgått till 18,3 mnkr. 

Årets investeringar på 17,1 mnkr inklusive markinköp har genomförts utan upplåning. 

Kommunens checkräkningskredit, som uppgår till 30 mnkr, har inte nyttjats under året. 

Långfristiga lån 

Kommunens långfristiga låneskuld uppgår vid årsskiftet till 28,2 mnkr när årets amorteringar 

är bokförda, Under året har ett av lånen slutamorterats och ett annat lagts om med ny 

bindningstid och lägre ränta. De nya lånevillkoren kommer att sänka kommunens finansiella 

kostnader med ca 280 tkr per år. De upptagna lånen har sammanlagt en kapitalbindning på 2,6 

år och en räntebindning på 1,9 år. Genomsnittsräntan på lånen uppgick under året till 1,89 

%.  Koncernens låneskuld uppgår vid årsskiftet till 67,4 mnkr (Gullspångs kommun 28,2 

mnkr, Gullspångsbostäder AB 35,9 mnkr och Skagerns Energi AB med 3,3 mnkr). 

Borgensåtaganden  

Borgensåtaganden är en del som bör vägas in när kommunens riskförhållande studeras. 

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 142,3 mnkr. Av dessa är 97,6 mnkr upptagna lån 

gentemot Riksbyggen kooperativa hyresrätt Hova Gullspång äldrebostäder samt 

Gullspångsbostäder AB 35,9 mnkr. 

Bidrag till statlig infrastruktur 

Under 2014 beslutade kommunfullmäktige att vara med och medfinansiera utbyggnaden av 

E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad 

med 12 mnkr i 2013 års penningvärde (basmånad för index juni 2013). Bidraget redovisas i 

balansräkningen och upplöses på 25 år. Under året har resultatet belastats med 0,5 tkr. 
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Barfotens strand i Otterbäcken 

Kommunkoncernen 

Den sammanställda redovisningen, kommunkoncernen, består av Gullspångs kommun, 

Gullspångsbostäder AB samt Skagerns Energi AB. 

 

Gullspångsbostäder AB 

Ägarandel: 100 % 

Aktiekapital: 2 800 tkr 

Ordförande: Kjell Lindholm 

Verkställande direktör: Lars Johansson 

Gullspångsbostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget skall uppföra 

och förvalta flerbostadshus. Vid årsskiftet förvaltade bolaget 250 bostadslägenheter. 

Bolaget redovisar ett resultat uppgående till 1,2 mnkr. 

Under året har bolaget drabbats av både bränder och vattenskador. Arbetet med den yttre 

miljön vid Vibylund färdigställdes under våren liksom ombyggnationen av värmesystemet i 

Otterbäcken. 

Gullspångsbostäder AB har under året, efter ägarens beslut, förvärvat två fastigheter som 

tidigare ägdes av Gullspångs kommun; Vibylund 12:1 i Hova och Ekorren 5 i Gullspång. 

Fastigheten Vibylund 12:1 består av 8 lägenheter som nu är uthyrda till boende för 

ensamkommande flyktingbarn. I fastigheten Ekorren 5 fanns det tidigare en gruppbostad samt 

12 lägenheter som hyrdes av Migrationsverket. Hela fastigheten var i behov av renovering 

och fram till årsskiftet har tre av fyra trapphus renoverats. Verksamhet för ensamkommande 

flyktingbarn hyr tre trapphus och när renoveringen är genomförd kommer Migrationsverket 

att hyra ett trapphus med 6 lägenheter. Gullspångsbostäder AB köpte även fastigheten 

Klockaren 5,8,9 i Gullspång. Klockaren 8 består av en affärslokal, en lägenhet samt en 

kontorslokal. Klockaren 5 och 9 ska saneras och iordningställas för framtida nybyggnation. 

Det totala lånebeloppet uppgår vid årsskiftet till 35,9 mnkr (26,2 mnkr år 2014). Huvuddelen 

av lånen har kommunal borgen och är placerade hos Kommuninvest. 
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Skagerns energi AB 

Ägarandel: 100 % 

Aktiekapital: 100 tkr 

Ordförande: Jan Hassel 

Verkställande direktör: Lars Johansson 

Skagerns Energi AB bildades under 2014 men bedrev ingen verksamhet förrän 2015-07-01. 

Bolaget ska i huvudsak driva den av kommunen inköpta fjärrvärmeanläggningen vid 

Amnegården i Gullspång. Anläggningen levererar värme till 5 stycken kunder, huvudsakligen 

till kommunala verksamheter. Fjärrvärmeverksamheten beräknas omsätta drygt 3 mnkr/år. 

Fastigheten som anläggningen finns i ägs av kommunen och bolaget har ett nyttjanderättsavtal 

för att kunna bedriva verksamhet där. Bolaget redovisar ett resultat uppgående till 0,2 mnkr. 

Anläggningen har tidigare drivits av externa leverantörer utan incitament att leverera prisvärd 

värme, vilket nu ändras. Anläggningen var i stort behov av att moderniseras varför ett 

moderniseringsarbete beställts och utförts under hösten. Installation i ny styr & 

reglerutrustning är genomförd, pelletspannorna har byggs om och ett antal pumpar har bytts 

ut. Skagerns energi AB har tagit lån hos Kommuninvest uppgående till 3,3 mnkr. Medlen 

användes till att köpa verksamheten från Gullspångs kommun samt för att bygga om 

anläggningen. Priset på pellets har förhandlats om och sänks från och med årsskiftet. 

Tack var genomförda investeringar, vilka minskat energikostnaderna, har priset till kunderna 

kunnat sänkas med ca 50:-/MWh år 2016. Bolagets budget är lagd att bolaget ska generera ett 

mindre överskott uppgående till ca 100 tkr/år. Bolaget har som mål att kommande år optimera 

driften ytterligare. Detta underlättas nu när anläggningen är ombyggd och 

uppkopplad. Skagerns Energi AB kommer även att bli inblandat i fibernätsutbyggnaden i 

kommunen. Förhandlingar avseende byggnation av fiber i Otterbäcken pågår. Förhandlingar 

pågår även om att tillsammans med Vänerenergi AB bilda ett gemensamt aktiebolag som ska 

bygga ut fibernät i Hova, Gullspång och Skagersvik.  

 

Intressebolag 

Vänerhamn AB 

Vänerhamn bedriver hamn-, stuveri-, terminal-, bogserbåts- och isbrytningsverksamhet i 

Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping, Vänersborg och Trollhättan. Dessutom 

bedriver företaget speditions- och klareringsverksamhet i Kristinehamn, Otterbäcken, 

Lidköping och Vänersborg. Gullspångs kommuns ägarandel är 13,1 procent. 

Landgodsvolymen har under 2015 haft en positiv utveckling och trots en instabil konjunktur 

förväntas ökade volymer under 2016. Avseende sjögodsvolymen avslutades 2015 med goda 

volymer efter en lite trög start, vilket innebär ett något lägre tonnage på helårsbasis än 

föregående år.   

Utvecklingen i Otterbäckens hamn har varit positiv. Hanterat tonnage har överträffat såväl 

budget som föregående års volym och uthyrningsgraden för såväl kaj- som magasinsytor är 

hög. Genomförda sjömätningar påvisar behov av underhållsmuddring i farleden in till hamnen 

och under 2015 har arbete med provtagning och tillståndsfrågor påbörjats.  

Genom gjorda investeringar är Vänerhamn AB väl förberett att möta marknadens krav på en 

konkurrensmässig prisnivå. Dessutom finns en stor utvecklingspotential när det gäller 

erbjudandet av kompletta logistiklösningar genom samarbete med andra aktörer. Därför 
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kommer marknadsaktiviteter att genomföras för att öka medvetandegraden om möjligheterna i 

Vänerhamn AB:s hamnar.  

Vänerhamn AB deltar i ett flertal övergripande projekt och utredningar vars målsättning är att 

göra Vänersjöfartens röst hörd och kunna påverka i viktiga frågor, som bl. a den gällande 

brohöjden i Göteborg och slussarnas framtid i Göta Älv.    

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 

Allmänt 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med sju medlemskommuner, 

Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg samt Gullspång. Inom RÖS geografiska 

område skall förbundet svara för räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen 

om skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga 

och explosiva varor (LBE). Uppdraget som skall lösas över tiden är att förhindra och begränsa 

olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och 

medverka till samhällets krishantering. Tilldelad ekonomi och resurser i övrigt utgör 

grundfundamentet i verksamheten. RÖS skall i samverkan med andra öka insikten och 

förståelsen för vikten av att förebyggande åtgärder vidtas i syfte att förebygga och identifiera 

möjliga risker samt olyckor. 

Verksamheten 

2015 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram. Under året har 

organisationen fortsatt sitt utvecklingsarbete med organisationen, personal, materiel och 

metoder. Myndighetsutövningen har varit på en normal nivå både jämfört med planen för året 

och jämfört med föregående år. Antalet insatser har under året ökat från tidigare ca 1400 larm 

till 1600 larm. Vid en analys av dessa inses att trafikolyckorna står för den i särklass största 

ökningen, hela 55 insatser fler än 2014. Brand i byggnad har ökat i antal och brutit tidigare 

trend med färre larm i detta avseende. Elva personer har tyvärr omkommit till följd av olyckor 

under året. Inom personaltjänsten fortsätter pensionsavgångarna och nyrekryteringar som en 

följd därav. Rekrytering av deltidspersonal inom vårt område fortsätter att vara en prioriterad 

uppgift. Tendens finns att det även blir svårare att rekrytera heltidspersonal. 

Ledningscentralen är tagen i drift under hösten och fortsatt utveckling sker för att utveckla 

förbundets operativa ledningsförmåga. Vad avser utvecklingen av vår materiel så har 

projektet med att omsätta andningsskydden fullföljts. Anskaffning av tankbil och ett litet 

släckfordon har upphandlats men inte levererats. Inom ramen för extern samverkan fortgår 

arbetet med krishanteringsrådet Skaraborg samt samverkan med övriga räddningstjänster 

inom Skaraborg. Vid årets räddningschefskonferens skrevs en avsiktsförklaring på, för ett 

fortsatt fördjupat samarbete mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland. Operativa 

avdelningens organisationsöversyn har fullföljts under året och justeringar i organisationen 

genomförs från 160101. Organisationsförändringarna sker inom ramen för befintliga resurser. 

Ekonomin har i huvudsak löpt enligt plan. Resultatet för året visar på ett överskott på 849 tkr 

varav Fora pengar utgör 708 tkr. Relaterat given uppgift (att upprätta nollresultat) uppfattas 

det att det ekonomiska resultatmålet är uppnått. 

Framtid 

I det tidsmässiga korta perspektivet kommer stor kraft att läggas vid att skapa möjligheter till 

ett fortsatt nyttjande av övningsfältet vid Hasslum. I det längre perspektivet kommer RÖS 

ledning att fortsätta arbetet med att tillsammans med respektive medlemskommun analysera 

och skapa förutsättningar för en fortsatt långsiktig utveckling av räddningstjänsten. Detta 

arbete bedrivs mot bakgrunden av den samhällsförändring som sker över tid och hur vi som 

räddningstjänst bör utvecklas för att möta morgondagens krav på räddningstjänst. Från och 



Årsredovisning 2015 Gullspång 30(113) 

med 2017 bedöms begränsningar i att lösa uppgiften uppstå om nuvarande givna ekonomiska 

ramar fortsatt kommer att gälla. Orsaken till de kostnadsökningar som finns från 2017 beror i 

huvudsak på att pensionskostnaderna och avskrivningskostnaderna ökar kraftigt. 

 

 

 

 

Solnedgång vid sjön Skagern 
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Driftredovisning 

Verksamhet (tkr) 
Bokslut 

2014 
Driftbudget 

2015 
Bokslut 

2015 
Avvikelse 

2015 

          

KF & Överförmyndare: 1 089 1 475 1 461 14 

Kommunfullmäktige 314 520 469 52 

Revision 354 390 392 -2 

Valnämnd 53 20 0 20 

Överförmyndare 368 445 532 -87 

Ungdomsparlament 0 100 68 32 

Kommunstyrelsen: 221 785 232 457 236 979 -4 522 

Politisk ledning 2 688 4 099 3 754 346 

Ledningsverksamhet 20 089 19 745 19 811 -66 

Hamnverksamhet -888 -535 -853 318 

Näringslivsverksamhet 545 868 820 48 

Turism 1 013 1 243 1 242 1 

Plan- och exploatering 1 575 1 191 1 082 109 

Kosten 8 453 8 753 8 968 -215 

Lärcentrum/AME 5 387 4 669 4 571 98 

varav vuxenutbildning 2 601 2 635 3 081 -446 

varav AME 2 786 2 034 1 490 544 

Ledning Skola och kultur 8 370 8 576 8 731 -155 

Barnomsorg 12 695 14 268 14 104 164 

Grundskola 33 322 36 510 36 111 399 

Gymnasieskola 20 087 20 600 21 017 -417 

Kultur- och fritidsverksamhet 2 643 3 004 2 988 17 

IFO-LSS ledning 2 944 2 855 2 555 300 

IFO 21 080 19 694 25 190 -5 496 

LSS 12 642 15 165 14 465 700 

Flykting -600 -595 -596 0 

varav flyktingmottagning -300 -200 -200 0 

varav ensamkommande barn -300 -395 -395 0 

Ledning äldreomsorg 8 483 10 367 9 740 627 

Lokaler äldreomsorg 3 682 3 146 3 969 -823 

Hemvård 21 072 22 127 22 127 0 

Särskilt boende 22 684 23 407 23 310 97 

HSL-verksamhet 12 130 11 527 12 312 -785 

Dagvård 1 691 1 774 1 564 210 

          

Gemensamma nämnder 33 416 36 485 34 216 2 269 

Ekonominämnd 1 993 2 059 1 865 194 

IT-nämnd 2 208 2 238 2 603 -365 

Lönenämnd 1 274 1 445 1 290 155 

Miljö- och byggnads nämnd 2 292 2 433 2 496 -64 

Teknisk nämnd inkl. VA 25 590 27 690 25 557 2 133 

Avfallsnämnden 61 622 405 217 
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Kommentarer till verksamheternas resultat 

Politisk verksamhet och ledningsverksamhet  
Verksamheterna redovisar överskott beroende på att avsatta medel till utbyggnad av E20 inte 

behövde användas fullt ut under året. Även hamnverksamhet, AME samt köp av verksamhet 

visar överskott. Underskott finns inom verksamheterna föreningsbidrag, kostverksamhet, 

plankostnader samt köp av gymnasial vuxenutbildning. 

Barnomsorg  
Verksamheten visar god budgetföljsamhet och har en budget i balans. 

Grundskola 
Grundsärskolan redovisar ett underskott. Sammantaget redovisar dock grundskolan ett 

överskott beroende på svårigheter att rekrytera och behålla behörig personal. 

Gymnasieskola  
De interkommunala elevavgifterna, det vill säga de avgifter som kommunen betalar till andra 

kommuner för gymnasieplatser/utbildning, redovisar en negativ budgetavvikelse. 

Underskottet beror på ett ökande antal elever samt att en del elever behöver 4-5 år på sig för 

att klara gymnasieutbildningen. 

Kultur 
Verksamheten visar god budgetföljsamhet och har en budget i balans. 

Ledning äldreomsorg  
Ledningen visar ett underskott. Orsaken till detta är att flera platser inom särskilt boende stått 

tomma under året vilket har inneburit lägre intäkter. 

Hemvård  
Hemvården redovisar sammantaget en budget i balans. Skillnader finns dock i utfallet mellan 

verksamheterna i Gullspång och Hova. 

Särskilt boende 
Verksamheten redovisar sammantaget en budget i balans. Skillnader finns dock i utfallet 

mellan verksamheterna Gullspång och Hova. 

HSL-verksamhet  
Verksamheten redovisar underskott under året. 

Individ och familjeomsorg  
Individ- och familjeomsorg visar ett stort underskott. Underskottet beror till största delen på 

placeringskostnader. 

LSS-verksamhet  
LSS-verksamheten visar ett överskott. 

Flyktingverksamhet  
Flyktingverksamhet inklusive ensamkommande barn visar en budget i balans. 

Teknisk nämnd MTG  
Fastighetsavdelningen Avdelningen visar ett överskott. Gatuavdelningen Avdelningen visar 

ett överskott. VA-avdelningen Den taxefinansierade delen visar ett överskott. 
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Miljö- och byggnadsnämnd  
Miljö- och byggnadsnämnden visar ett överskott på grund av vakanser. 

IT-nämnd 
IT-nämnden redovisar ett underskott. Underskottet beror på dels på en utökning av den MTG-

gemensamma IT-plattformen samt ökade konsultkostnader. 

Ekonominämnd 
Ekonominämnden redovisar ett överskott främst beroende på lägre personalkostnader samt 

senareläggning av uppgradering av ekonomisystem. 

Lönenämnd  
Lönenämnden redovisar som tidigare år ett överskott. Orsaken till detta är lägre 

projektkostnader och personalkostnader än beräknat. 

Statsbidrag - tillfälligt stöd för flyktingmottagande 
Under slutet av december månad betalades 14,6 mnkr ut till kommunen i form av tillfälligt 

stöd för flyktingmottagande. Av dessa medel har 1,2 bokförts som generellt statsbidrag under 

finansförvaltningen och därmed påverkat års resultat i positiv riktning. Detta statsbidrag ska 

korrigera resultaten inom verksamheterna grundskola/gymnasieskola (+0,6 mnkr), 

flyktingmottagande (+0,3 mnkr), kostnader för god man (+0,1 mnkr) samt kostverksamhet 

(+0,2 mnkr), avseende de resultat som redovisas i verksamhetsberättelserna. 

 

 
Hova riddarvecka 
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Investeringsredovisning 

Under året har 17,1 mnkr förbrukats av de budgeterade investeringsanslagen. Detta är en 

betydligt högre investeringsnivå jämfört med föregående år (7,1 mnkr år 2014). Den totala 

investeringsbudgeten uppgick till 26 mnkr, inklusive ombudgeterade investeringsanslag. De 

redovisade utgifterna motsvarar 65 % av den totala budgeten. Den största andelen av 

kommunens investeringar har utförs inom ramen för Tekniska nämndens verksamhetsområde 

(59 %) samt fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad (34 %). 

Enligt kommunfullmäktiges finansiella mål är huvudregeln att investeringar ska 

skattefinansieras. Lånefinansiering kan aktualiseras om investeringsnivån ett enskilt år 

överstiger 6 mkr. Lån har inte tagits upp under året. 

Nedan visas en sammanställning över årets investeringar. 

Investeringsredovisning (tkr) Budget 2015 Redovisn. 2015 Avvikelse 

        

Kommunstyrelse 8 441 7 159 1 952 
        

Barn-utbildning och Kulturnämnd 613 185 428 
        

Vård- och omsorgsnämnd 400 118 282 
        

Avfallsnämnd 208 208 0 
        

Tekniska nämnd 16 404 9 400 7 004 
        

* Fastighetsavdelningen 12 276 5 549 6 727 

* Gatuavdelningen 2 555 2 979 -424 

* VA-avdelningen 1 573 872 701 
        

Summa investeringar: 26 066 17 070 9 666 

  

Flera investeringsprojekt är inte färdigställd och kommer att ombudgeteras till år 2016. Bland 

större investeringar under året kan nämnas fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad 5,6 mnkr, 

modul vid Lysmaskens förskola 2,9 mnkr, Stamparegatan 0,7 mnkr samt påbörjat byte av 

fönster vid Gullstensskolan 0,7 mnkr. 

 

Under varje verksamhetsberättelse redovisas investeringarna på projektnivå. 
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Varifrån kommer kommunens resurser 

 

 

 

Känslighetsanalys 

INTÄKTER   (mnkr) 

* Förändring av utdebiteringen med 1 kr  +- 8,8 

* Förändring av det generella statsbidraget med 1 %  +- 0,8 

* Generell taxehöjning med 1 %   +- 0,2 

   

KOSTNADER  (mnkr) 

* Löneökning med 1 %   +- 2,5 

* 10 heltidstjänster   +- 4,0 

* Prisförändring på varor och tjänster med 1 %  +- 1,3 

 

Intäkternas uppdelning (%)

Skatt 50,4%

Gen. Bidr 21,3%

Bidrag 16,32%

Hyror 2,60%

Avg. ers 4,7%

Försälj 4,5%

Fin intek 0,2%

Kostnadernas uppdelning (%)

Personal 60,4%

Anl o matr 0,1%

Bidrag 3,4

Tjänster 17,7%

Verks-kostn 18,2%

Fin.kost 0,2%
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Personalekonomisk redovisning 

Förord  
Gullspångs kommun sammanställer årligen en personalekonomisk redovisning som en del av 

kommunens årsredovisning. Personalekonomi handlar både om synsätt och metoder för att 

göra beräkningar. Denna redovisning som är den tjugotredje i ordningen kan ge en bild av 

vilka faktorer som påverkar kommunens totala kostnader och har som syfte att lyfta fram 

personalfrågorna från den traditionella årsredovisningen. Tillsammans med den årliga 

uppföljningen av arbetsmiljön är den ett verktyg för att arbeta fram kommunens 

handlingsplaner för både arbetsmiljö och jämställdhet. Jämförelser med tidigare år redovisas 

när det gäller kommunens personal beträffande omfattning, struktur och hälsa. 

Det sker fortlöpande förändrings- och utvecklingsarbete vid kommunens arbetsplatser. En 

attraktiv arbetsgivare bryr sig om alla medarbetare. Att känna uppskattning, delaktighet och 

att det finns en möjlighet till utveckling i det egna arbetet är idag minst lika viktigt som lön 

och förmåner när man väljer arbetsgivare. Motiverade och engagerade medarbetare med rätt 

kompetens är tillsammans med hälsosamma arbetsplatser en grundförutsättning för att 

kommunen ska kunna tillhandahålla medborgarnytta på ett effektivt sätt. 

Informationen som den personalekonomiska redovisningen visar används dels för att göra 

jämförelser både över tid för hela kommunen, med andra verksamheter och med andra 

kommuner i länet. 

Statistiken till denna redovisning är hämtad från personal- och lönesystemet Personec P. 

 

Personalstruktur 
De personalstatistiska uppgifterna som redovisas avser i huvudsak tillsvidareanställd personal. 

Medelåldern bland de anställda är 49 år och antalet pensionsavgångar kommer att var stora 

under de närmaste åren. 

Gullspångs kommun hade 422 tillsvidareanställda den 31 december 2015. Utöver dessa fanns 

det 66 månadsanställda vikarier. 

 

Sysselsättningsgrader 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 90,4 procent (88,5). Kvinnornas genomsnittliga 

sysselsättningsgrad var 89,3 procent (87,3) och männens 97,1 procent (95,5). 2014 års siffror i 

parentes. 

Kommunens vision är att alla som önskar ska ha möjlighet att arbeta heltid. Sedan 2009 har 

personal i äldreomsorgen, genom heltidsprojekt, haft möjlighet att arbeta heltid. Sedan 2014 

används arbetstidsmodellen” Bonden” som ger personalen möjlighet att välja 

tjänstgöringsgrad en gång per år. De timmar som inte kan fullgöras i den egna planeringen 

fullgörs i ”Bondepoolen”. Personal som inte önskar höja sin sysselsättningsgrad, men önskar 

arbeta fyllnadstid, kan ställa sig tillgängliga i ”Mertidspoolen”. 

”Bondepoolen” innefattar även personalen inom LSS-verksamheten. 
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Se antal årsarbetare under åren 2010-2015 i nedanstående diagram 

 

 

Tillsvidareanställd personal fördelad per verksamhet 

 2014-12-31  2015-12-31  Förändring 

 Personer Årsarbetare Personer Årsarbetare Personer Årsarbetar
e 

Barn-utbildning och 
kultur 

107 102 110 105 3,0 2,7 

Vård-och 
omsorgsverksamhet 

238 202 257 227 21,0 24,8 

Kommunstyrelsen 45 39 40 36 -5,0 -3,7 

Lönenämnden 14 14 15 15 1,0 1,0 

Totalt 404 357 422 382 20,0 24,8 

  

I beräkningarna används begreppet årsarbetare. Ex. två halvtider betraktas som heltid eller en 

årsarbetare.  
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Under Lönenämnden finns personalen på lönekontoret för Mariestad, Töreboda, Gullspång 

och Karlsborgs kommuner. 

 

Könsfördelning 

Antalet tillsvidareanställda män var 61 och antal kvinnor var 361. Männen utgör 14 procent. 

Det är samma procent som föregående år. 

 

Åldersfördelning 

Medelåldern på kommunens tillsvidareanställda personal är, som för år 2014, 49 år. 

Kvinnornas medelålder är 49 år och männens medelålder är 46 år. 

 

Medelåldern för all personal, såväl månadsavlönade som timavlönade var 46 år. 

Se genomsnittlig ålder av kommunens tillsvidareanställda personal per verksamhet i följande 

diagram. 

 

  

 

Tillsvidareanställd personal fördelat på åldersgrupp 

  

  2014   2015  

Ålder Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

-29 27 6 33 36 6 42 

30 - 39 40 7 47 45 11 56 

40 – 49 77 17 94 80 18 98 

50 - 59 153 15 168 144 19 163 

60 - 52 11 63 58 5 63 

 

Personalens hälsa 

Ett politiskt mål år att Gullspångs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ser 

betydelsen av god hälsa och gott välbefinnande som grund för goda arbetsinsatser. 

Frisknärvaron ska öka. Plan för uppföljning och genomförande av olika åtgärder m.m. ska 

fastställas i samverkan mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren. 

Alla anställda får träna gratis i träningslokalen ”Friskus” i Gullspång. 
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Motion kan, om verksamheten tillåter, utövas en timma/vecka på arbetstid. Om verksamhe-

ten inte har möjlighet att erbjuda friskvårdstimme kan man ersätta friskvårdstimmen med en 

friskvårdspeng. Kontoansvarig chef avgör om friskvårdstimme är möjligt. 

All personal har erbjudits att delta i friskvårdsaktiviteter tillsammans med sin arbetsgrupp 

under våren. Personalens hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik 

och effektiv verksamhet. Under året har varje arbetsplats utsett en hälsoinspiratör. Alla 

inspiratörer genomgår utbildning via företagshälsovården i bland annat kost, motion och 

hälsa. Hälsoinspiratören uppgift är att öka medarbetarnas hälsomedvetande och inspirera till 

ansvarstagande och engagemang kring den egna hälsan. 

Företagshälsovård 
För att tidigarelägga rehabiliteringsinsatserna erbjuds personal hälsosamtal vid vår 

företagshälsovård Avonova AB i samband med upprepad korttidssjukfrånvaro. 

Personalvårdsronder har genomförts under året. Personalvårdsronderna har riktats till 

arbetsplatser med långtidssjukfrånvaro och hög korttidsfrånvaro. 

Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för månadsanställd personal under 2015 var 8,65 % av den 

totala arbetstiden. Långtidssjukfrånvaron utgjorde 57 % av den totala sjukfrånvaron. Under 

2014 utgjorde långtidssjukfrånaron 47 % av den totala sjukfrånvaron. 

 

Sjukfrånvaro Långtid Korttid Totalt 

2013 3,97 % 3,47 % 7,44 % 

2014 3,60 % 4,06 % 7,66 % 

2015 4,92 % 3,73 % 8,65 % 

 

 

 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det dagliga arbetet och är en stående 

punkt på arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och i medarbetarsamtalen. 

Arbetsplatsträffarna är grunden för arbetsmiljöarbetet. Det är där arbetsskador och tillbud 

följs upp och riskinventeringar görs. 

Årligen görs uppföljning av arbetsmiljön. Resultatet redovisas i den centrala 
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samverkansgruppen samt i utskottens samverkansgrupper. Syftet med uppföljningen är att se 

om arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett bra sätt och arbeta med eventuella brister som 

framkommer. 

Cheferna delges resultatet och redovisar det på arbetsplatserna. 

Anmälda arbetsskador 

Under 2015 har 11 anmälda arbetsskador inkommit till lönekontoret. Tre anmälningar gäller 

personal inom skolan. Åtta anmälningar gäller personal inom social verksamhet. Två 

anmälningar gäller färdolycksfall och kollision med älg. 

I de fall det har varit möjligt har åtgärder satts in för att förhindra skador i framtiden. 

Avgångar 
Under 2015 avslutades 48 anställningar vilket var 18 fler än 2014. 

Avgångsorsaker - antal 

 2013 2014 2015 

Egen begäran 8 12 23 

Pension 4 8 18 

Annan orsak 4 6 5 

Sjukersättning 2 4 2 

 

Under rubriken ”Annan orsak” sorteras bland annat överenskommelser om avslut av 

anställning samt till exempel dödsfall. I underlaget ingår inte personal som fått en annan tjänst 

inom kommunen. 

Pensionsavgångar 

Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år. Under 2015 var det två personer som arbetade 

kvar efter fyllda 65 år. 18 personer har avgått med ålderspension under 2015. Under 2016 – 

2022 kommer 116 personer att uppnå 65 års ålder. Bland dessa noteras antal 

pensionsavgångar i några yrkesgrupper. 

Yrkesgrupp Antal 

Förskollärare 10 

Lärare 10 

Sjuksköterska 2 

Socialsekreterare 1 

Undersköterska 22 

 

Se pensionsavgångar med beräknad avgång vid 65 år, per verksamhet fram till 2022 i 

nedanstående tabell. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totalt 

Allmänna utskottet 1 0 2 2 2 2 2 11 

Lönenämnden 1 0 3 0 2 0 2 8 

Barn- utbildning och 
kultur 

5 5 4 3 7 3 9 36 

Vård- och 
omsorgsverksamhet 

6 4 7 5 8 15 16 61 

Totalt 13 9 16 10 19 20 29 116 
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Rekrytering 
Under 2015 hade kommunen 103 rekryteringsannonser ute via Offentliga Jobb. Det är 12 

annonser fler än 2014. 

Löner 

Löneöversyn har genomförts under året. Löneökningarna blev i genomsnitt 2,9 % från 

och med 1 april. Den genomsnittliga månadslönen (heltidsbelopp) exklusive lönetillägg var 

26 997 kronor den 31 december 2015. Den genomsnittliga månadslönen för män var 

27 404 kronor och för kvinnor 26 926 kronor. 

  

 

 

Kostnader inkl. sociala avgifter 
(belopp i tkr) 

  

Personal 2014 2015 

Årets totala lönesumma inkl. bil- 
och traktamentsersättning 

226 571 239 255 

   

Exempel på belopp som ingår i 
lönesumman: 

  

Utbetald sjuklön 3 289 3 263 

Övertid 547 1 277 

Fyllnadstid 1 359 1 099 

Ob-tillägg 9 413 10 414 

Fyllnadstid, månadsavlönad 
personal som vikarierar på annan 
tjänst 

612 592 

Timlöner 18 530 22 093 

Övrig rese- och 
traktamentsersättning (skatte- och 
avgiftsfria ersättningar som inte 
ingår i lönesumman) 

508 556 
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Kostnader inkl. sociala avgifter 
(belopp i tkr) 

  

Politiker   

Arvoden 2 455 2 691 

   

Övriga Uppgifter   

Antal personer som fått lön i 
genomsnitt/månad 

752 770 

Anställningar i 
arbetsmarknadsåtgärd 31 
december 

54 43 

Antal feriearbetare under 
sommaren, 3 
veckor/feriearbetare*) 

64 79 

 

 

Ökningen av kostnaderna för övertid, mertid och timlöner beror på att verksamheten för 

ensamkommande barn har utökats. 

*) Av 129 sökande tackade 31 st. nej till erbjudet jobba. Av resterande 98 fick 79 feriejobb 

(37 flickor och 42 pojkar). 

  

Redovisning av sjukfrånvaro 2015-01-01– 2015-12-31 i Gullspångs kommun 

Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas ordinarie arbetstid. I redovisningen 

ingår all personal inom kommunen, såväl månadsanställda som timavlönade. 

  2014 2015 

1 Total sjukfrånvaro 7,09 7,75 

2 Summa långtidsfrånvaro 45,72 55,09 

3 Summa sjukfrånvaro 
kvinnor 

7,63 8,44 

4 Summa sjukfrånvaro män 4,65 4,57 

5 Summa sjukfrånvarotid 
29 år eller yngre 

2,85 4,03 

6 Summa sjukfrånvarotid 
30 – 49 år eller yngre 

6,02 6,12 

7 Summa sjukfrånvarotid 
50 år eller äldre 

8,86 9,85 
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Samhällsutveckling 

Befolkningsutveckling 

Antal invånare 

 

Trenden kring befolkningsutvecklingen har varit sjunkande från år 2007 och framåt, med undantag för 

2014 då antalet invånare i kommunen vände uppåt igen. Antalet invånare uppgick vid årsskiftet till 

5 229 invånare. Detta är en minskning jämfört med föregående år med 11 personer. 

 

 

Skattesats 
  

  
 
 

Skattesats  2011 2012 2013 2014 2015 

       

Kommunen  22,92 22,49 22,49 22,49 22,49 

Regionen  10,45 10,88 10,88 10,88 11,48 

Kommunalskatt 33,37 33,37 33,37 33,37 33,97 

Riket  31,55 31,60 31,73 31,86 31,99 

 

Kommunens skattesats har varit oförändrad under flera år. Regionen höjde dock skatten med 13 öre år 

2015. Sammanlagd kommunalskatt (kommun och region) uppgår till 33:97 kronor. Detta är 1:98 

kronor mer än riksgenomsnittet. 
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5 år i sammandrag 

 

KOMMUNEN (mnkr)      

      

FRÅN RESULTATRÄKNINGEN mnkr 2011 2012 2013 2014 2015 

      

Verksamhetens nettokostnader 242,4 243,4 249,0 262,6 276,0 

Kronor per invånare 46 166 46 621 48 014 50 106 52 779 

      

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag 94,6% 95,6% 95,0% 97,4% 97,5% 

      

Skatteintäkter och statsbidrag 256,3 254,7 262,1 269,6 283,1 

Förändring från föregående år 0,6 % -0,6 % 2,9 % 2,9 % 5,0 % 

      

Finansnetto -1,9 -0,9 -0,5 -0,2 -0,2 

      

Årets resultat 12,0 10,4 12,7 6,9 6,9 

Kronor per invånare 2 293 1 983 2 446 1 322 1 320 

      

      

FRÅN BALANSRÄKNINGEN      

      

Tillgångar 203,4 213,2 223,6 212,2 247,1 

Kronor per invånare 38 738 40 840 43 121 40 492 47 253 

      

Eget kapital 56,3 67,3 78,7 85,6 92,5 

Kronor per invånare 10 717 12 892 15 173 16 336 17 689 

      

Avsättningar och skulder 147 146 145 139 155 

Kronor per invånare 28 020 27 948 27 948 26 446 29 564 

      

Soliditet 28 % 32 % 35 % 38 % 37 % 

Soliditet med hänsyn till alla pensioner -49 % -43 % -41 % -37 % -28 % 

      

      

ÖVRIGT      

      

Nettoinvesteringar 6,3 8,9 11,5 7,1 17,1 

Självfinansieringsgrad 346 % 219 % 191 % 255 % 93 % 

      

      

Antal invånare  31/12 5 251 5 221 5 185 5 240 5 229 

Förändring från föregående år -40 -30 -36 55 -11 
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Finansiella rapporter 

Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 

Kommunens årsredovisning innehåller en resultat- och balansräkning samt en 

finansieringsanalys. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och 

investeringsredovisning. Enligt lagen ska årsredovisningen även innehålla en 

koncernredovisning. Denna utgör en sammanställning av kommunens resultat- och 

balansräkning med de bolag i vilka kommunen har betydande inflytande. 

Finansiell analysmodell  

Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkning, 

kassaflödesrapport, balansräkning samt driftredovisning. Därtill görs en särskild analys över 

vilka risker kommunen är exponerad för. Den finansiella analysen ska utvärdera kontrollen 

över den finansiella utvecklingen, långsiktig och kortsiktig betalningsberedskap och 

riskförhållande. 

I den finansiella analysen görs en avstämning mot kommunens övergripande ekonomiska mål. 

Från och med år 2000 gäller det så kallade balanskravet. Balanskravet kräver att kommunens 

intäkter ska överstiga kostnaderna. I analysen ska kommunens förmåga att leva upp till detta 

framgå. 

Övergripande principer  

I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredovisningen följs ett antal 

övergripande redovisningsprinciper vilka skapat ett normverk som styr innehållet i 

redovisningsrapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på 

antagandet av att dessa principer har följts. Principerna är följande: 

• Principen om pågående verksamhet 

• Objektivitetsprincipen 

• Försiktighetsprincipen 

• Matchningsprincipen 

• Principen om öppenhet 

De principer som tillämpas leder till att en återhållsam bild av kommunernas ekonomi 

redovisas. Detta innebär exempelvis att skuldredovisning ska ske i enlighet med såväl 

försiktighetsprincipen som matchningsprincipen. Vidare innebär de etablerade principerna att 

värdering av tillgångar ska ske med försiktighet. En tillämpning av god redovisningssed 

innebär således att den ekonomiska redovisningen ger en försiktig och restriktiv beskrivning 

av utvecklingen och situationer. Redovisningen anger en miniminivå för det ekonomiska 

läget. 

Tillämpning av redovisningsprinciper  

Kommunen följer i allt väsentligt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal 

redovisning. Nedan följer en kort beskrivning av några väsentliga principer som påverkar 

bokslut och redovisning. 
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Redovisning av hyres/leasingavtal Rek 13.1  

Kommunen har inga kontrakt avseende leasing av maskiner och inventarier eller hyra av 

fastigheter, där kommunen i allt väsentligt intar samma ställning som vid direkt ägande av 

tillgångarna. All leasing avser operationell leasing och kostnadsförs i resultaträkningen. 

Redovisning av leverantörsfakturor  

Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter 22 januari 2016, men är 

hänförliga till redovisningsåret 2015, har skuldbokförts och belastar 2015 års redovisning. 

Redovisning av räntor  

Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsåret har 

bokförts som skuld respektive fordran och påverkar 2015 års resultat. 

Redovisning av pensionsförpliktelser Rek 17.1 och 2.2 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det 

är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 

ansvarsförbindelse. Förtroendevalda som har uppdrag på en betydande del av heltid har rätt 

till pension enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) 

ingår i beräkningen av pensionsåtagande som avsättning och ansvarsförbindelse. 

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade "blandmodellen" Den pensionsskuld som 

uppkommit under åren 1998 och 1999 samt garantipensioner som beslutades före 1999 

redovisas under avsättningar i balansräkningen. Pensionsskuldens finansiella kostnader 

redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionsskulden. KPA:s 

beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek. Löneskatt ingår i pensionsskulden. 

Pensioner intjänade under år 2015 redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen och 

är upptagna som kortfristig skuld i balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt 

som uppkommit före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 

Avskrivningar  

Avskrivningar på kommunens anläggningstillgångar har gjorts enligt metoden rak 

avskrivning på historiska anskaffningsvärden till och med 2010. Från 2011 ligger 

nyttjandeperioden som grund för beräkning av avskrivnings- tiden. På tillgångar i form av 

mark och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. 

I huvudsak används följande avskrivningstider: 

3, 5, 7,10, 15, 20, 33 och 50 år. 

Komponentredovisning  

I slutet av år 2013 utgav RKR en rekommendation (nr 11.4) med ett explicit krav på 

komponentredovisning som gäller från och med år 2014. Under våren 2014 utgav RKR ett 

yttrande där vissa förtydliganden om hur en successiv anpassning till rekommendationen kan 

gå till. 

Från och med 2014 ska kommuner och landsting förhålla sig till denna nya rekommendation. 

Komponentredovisning blir framöver en normgivande metod både inom privat och offentlig 

sektor. Kortfattat innebär metoden att större och väsentliga investeringar ska delas upp i ett 

antal delkomponenter med varierade avskrivningstider beroende på deras olika nyttjandetider. 

Tidigare tillämpades mer schablonmässiga avskrivningsmetoder för hela 

anläggningstillgången. 
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En effekt av den ändrade redovisningsprincipen är att vissa underhållsåtgärder som tidigare 

bokfördes i driftredovisningen istället ska aktiveras och avskrivas över nyttjandetiden. Under 

en övergångsperiod innebär detta i regel att kostnaderna minskar. Efter hand kommer dock 

avskrivningskostnaderna att öka. Det finns skäl att även beakta denna förändring i 

budgetsammanhang. 

Införandet av komponentredovisning kan i införandeskedet vara administrativt betungande 

och det görs för närvarande med olika tidsperspektiv och på olika sätt. Många har till exempel 

gjort uppdelningar på komponenter för större nyinvesteringar under 2014, andra har påbörjat 

planeringen med att införa redovisningsmetoden, men har inte kommit så lång att man ännu 

förändrat redovisningen. Rekommendationen anger även att äldre större och väsentliga 

investeringar också ska delas upp i komponenter. Även här har kommuner kommit olika långt 

i sin anpassning. Det finns ingen handgriplig normgivning som till exempel anger vilka 

komponenter olika typer av anläggningstillgångar ska delas upp i. 

Gullspångs kommun har inte under 2015 delat upp anläggningarna i komponenter. Under 

hösten 2015 påbörjades dock ett inledande arbete med en inventering av 

anläggningstillgångarna och arbetet med komponentavskrivningar kommer att fortsätta under 

2016. (RKR.11.4). 

Skatteintäkter Rek 4.2  

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos. 

Lånekostnader Rek 15.1  

I tillgångarnas anskaffningsvärde ingår inga lånekostnader. 

Avsättningar Rek 10.1  

Avsättningar för deponi har tagits upp till del av det belopp som bedöms krävas för att reglera 

förpliktelsen på balansdagen. Avsättningen avser framtida återställnings- kostnader för 

sluttäckning av deponi och årlig driftkostnad för att ta hand om lakvatten och deponigas samt 

utföra provtagningar. De årliga driftkostnaderna beräknas finnas kvar i 30 år efter avslutad 

sluttäckning. 1 398 tkr har nyttjats under 2015 av avsättningen. Ytan som skall sluttäckas är 5 

500 m2. Massor till sluttäckningens skyddsskikt kommer att erhållas i samband med 

Trafikverkets ombyggnad av E20. 

Semesterlöneskuld  

Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad 

övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som kortfristig 

skuld. 

Löneskuld  

Lön som utbetalas i januari året efter redovisningsperiodens slut (upparbetade löner i 

december) redovisas som kortfristig skuld. 

Sammanställd redovisning Rek 8.2  

I den kommunala koncernen ingår kommunens bostadsbolag. Inga förändringar har skett 

under året i kommunkoncernens sammansättning. 
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Resultaträkning 

 

Finansieringsanalys 

 

Resultaträkning (tkr)

Not 2015 2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter 1 110 930 104 583 122 006 116 163

Varav jämförelsestörande post 1 2 808 0 2 808 0

Verksamhetens kostnader 2 -377 940 -355 960 -385 667 -365 215

Avskrivningar 3 -8 972 -11 176 -10 329 -12 752

Verksamhetens nettokostnad -275 982 -262 553 -273 990 -261 803 

Skatteintäkter 4 198 824 190 857 198 824 190 857

Generella statsbidrag 5 84 238 78 789 84 238 78 789

Finansiella intäkter 6 702 807 810 821

Finansiella kostnader 7 -882 -974 -1 519 -1 519

Resultat efter finansiella poster 6 900 6 926 8 363 7 145

Skatt 8 -38 2 195

Årets resultat 9 6 900 6 926 8 325 9 340

Kommunen Sammanställd

Kassaflödesrapport (tkr)
Not 2015 2014 2015 2014

Den löpande verksamheten

Årets resultat 9 6 900 6 926 8 325 9 340

Justering för av- och nedskrivningar 4 8 972 11 176 10 329 12 752

Justering för pensionsavsättningar 840 -874 881 -938

Justering för deponiavsättning -1 398 -713 -1 398 -713

Justering av upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 480 480

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 23 -1 0 -1 590

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 15 793 16 515 18 616 21 031

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 265 83

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -12 684 9 001 -13 601 4 517

Ökning/minskning kortfristiga skulder 21 469 -11 394 24 505 -12 060

Medel från den löpande verksamheten 24 578 14 122 29 785 13 571

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -17 070 -7 093 -32 862 -10 299

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 315 3 315

Investering i finansiella anläggningstillgångar -784 -308 -784 -307

Medel från investeringsverksamheten -14 539 -7 400 -30 331 -10 606

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 0 0 13 800 5 000

Amortering av skuld -4 900 -5 350 -5 552 -6 592

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Medel från finansieringsverksamheten -4 900 -5 350 8 248 -1 592

Årets kassaflöde 5 139 1 372 7 702 1 373

Likvida medel vid årets början 30 580 29 208 30 580 29 208

Likvida medel vid årets slut 35 719 30 580 38 282 30 580

SammanställdKommunen
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Balansräkning 

Balansräkning (tkr)   Kommunen Sammanställd 
            

  Not 2015 2014 2015 2014 
            

Tillgångar           

            

Anläggningstillgångar           

Materiella anläggningstillgångar           

Mark, byggnader och tek.anläggningar 10 126 417 126 491 165 358 153 555 

Maskiner och inventarier 11 11 274 6 417 16 936 9 522 

Summa materiella anläggningstillgångar   137 691 132 908 182 294 163 076 

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Aktier, andelar & bostadsrätter 12 20 656 19 872 3 756 3 072 

Långfristiga fordringar 13 1 100 1 100 1 100 1 100 

Summa finansiella anläggningstillgångar   21 756 20 972 4 856 4 172 

            

Summa anläggningstillgångar   159 447 153 880 187 150 167 248 

            

Bidrag till infrastruktur 14 11 520 12 000 11 520 12 000 

            

Omsättningstillgångar           

Förråd mm 15 382 382 1 164 899 

Fordringar 16 40 020 27 335 43 644 29 988 

Kassa och bank 17 35 719 30 580 38 282 30 580 

            

Summa omsättningstillgångar   76 121 58 297 83 090 61 466 

            

Summa tillgångar   247 088 224 178 281 760 240 714 

            

            

Eget kapital, avsättningar och skulder           

            

Eget kapital 18         

Årets resultat   6 900 6 926 8 325 9 340 

Resultatutjämningsreserv   20 299 18 766 20 299 18 766 

Övrigt eget kapital   65 299 59 907 52 629 44 823 

            

Summa eget kapital   92 498 85 598 81 253 72 928 

            

Avsättningar 19         

Pensionsskuld   16 815 15 975 18 057 17 176 

Övriga avsättningar   18 925 20 323 18 925 20 323 

            

Summa avsättningar   35 740 36 298 36 982 37 499 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 20 28 150 29 150 66 806 54 709 

Kortfristiga skulder 21 90 700 73 131 96 719 75 578 

            

Summa skulder   118 850 102 281 163 525 130 287 

            

Summa eget kapital och skulder   247 088 224 178 281 761 240 714 
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Särredovisning – Vatten och avlopp Gullspångs kommun 

 

 

 

Inom linjen 22

Ansvarsförbindelser 161 176 165 683 161 176 165 683

Borgensförbindelser 142 330 111 240 142 330 85 190

Ställda panter 18 18

Limit checkräkningskredit 30 000 30 000 30 000 30 000

VA-avräkning År 2015 År 2014 År 2013

Intäkter MTG 11 593 12 411 10 391

Kostnader MTG -8 211 -9 915 -9 105

Kapitaltjänstkostnader -2 887 -2 838 -2 999

Skattefinansierad 495 -342 -1 713

Avfall

Avfallsverksamheten År 2015 År 2014 År 2013

Sophämtning

Intäkter MTG 6 144 6 545 6 041

Kostnader MTG -5 929 -5 424 -5 743

Kapitaltjänstkostnader -88 -113 -151

Överföring till avräkning i balansräkning 127 1 008 146

Redovisning balansräkning

Ingående balans 2 272 1 264 1 118

Årets avsättning 127 1 008 146

Utgående balans 2 399 2 272 1 264

Avfallsverksamheten År 2015 År 2014 År 2013

Återvinning

Intäkter MTG 188 235 271

Kostnader MTG -276 -276 -263

Kapitaltjänstkostnader -42 -43 -46

Överföring till avräkning i balansräkning -130 -83 -39

Redovisning balansräkning    

Ingående balans -119 -36 2

Årets avsättning -130 -83 -39

Utgående balans -249 -119 -36

Sluttäckning deponi År 2015 År 2014 År 2013

Avsättning balansräkning

Ingående balans 8 323 9 037 10 000

Ianspråktaget -1 398 -713 -963

Utgående balans 6 925 8 323 9 037
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Noter och tilläggsupplysningar 

NOTER (tkr) Kommunen  Sammanställd 

 2015 2014 2015 2014 

     

1. Verksamhetens intäkter 110 930 104 583 122 006 116 163 

1.Jämförelsestörande post     

Återbetalning  Afa premier för AGS 2 808  2 808  

     

 110 930 104 583 122 006 116 163 

     

varav  försäljningsmedel 4 831 4 612 6 632 6 009 

           taxor och avgifter 18 533 19 183 18 533 19 183 

           hyror och arrenden 10 214 11 305 20 660 21 488 

           bidrag 64 418 57 136 64 418 57 136 

           försäljning verksamhet 12 933 12 331 11 762 12 331 

           övrigt 1 16 1 16 

     

2. Verksamhetens kostnader 377 940 355 960 385 667 365 215 

     

varav löner  162 572 153 789 163 644 154 497 

        sociala avgifter 50 952 48 307 51 330 48 624 

        pensionskostnader 15 255 13 755 15 387 13 731 

        bidrag 12 883 11 368 12 883 11 368 

        köp av verksamhet  69 037 63 777 71 969 66 711 

        hyra leasing anl tillg 1 012 844 1 012 844 

        övriga kostnader 66 229 64 120 69 441 69 440 

     

3. Avskrivningar     

Planenliga avskrivningar byggnader och mark 7 584 7 607 8 639 8 842 

Planenliga avskrivningar inventarier 1 388 1 476 1 690 1 816 

Nedskrivning infartsskyltar 0 2 093 0 2 093 

 8 972 11 176 10 329 12 752 

     

4. Skatteintäkter     

Preliminär skatteinbetalning 198 999 191 390 198 999 191 390 

Slutavräkningsdifferens föregående år -400 -570 -400 -570 

Preliminär slutavräkning innevarande år 225 36 225 36 

 198 824 190 857 198 824 190 857 

     

5. Generella statsbidrag och utjämning     

Inkomstutjämning 66 516 62 067 66 516 62 067 

Strukturbidrag 545 538 545 538 

Regleringsbidrag 1 392 1 201 1 392 1 201 

Kommunal fastighetsavgift 8 868 9 467 8 868 9 467 

Kostnadsutjämningsavgift 5 525 5 948 5 525 5 948 

Bidrag LSS-utjämning -203 -433 -203 -433 

Övrigt generellt statsbidrag 1 595 0 1 595 0 

 84 238 78 789 84 238 78 789 

     

6. Finansiella intäkter     

Finansiella intäkter avser ränteintäkter     

Räntor likvida medel 101 214 209 228 

Utdelning aktier 582 576 582 576 

Räntor utlämnade lån 19 17 19 17 

 702 807 810 821 
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7. Finansiella kostnader     

Finansiella kostnader avser räntekostnader samt finansiella kostnader   

på pensionsskulden.     

Räntor upplåning 606 749 1 213 1 294 

Räntor pensionsavsättning 236 186 267 186 

Övriga räntor 40 39 40 39 

 882 974 1 519 1 519 

8 Skatt     

Skatt på årets resultat   -57  

Uppskjuten skatt Gullspångsbostäder AB   19 2 195 

Gullspångsbostäder har från 2014 övergått     

till att redovisa enligt K3 vilket innebär att     

uppskjuten skatt ska redovisas.     

Komponentavskrivningar tillämpas av     

Gullspångsbostäder AB      

   -38 2 195 

     

9. Årets resultat, avstämning mot balanskravet    

Årets resultat enligt resultaträkning 6 900 6 926 8 325 9 340 

  Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 

0 0 0 0 

Justerat resultat 6 900 6 926 8 325 9 340 

     

10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar    

Ingående värde 126 491 130 061 153 554 155 151 

Nettoinvestering 10 825 6 130 23 758 9 338 

Årets försäljningar -3 315 0 -3 315 0 

Nedskrivning övriga fastigheter 0 -2 093 0 -2 093 

Planenlig avskrivning -7 584 -7 607 -8 639 -8 842 

Bokfört värde 126 417 126 491 165 358 153 555 

Avskrivningstider 20-50 år 20-50 år   

     

Varav allmän markreserv     

Anskaffningsvärde vid årets början 8 917 8 467 11 373 8 467 

Investeringar 680 450 1 388 450 

Försäljningar 0 0 0 0 

Utgående bokfört värde 9 597 8 917 12 761 8 917 

     

Varav verksamhetsfastigheter     

Anskaffningsvärde vid årets början 142 151 140 254 142 151 140 254 

Investeringar 4 849 1 898 4 849 1 898 

Försäljningar  -4 559 0 -4 559 0 

Nedskrivning fastighet 0 0 0 0 

Ackumulerade avskrivningar -91 663 -89 189 -91 663 -89 189 

Utgående bokfört värde 50 778 52 963 50 778 52 963 

     

Varav vatten och avlopp     

Anskaffningsvärde vid årets början 86 541 86 256 86 541 86 256 

Investeringar 894 285 894 285 

Ackumulerade avskrivningar -50 751 -48 835 -50 751 -48 835 

Utgående bokfört värde 36 684 37 706 36 684 37 706 

     

Varav renhållning     

Anskaffningsvärde vid årets början 6 092 5 600 6 092 5 600 

Investeringar 208 492 208 492 
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Ackumulerade avskrivningar -4 729 -4 575 -4 729 -4 575 

Utgående bokfört värde 1 571 1 517 1 571 1 517 

     

Varav hamnen     

Anskaffningsvärde vid årets början 20 503 20 444 20 503 20 444 

Investeringar 10 59 10 59 

Ackumulerade avskrivningar -14 882 -14 149 -14 882 -14 148 

Utgående bokfört värde 5 631 6 355 5 631 6 355 

     

Varav publika fastigheter (gator,vägar broar mm)    

Anskaffningsvärde vid årets början 33 914 31 283 33 914 31 283 

Investeringar 3 836 2 631 3 836 2 631 

Investeringsinkomst 0 0 0 0 

Ackumulerade avskrivningar -17 186 -16 300 -17 186 -16 300 

Utgående bokfört värde 20 564 17 614 20 564 17 614 

     

Varav hyresfastigheter     

Anskaffningsvärde vid årets början 946 946 55 673 54 923 

Försäljning -444 0 -444 0 

Investeringar 0 0 12 225 3 206 

Ackumulerade avskrivningar -454 -834 -31 628 -30 954 

Utgående bokfört värde 48 112 35 826 27 175 

     

Varav övriga fastigheter     

Anskaffningsvärde vid årets början 6 432 6 117 6 432 6 117 

Investeringar 348 316 348 316 

Nedskrivningar övriga fastigheter 0 -2 093 0 -2 093 

Ackumulerade avskrivningar -5 236 -3 032 -5 236 -3 032 

Utgående bokfört värde 1 544 1 308 1 544 1 308 

     

Summa Mark byggnader och tekn anläggn 126 417 126 491 165 359 153 555 

      

11. Maskiner, inventarier och transportmedel    

Ingående värde 6 417 6 931 9 522 10 376 

Nettoinvestering 6 245 962 9 104 962 

Planenlig avskrivning -1 388 -1 476 -1 690 -1 816 

Bokfört värde 11 274 6 417 16 936 9 522 

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år   

     

12. Aktier, andelar och bostadsrätter     

Aktier     

Gullspångsbostäder AB 16 800 16 800   

Vänerhamn AB 1 855 1 855 1 855 1 855 

Skagerns energi  100 100     

Naturgaskonsortiet Skaraborg AB 3 3 3 3 

Netwest 60 0 60  

Summa bokfört värde aktier 18 818 18 758 1 918 1 858 

     

Andelar     

MS Marianne 250 250 250 250 

Kommuninvest 1 588 864 1 588 864 

Summa andelar 1 838 1 114 1 838 1 114 

Summa aktier, andelar och bostadsrätter     

Bokfört värde 20 656 19 872 3 756 2 972 
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13. Långfristiga fordringar     

Kommuninvest förlagslån 30 år 1 100 1 100 1 100 1 100 

 1 100 1 100 1 100 1 100 

14 Bidrag till infrastruktur     

Medfinansiering av E20 12 000 12 000 12 000 12 000 

Upplösning -480 0 -480 0 

Summa bidrag 11 520 12 000 11 520 12 000 

     

Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 om medfinansiering    

för utbyggnad av aktuella etapper av E20 med 12 mnkr.    

Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.   

Indexuppräknas fram till utbetalningstidpunkten med Trafikverkets investeringsindex 

för väghållning per 2013-06     

Avtal har undertecknats i december 2014.     

Någon uppräkning av index har inte skett då index per 2015-12-31 ligger under index 2013-06 

Om indextalet överstiger 2013-06 (216,4) regleras detta som en finansiell kostnad och ökning avsättning 

     

15. Förråd     

Förråd och exploateringsmark 382 382 1 164 899 

     

16. Fordringar     

Kundfordringar 2 241 2 343 3 040 2 514 

Förvaltade medels tillgångar 853 866 853 866 

Momsfordran 2 166 1 131 2 476 1 131 

Uppl ränteintäkter 0 0 0 0 

Uppl skattefordran 0 0 2 296 2 279 

Uppl skatteinäkter 3 685 4 061 3 685 4 061 

Förutbetalda kostnader 6 257 3 033 6 438 3 201 

Övr uppl intäkter-övr interimsfordringar 24 818 15 901 24 857 15 936 

 40 020 27 335 43 644 29 988 

      

17. Likvida medel     

Plusgiro 33 615 28 672 33 615 28 672 

Bank 2 103 1 908 4 667 1 908 

 35 719 30 580 38 282 30 580 

     

Utnyttjad checkkredit 0 0 0 0 

Beviljad checkkredit 30 000 30 000 30 000 30 000 

     

     

18. Eget kapital     

Eget kapital vid årets början 85 598 78 673 72 928 63 588 

Varav resultatutjämningsreserv 20 299 18 766 20 299 18 766 

Årets resultat 6 900 6 926 8 325 9 340 

 92 498 85 598 81 253 72 928 

     

     

19. Avsatt till Pensioner     

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP 11 514 11 305 12 756 12 506 

Avsatt till pensioner ÖK-SAP 0 15 0 15 

Avsatt till pensioner förtroendevalda 2 018 1 536 2 018 1 536 

Summa pensioner 13 532 12 856 14 774 14 057 

Löneskatt 2 793 3 119 2 793 3 119 

Löneskatt förtroendevalda 490  490  

Summa avsatt till pensioner 16 815 15 975 18 057 17 176 

Aktualiseringsgrad 99,0%      
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Ingående avsättning 14 067 15 510   

Pensionsutbetalningar -475 -448   

Nyintjänad pension 495    

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 236 186   

Förändring av löneskatt 47 -281   

Övrigt  -62 -900   

Utgående avsättning 14 307 14 067   

     

 19. Övriga avsättningar     

Avsatt för återställande av deponi     

Redovisat värde vid årets början 8 323 9 037 8 323 9 037 

Ianspråktagna avsättningar -1 398 -713 -1 398 -713 

Utgående avsättning återställande deponi 6 925 8 323 6 925 8 323 

Avsättningen avser återställande av deponin Odenslund-tippen   

     

Medfinansiering E20  12 000 12 000 12 000 12 000 

Utgående avsättning medfinansiering E20 12 000 12 000 12 000 12 000 

     

Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 om medfinansiering    

för utbyggnad av aktuella etapper av E20 med 12 mnkr.    

Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.    

Indexuppräknas fram till utbetalningstidpunkten med Trafikverkets investeringsindex  

för väghållning per 2013-06     

Avtal har undertecknats i december 2014.     

Någon uppräkning av index har ej skett då index per 2015-12-31 ligger under index 2013-06  

     

20. Långfristiga skulder     

Ingående låneskuld 29 150 34 500 54 709 55 711 

Återföring av beräknad amortering 5 400 5 400 6 052 6 642 

Nyupplåning under året 0 0 13 800 5 000 

Årets faktiska amorteringar -4 900 -5 350 -5 553 -6 592 

Nästa års beräknade amortering -1 800 -5 400 -2 502 -6 051 

Skuld för investeringsbidrag 300  300  

 28 150 29 150 66 806 54 709 

Kreditgivare     

Stadshypotek/Handelsbanken   159 161 

Kommuninvest 29 650 34 550 69 150 60 599 

Avgår summa nästa års amortering -1 800 -5 400 -2 502 -6 051 

 27 850 29 150 66 806 54 709 

     

21. Kortfristiga skulder     

Beräknad amortering 1 800 5 400 2 502 6 052 

Leverantörsskulder 6 815 6 771 9 812 7 278 

Moms 39 149 142 286 

Gullspångsbostäder AB 0 426 0 0 

Personalens källskatt 3 682 3 219 3 717 3 240 

Sociala avgifter 4 237 3 664 4 318 3 723 

Upplupna löner 5 776 4 655 5 783 4 662 

Semesterlöneskuld 15 319 14 558 15 435 14 651 

Upplupna räntor 29 70 116 78 

Upplupen pensionskostnad individuell del 7 369 7 020 7 426 7 067 

Upplupen löneskatt individuell del 3 763 3 542 3 807 3 549 

Förutbetalda hyror 1 149 1 036 1 690 1 753 

Inkomstförskott 5 189 2 768 5 189 2 768 

Förutbetalda skatteintäkter 364 1 844 364 1 844 
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Statens bostadskreditnämnd 2 600 2 725 2 600 2 725 

Övriga skulder och interimsskulder 32 569 15 285 33 819 15 906 

 90 700 73 131 96 719 75 578 

22. Inom linjenposter     

Ansvarsförbindelser 3 562 2 919 3 562 2 919 

Pensioner anställda inklusive löneskatt 161 176 165 683 161 176 165 683 

     

Borgensförbindelser     

Gullspångsbostäder AB 35 900 26 050   

Riksbyggen koop hyresrättsf Gullspång 97 561 83 377 97 561 83 377 

Förlustansvar, Egna hem 137 179 137 179 

Skagerns energi 3 300 0 3 300  

Föreningar 5 432 1 634 5 432 1 634 

 142 330 111 240 106 430 85 190 

     

Gullspångs kommun har den 15 juni 2009 (Kf§90) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga  

280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk föreningar  

har ingått likalydande borgensförbindelser.    

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar  

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd  

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 

medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 

storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Gullspångs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB.s totala  

förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 319 573 677 123 kronor.  Kommunens 

andel av de totala förpliktelserna uppgick till 92 686 013 kronor och andelen av de totala tillgångarna 

uppgick till 90 263 664 kronor     

     

Ställda panter, fastighetsinteckningar   18 18 

     

Limit checkräkningskredit 30 000 30 000 30 000 30 000 

     

23. Realisationsvinst försäljning av anläggningstillgångar    

Ekorren 4 1  1  

Vibylund 12:1 0  0  
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Ord- och begreppsförklaringar 

Ord- och begreppsförklaringar  

Anläggningskapital  
är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder plus avsättningar. Utgör 

en del av det egna kapitalet. 

Anläggningstillgångar  
är tillgångar som ska användas en längre tidsperiod till exempel byggnader, fordon, maskiner, 

värdepapper etc. 

Ansvarsförbindelser  
är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som 

skuld eller avsättning i balansräkningen till exempel borgensåtagande, ställda panter och 

dylikt. Om förpliktelsen måste infrias så belastar den resultatet. 

Avskrivningar  
är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden 

över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Avsättningar  
är förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och 

infriandetidpunkt. När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. I kommunen gäller detta bland 

annat avsättning för pensioner och sluttäckning av soptipp. 

Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen som innebär att skuld 

upparbetad till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 

Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som avsättning. Från 2000 betalar 

kommunen hela det årliga intjänandet av pensionen för individuell avsättning. Från och med 

2014 redovisas medfinansiering av utbyggnad av E20 som en avsättning. 

Balanskrav  
är lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. 

Balansräkningen  
visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och 

omsättningstillgångar) eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder). 

Driftredovisning  
redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget. 

Eget kapital  
är kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare års ackumulerade överskott/underskott. 

Består dels av rörelsekapital dels av anläggningskapital. 

Exploateringsverksamhet  
är åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, 

affärer, kontor eller industrier. 

Finansiella intäkter/kostnader  
avser kostnader och intäkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar mm. 
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Finansnettot  
är finansiella intäkter minus finansiella kostnader. 

Intern ränta  
är en intern ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheten för det kapital som 

nyttjas. 

Jämförelsestörande poster  
avser händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att 

uppmärksamma vid jämförelser mellan åren. 

Finansieringsanalys  
visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt 

finansiering och därmed likviditetsförändringar. Årsredovisning 

Kapitalkostnader  
är periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning dels av ränta. Är en intern post. 

Kortfristig placering  

är pengar som placerats i fonder på kort sikt. 

Likvida medel  
består av plusgiro och bankmedel. 

Långfristiga fordringar och skulder  
är skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen. 

Löneskatt  
är skatt på pensionsförmåner till anställda. 

Omsättningstillgångar  

är tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för 

stadigvarande bruk. 

Periodisering  
innebär en fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod till vilken de hör. 

Rörelsekapital  
är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens 

finansiella styrka. 

Soliditet  
är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala 

tillgångarna som finansierats med egna medel. 

Utdebitering  
anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt. 
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Verksamhetsberättelser 

Kommunfullmäktige 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Fullmäktige startade en ny mandatperiod med 31 ledamöter. Året inleddes med ett öppet hus 

där kommunen visade sina verksamheter. Under hösten genomfördes en utbildning för 

ledamöterna. 

Några nyheter för året var den nya politiska organisationen med Vård och omsorgsnämnd och 

Barn, utbildning och kulturnämnd, punkten ordet är fritt, allmänhetens frågestund och att 

verksamheterna presenterar sin verksamhet enligt ett årshjul. 

Fullmäktige fattar beslut gällande styrdokument, medborgarförslag och motioner, plan- och 

markfrågor, budget, investeringar och taxor, kommunala bolag och andra övergripande frågor. 

I juni antogs budget för 2015 och beslut fattades samtidigt om fullmäktiges beställningar till 

kommunstyrelsen. 

Fullmäktiges sammanträden kan sedan tidigare följas av allmänheten via webbradio. Under 

hösten blev det även möjligt att följa fullmäktige via webb-TV. 

Kommunfullmäktige har under året sammanträtt vid 11 tillfällen. 

  

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -2,3 -225,0 

Kostnader 931,4 945,7 

-varav personalkostnader 238,3 401,3 

Verksamhetens resultat 929,1 720,7 

Budget 1 030,0 940,0 

Avvikelse 100,9 219,3 

   

Varav avvikelse delverksamheter  

Kommunfullmäktige 51,5 51 

Revision -2,2 21 

Valnämnd 20,0 147 

Ungdomsparlament 31,6  
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Kommentar till resultat 

Kommunfullmäktige visar på ett positivt ekonomiskt resultat. 

Framtiden 

Det politiska arbetet utvecklas ständigt och 2016 går man in i sitt andra år i mandatperioden 

med många utmaningar framför sig inom ekonomistyrning, inflyttning, bostäder och 

infrastruktur. 
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Politisk ledning 

Viktiga händelser och utveckling under året 

En politisk omorganisation har genomförts under 2015. Förändringen innebär att nämnder har 

inrättats för barn, utbildning och kultur samt vård och omsorg. Detta medför en förskjutning 

av ansvar från kommunstyrelsen till verksamhetsnämnderna. Kommunstyrelsens allmänna 

utskott har blivit kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förändringen har följts av nya reglementen och delegationsordningar. En rad andra 

styrdokument förändras successivt för att stämma med den politiska organisationen. Under 

året blir det en viss överlappning innan en tydlig praxis för ärendehanteringen mellan 

nämnder och styrelse uppnåtts. 

Kommunstyrelsen fortsätter att nå en större effektivitet mellan sig och tekniska nämnden 

genom bland annat dialogmöten. 

Kommunstyrelsen har haft tolv sammanträden under 2015 och motsvarande antal 

arbetsutskott. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -123 -88 

Kostnader 3 876 2 776 

-varav personalkostnader 2 355 2 062 

Verksamhetens resultat 3 754 2 688 

Budget 4 099,0 3 293,0 

Avvikelse 346 605 

 

Kommentar till resultat 

Den politiska verksamheten gav ett överskott. Detta hänger samman med att de medel som 

finns avsatta till utbyggnad av E20 inte behövde användas fullt ut under året. En viss justering 

kommer att behövas göras i nästa års budget mellan de olika politiska organen då vi ser den 

praktiska effekten av omorganisationen. 

Framtiden 

Kommunens styr- och ledningssystem behöver omarbetas under 2016 och det kommer att 

medföra fördjupade diskussioner om roller och gränser 
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Ledningsverksamhet 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Kommunchefens ledningsgrupp där samtliga verksamhetschefer ingår träffas varannan vecka. 

Vid mötena diskuteras framförallt strategiska frågor. 

Under det första halvåret har en neddragning skett på administrativ personal. 

Näringslivsansvarig, vård- och omsorgschef och plan- och exploateringsansvarig har bytt 

personal. Utvecklingsansvarig har tagit ett större ansvar för bolagen och för att väga upp detta 

har en samhällsplanerare anställts. 

Under hösten tog kommunen emot många nyanlända. Det har medfört stora personalinsatser 

att hantera frågor som i anslutning till detta. Bland annat uppstod en akut brist på boenden. 

Ett antal bränder gav stor oro och behov av insatser. 

I övrigt har inga större förändringar gjorts på kommunledningskontoret utan verksamheten har 

genomförts enligt plan. Detta innebär att hantera en mängd uppkomna frågor inom plan-, 

turism-, näringsliv-, informations- och administrativ verksamhet samt att ständigt utveckla 

och förnya arbetet. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -4 751 -4 553 

Kostnader 23 660 23 702 

-varav personalkostnader 27 545 33 640 

Verksamhetens resultat 18 909 19 149 

Budget 19 149 19 641 

Avvikelse 240 492 

   

Varav avvikelse delverksamheter  

Köp av verksamhet 551 -99 

Hamnverksamhet 318 371 

Föreningsbidrag -272 56 

 

Kommentar till resultat 

Ledningsverksamheten går med ett litet plusresultat tack vare hamnverksamheten, AME och 

köp av verksamhet. Det som påverkat resultatet negativt är framför allt ökade 

föreningsbidrag, ökade kostnader för kosten och vuxenutbildningen, övervakningsinsatser vid 

brandhot, IT, plankostnader, dressinbanan samt växelhaveri. 
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Investeringar 

  

 Projekt Budget 2015 Utfall 2015 Avvikelse 

     

91000 AU investering-
budget 

0 82 -82 

91106 Bredbandsutbyggnad 4 683 5 621 -938 

91109 Göta Holme/besökn 
Laxen 

68 0 68 

91110 Utveckl gestaltning 81 88 -7 

91111 Utveckl 
småbåtshamn 

241 10 231 

91112 Utveckl/projektering 300 0 300 

91113 Kostverksamheten 77 0 77 

91120 Förstudie Skolor 
förskola 

100 0 100 

91124 Hallen 2 600 10 590 

91125 Plan Norra 
Otterbäcken 

500 221 279 

91200 KS Förfogande 911 0 911 

91210 IT/nät 45 0 45 

91241 Projektering 
Storgatan 

153 0 153 

91243 Lärcentrum IT 
satsning 

240 240 0 

91600 Infartsskyltar 442 217 225 

 Totaler 8 441 6 489 1 952 

Fiberutbyggnaden fortsätter enligt plan, IT-satsningen genomfördes 2015 på Lärcentrum, 

nämndrummet håller på att upprustas och en fortsättning följer i sessionssalen, planarbetet i 

Norra Otterbäcken fortskrider, infartsskyltarna är på plats, förstudien för skolan har avslutats 

och övergått i projektering, E20 tar troligen fart under 2016 och gestaltningen av Gullspång 

fortsätter. 

Framtiden 

Vi kommer att satsa på ledarutveckling och riktade insatser för att minska sjukskrivningarna. 

Fortsatta satsningarna på näringsliv, turism och planverksamhet pågår. Bostadsbristen är stor 

och planerade insatser kommer troligen att starta under 2016. 

Fiberutbyggnaden fortsätter och ett nästa steg blir förhoppningsvis tätorterna. 

Förstudien kring skollokalerna har övergått i ett partneringskap för renovering av skolans 

lokaler. Detaljplanering pågår tillsammans med olika verksamhetsgrupper och byggnationen 

startar under andra halvåret 2016. 

Förberedelserna för ombyggnaden av E20 fortsätter med förhandlingar kring servitut och 

ledningsåtgärder. Byggstart ser nu ut att bli runt halvårsskiftet 2016. 

I Gullspångs centrum pågår framtagandet av ett gestaltningsprogram. Tomten vid infarten 

iordningsställs under våren. 
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Ställplatsen vid Göta Holme har utvecklats och gett goda omdömen från användare. 

Campingen Otterbäcken kommer att drivas av Otterbäckens bandyklubb och en 

utvecklingsplan ska tas fram. 
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Lärcenter/AME 

Viktiga händelser och utveckling under året 

En IT-satsning har gjorts vilket höjt kvaliteten på undervisningen. 

En rad särskilda teman redovisas nedan och vart och ett av dem är en viktig händelse för 

deltagarna och bidrar till möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och i samhället. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) 2 015 2 014 

Intäkter -6 193 -10 070 

Kostnader 10 764 15 457 

- Varav personalkostnader 9 128 14 205 

Verksamheternas resultat 4 571 5 387 

Budget 4 669 4 178 

Avvikelse 98 -1 209 

   

Varav avvikelse 
delverksamheter 

  

Vuxenutbildning -446 -45 

Arbetsmarknadsenhet 544 -1 164 

 

Kommentar till resultat 

Lärcentrum 

Lärcentrums största utgiftspost efter Lönekostnader är köp av gymnasial vuxenutbildning och 

det är här underskottet uppstått. Efterfrågan på sådan utbildning ökar. Dels för unga, 16-29 år, 

ca 30 personer som inte slutfört ungdomsgymnasiet. Vidare har vi nyanlända som saknar 

gymnasial utbildning och behöver beredas plats på utbildning för att undvika utanförskap och 

försörjningsstöd. 

Arbetsmarknadsenhet 

Arbetsmarknadsenhetens resultat 2015 följer i väsentlighet de prognoser som upprättats under 

året. Inga större avvikelser. 

Viss temporär vakans har föranlett ett överskott. Likaså statsbidrag/anordnarbidrag som har 

legat något över det budgeterade. 

Investeringar 

Lärcenter har investerat ca 220 tkr i ny IT-utrustning för deltagarna i form av datorer och  

I-pads samt till projektorer i klassrummen. 
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Framtiden 

Både lärcenter och AME spelar en avgörande roll för möjligheten till etablering på 

arbetsmarknaden, både för nyanlända, personer som av olika anledningar hamnat utanför 

arbetsmarknaden eller ännu inte etablerat sig. De kan också vara viktiga aktörer för att 

underlätta rekrytering och utveckling av kompetens inom bristyrken i kommunen. 
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Kostverksamhet 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Utvecklingsarbetet 

 Kalla matlådesystemet är utbytt sedan mars 2015. Numera kan brukare i kommunen 

beställa varm matlåda som levereras dagligen till kunden från två tillagningsenheter. 

 Lilla matsalen Gullstenskolan genomförs en renovering för ändamålsenlig 

matsalsmiljö i kombination med fritidslokal för att förbättra arbetsmiljön. 

 Ny konferens och utbildningslokal i annex till matsalen är driftklar. 

 Amnegårdens matsal har fått ny diskstation. 

 Amnegårdens matsal har fått ny brickbana för att öka servicegraden för brukaren. 

 Kosten har fått nytt uppdrag mottagningsköket på förskolan paviljongen. 

  

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) 2015 2014 

Intäkter -1 936 -1 794 

Kostnader 10 904 10 246 

-Varav personalkostnader 6 454 6 113 

Verksamhetetens resultat 8 968 8 452 

Budget 8 753 8589 

Avvikelse -215 137 

 

Kommentar till resultat 

Kostverksamheten redovisar enligt prognos ett minus om 215,0 tkr. 

 Orsaken är ökade merkostnader som livsmedelskostnader som beror på delvis ökad 

ramtid/verksamhet av elever, i grundskolan som inte är budgeterad i ramen 2015. 

 Ökade lönekostnaderna för timvikarier utifrån det förändrade grunduppdrag på 

förskolan Lysmasken, då detta inte är budgeterat i ramen 2015. 

  Livsmedelskostnader har ökat gällande specialkost på grund av nyanlända skolbarn 

samt ökat antal elever ca 50 st. 

 Transportkostnaderna har ökat på grund av byte av transportfordon. 

 Utbyte av uttjänta datorer för köksansvariga inte budgeterat. 

När hänsyn tagits till statsbidrag för särskilda insatser för flyktingmottagande, som redovisats 

under kommunens finansförvaltning som generellt statsbidrag, förbättras ovanstående resultat 

med + 200 tkr. 

Framtiden 

Kostverksamheten har ett antal spännande utmaningar att utföra under 2016 

 Matsalen/köket på Gullstenskolan renoveras och anpassas för att kunna bemöta ökat 

antal elever och nya förväntningar och krav från elever och pedagoger. 
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 Insatser på att rekrytera utbildad personal till vikariepoolen. 

 Lysmasken förskola skall bli ett tillagningskök för att öka kvalitén samt uppnå 

nationella uppsatta miljömål. Även gallernäset förskola ses över om möjligheten till 

egen tillagning. 

 Verksamhetsåret 2016 för kostpersonalen har fokus varit på att tillämpa genomförd 

utbildning, samt nya tillagningsmetoder. 
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Näringsliv 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Under året har näringslivsarbetet med företagsluncher, nätverksträffar och företagsbesök 

fortlöpt enligt samma principer som tidigare. Kommunen har utöver detta deltagit på ett antal 

träffar och möten med Näringslivs- och företagarföreningarna i kommunen. 

Kommunen har tecknat ett kommunavtal med Objektivsion, ett avtal som gör det möjligt för 

alla aktörer som har kommersiella lokaler till uthyrning, samt mark till salu inom kommunens 

gränser att annonsera detta gratis på Sveriges största nätportal för kommersiella lokaler. Det 

är ett led i en medveten strategi hur vi ska marknadsföra Gullspångs kommun som en attraktiv 

ort att driva och etablera företag på. 

Samarbetet med Nyföretagarcentrum Skaraborg har utvecklats. Under året har 9 Aktiebolag 

och 1 enskild firma startats i kommunen. 

Dialogmöten gällande utveckling av handel och centrum i både Hova och Gullspång har förts 

med näringsidkare i båda orterna och både strategiska handlingsplaner och 

gestaltningsprogram håller på att tas fram. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter   

Kostnader 819,6 544,7 

-varav personalkostnader 629,9 426,7 

Verksamhetens resultat 819,6 544,7 

Budget 868,0 668,0 

Avvikelse 48 123 

 

Kommentar till resultat 

Prognoser under året har visat på ett nollresultat, pga. av felaktigt påförda lönekostnader. När 

det upptäcktes och ändrades, sent på året blev det istället ett positivt resultat. Pengar som vi 

hade kunnat använda för verksamhet, bl.a. inköp av ett företagsregister. 

Framtiden 

Fokusområden för 2016 är: Fler och tätare kontakter med företagen och att fortsätta att 

förbättra både dialog och kommunikation med företagen samt att ge bra service till vårt 

näringsliv. 

Utveckling av handel, service och utbud i tätorterna kommer fortsätta att vara prioriterade 

områden. Nya nätverk och mötesplatser för olika typer av företag ska etableras för att 

förbättra dialogen med olika företagsgrupperingar. 

En etableringsstrategi samt en Näringslivsplan bör tas fram i dialog med näringslivet. 
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Turism 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Arbetet under året har fortsatt enligt strategi för turism- och besöksnäring 2013-2015. 

Samtliga mål i måldokumentet kopplat till strategin 2013-2015 är uppfyllda. 

Exempel på aktiviteter 2015: 

 Två nya kräftfiskepaket har lanserats 

 Fyra nya fiskepaket har lanserats 

 En bussresa har genomförts med turistföretagen för att stärka kunskapen om 

besöksmål i vår egen kommun 

 Sex Infopoints har skapats i kommunen på biblioteken i Hova och Gullspång, Ingo 

tankstation, Hamnbutiken, Fårgården Åsebol och Otterbergets Bad & Camping.  

 En flakmoped utrustad med turistbroschyrer har bemannats av en turistvärd vissa 

dagar under sommaren på olika platser i kommunen. 

 Ställplatsen på Göta Holme har haft över 1000 betalande husbilsgäster. 

 Informationstavlorna vid väg 26 har uppdaterats. 

 Nätverksträff för företag och föreningar på Ribbingsfors herrgård 

 Värdskapsutbildning för Infopoints 

 Översatt fler företagssidor på turisthemsidan till tyska och engelska 

 Samverkan inom MTGK projektet. 

 Gemensamt turistmagasin inom MTGK. 

 

 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -87 -57 

Kostnader 1 329 1 070 

-varav personalkostnader 756 707 

Verksamhetens resultat 1 242 1 013 

Budget 1 243 1 039 

Avvikelse 1 26 

 

Kommentar till resultat 

Budgeten är i balans. 
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Framtiden 

 Arbetet med att ta fram ny turismstrategi för 2016-2020 har påbörjats. 

 Ny turismhemsida är under uppbyggnad 

 Flera företags/föreningsträffar är inplanerade för 2016 

 Fortsatt paketering och produktutveckling för att utveckla reseanledningar 

 Utöka antalet Infopoint ännu mer 

 Ny Gullspångskarta är under produktion 
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Plan och exploatering 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Under året har två detaljplaner vunnit laga kraft och arbetet med att genomföra detaljplanerna 

med markförsäljning och förrättning ska påbörjas. Flera projekt har inletts i samarbete med 

trafikverket varav e20-ombyggnaden är det största som beräknas inledas under kommande år. 

Flera fiberföreningar på landsbygden är igång med fungerande fiber och för övriga fortsätter 

fiberutbyggnaden. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -61 -143 

Kostnader 1 143 1 718 

-varav personalkostnader 492 504 

Verksamhetens resultat 1 082 1 575 

Budget 1 191 975 

Avvikelse 109 -600 

 

Kommentar till resultat 

Flera detaljplanearbeten som är nödvändiga för att möjliggöra framtida etableringar har varit 

en stor utgift under året. Efter beslut i KS avsattes 500 000 kr för de större detaljplanerna som 

kan ses som en investering. Budgeten går därför ihop. 

Även träd- och slyröjning har varit en utgiftspost under året och kommer leda till fortsatta 

kostnader med hantering efter stormen Helga. Kostnader förknippade med 

markköp/försäljning, förrättningar, ledningsarbeten samt allmän skötsel av mark fortsätter. 

En ny detaljplan för Göta holme ska påbörjas vilket kan leda till kostnader för utredningar. 

Arbetet med planprogram norra Otterbäcken fortsätter, likaså Hova industriområde som 

närmar sig slutfasen. Förhoppning om att påbörja planarbete i södra Otterbäcken som även det 

kommer bli föremål för kostnader i form av utredning och konsultarvoden. 

Kommunens skogsbruksplan behöver uppdateras under kommande året. 

Framtiden 

Planarbeten i Gullspång, Hova och Otterbäcken fortsätter och kommer medföra konsult- och 

utredningskostnader. Arbetet med e20 beräknas påbörjas under kommande år och detta 

medför kostnader för bland annat ledningsarbeten och lantmäteriförrättningar. Allt eftersom 

detaljplaner färdigställs väntas intäkter i form av markförsäljning. 
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Folkhälsa 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Utmanande avstamp 2 

Regionutvecklingsnämnden beviljade Gullspångs kommun och de lokala vårdcentralerna 

ca 3,3 miljoner kr för det treåriga projektet Utmanande avstamp 2. Kommunen och 

vårdcentralerna medfinansierar med en ungefär lika stor andel (i form av i huvudsak 

arbetstid). 

Projektets syfte är att genom samverkan förbättra förutsättningarna i Gullspångs kommun för 

barnen i projektets målgrupp att gå ur grundskolan med godkända betyg. 

 

Målgruppen är barn som har eller riskerar att utveckla ett varaktigt normbrytande beteende 

och är i åldern 3-10 år. 

MTG-Brå 
Under året gick Gullspång med i ett brottsförebyggande råd som Mariestad och Töreboda 

samarbetar inom. 

Inriktning på fysisk aktivitet 
Folkhälsorådet har beslutat att rådets ansluta verksamheter ska ha fokus på att främja fysisk 

aktivitet under innevarande mandatperiod. 

Rådet beslutade att en handlingsplan för att främja fysisk aktivitet ska utarbetas. Den ska 

sträcka sig över perioden maj 2016 – december 2019. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -65 -68 

Kostnader 114 119 

-varav personalkostnader 2 0 

Verksamhetens resultat 49 52 

Budget 60 60 

Avvikelse 11 8 

Kommentar till resultat 

Enligt budget. 

Framtiden 

Utmanande avstamp 2 
Arbetet med Utmanande avstamp 2 är tänkt att fortsätta till september 2018. 

Inriktning på fysisk aktivitet 
Folkhälsorådet har beslutat att rådets ansluta verksamheter ska ha fokus på att främja fysisk 

aktivitet under innevarande mandatperiod. 

Rådet beslutade att en handlingsplan för att främja fysisk aktivitet ska utarbetas. Den ska 

sträcka sig över perioden maj 2016 – december 2019. 
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Överförmyndarnämnd 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Gullspångs kommun köper överförmyndarverksamhet från "Överförmyndare i samverkan" 

som är ett samarbete mellan ett antal kommuner och som drivs av Skövde kommun. 

Verksamheten bedrivs enligt avtal. 

Antalet ärenden har varit relativt konstant förutom för ensamkommande barn som ökat 

markant. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -343 -204 

Kostnader 875 572 

-varav personalkostnader 651 357 

Verksamhetens resultat 531 368 

Budget 445 385 

Avvikelse -87 17 

 

Kommentar till resultat 

Verksamheten visar under 2015 ett visst underskott. 

När hänsyn tagits till statsbidrag för särskilda insatser för flyktingmottagande, som redovisats 

under kommunens finansförvaltning som generellt statsbidrag, förbättras ovanstående resultat 

med + 100 tkr. 

 

Framtiden 

Kostnaderna för ensamkommande barn behöver finansieras på annat sätt då de fått permanent 

uppehållstillstånd. 
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Ledning Skola och Kultur 

Viktiga händelser och utveckling under året 

För att underlätta informationsflöde och dialog mellan nämnd och verksamhet har ett årshjul 

för rapportering och besök arbetats fram. 

Nya pedagogiska handlingsplaner för förskola och grundskola har arbetats fram i samverkan 

med personal i de olika verksamheterna. Fokus i planerna är språk/språklig medvetenhet i 

syfte att öka elevernas måluppfyllelse. 

Ledningsorganisationen har förändrats och utökats med 0,3 tjänst som rektor/förskolechef. 

Detta för att ge en rimlig arbetsbörda och för att ge rektor möjlighet att vara pedagogiska 

ledare. 

Gullspångs kommun har under 2015 deltagit i dialogmöten med Skolverket inom området 

"Samverkan för bästa skola". Samarbetet har utmynnat i tre åtgärdsplaner med fokus på 

språklig medvetenhet, systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk handledning. Utifrån dessa 

har sedan en överenskommelse undertecknats om utbildningsinsatser från Linnéuniversitetet 

med finansiering av Skolverket. Målet är att öka elevernas måluppfyllelse i Gullspång. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) 2015 2014 

Intäkter -129 -237 

Kostnader 8860 8606 

- Varav personalkostnader 7794 6939 

Verksamheternas resultat 8731 8370 

Budget 8576 8441 

Avvikelse -155 72 

Kommentar till resultat 

Ledning skola och kultur redovisa ett underskott om -155tkr. Detta beror dels på ökade 

kostnader för leasing av kopiatorer/skrivare. Dels på personalomställningar där personal som 

slutat sin anställning haft mycket innestående semester och i vissa fall har en viss 

överlappning krävts för att lämna över kunskap vid nyanställning av personal. 

Investeringar 

Förstudien som gjorts när det gäller renoveringsbehov av skolfastigheter i Gullspångs 

kommun har avslutats och renoveringsprocessen fortsätter. Under hösten har arbetet med att 

byta fönster på Gullstensskolan 7-9. inletts 

Barn och utbildningsverksamheten har fått i uppdrag att på nytt utreda förskolornas framtida 

placering i Hova. 

Barn och utbildningsverksamheten har gjort en behovsinventering och lämnat in äskanden för 

investeringsbehov när det gäller inventarier/mindre investeringar för år 2015-2018. Under HT 

2015 fick verksamheterna totalt 400tkr att fördela för inköp av inventarier. I detta arbete fick 

de verksamheter som tagit emot flest nyanlända prioriteras. Då det saknades skolmöbler och 

övrigt material till dem. 
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Framtiden 

Barn och utbildningsverksamheten har ett antal stora utmaningar att hantera under 2016: 

 Ett stort antal nyanlända elever har kommit och kommer enligt prognos fortsätta 

komma till förskolor/skolor i Gullspångs kommun. Det kräver en stabil organisation 

och en bra planering och ledning för att kunna garantera en bra undervisning och ett 

likvärdigt mottagande. Här är både brist på behörig personal och lokaler ett problem. 

 Bristen på behörig personal är mycket oroande. Det är mycket få sökande till 

utannonserade tjänster. 

 Under HT 2016 kommer en ny regelbunden tillsyn av Skolinspektion att genomföras. 

Denna behöver förberedas och material struktureras för att ge kommunen en rättvis 

bild och för att personalen ska känna sig trygg. 

 Inom "Samverkan för bästa skola" har Gullspångs kommun undertecknat en 

överenskommelse om utbildningsinsatser från Linnéuniversitetet. Här krävs att 

kommunen har täta kontakter med utbildare/Skolverk och att uppföljning görs och 

rapporteras in till Skolverket. 
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Barnomsorg 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Lysmasken 

Förskolorna har genomgående beskrivit aktiviteter som verkar för att uppfylla mål enligt 

Läroplan för förskolan, Lpfö. Dessa mål ger en vägledning för verksamhetens inriktning men 

är inte satta så att man kan säga att man helt, eller delvis nått dem. 

Flera förskolor framhåller att egna, gemensamma, konkreta och uppföljningsbara mål bör 

sättas för att kunna utvärdera att verksamheten uppnått sina mål. 

För att ge stimulans att nå så långt som möjligt önskar personalen utgå från barnens intressen 

och dela in barnen i mindre grupper. För lärandet framförs att miljön där man arbetar är trygg 

med närvarande pedagogisk personal som tillvaratar barnens intressen och utvecklar lärandet 

genom lek, teknik, etc. och att barnen ges möjlighet att slutföra sina uppgifter. 

Viktiga händelser: 

 Ny paviljong vid Lysmasken 

 ICDP utbildning för all personal 

 Ny pedagogisk utvecklingsplan för förskolan 

 Ny organisation av ledningsfunktionen 

 Tre avdelningar har öppnats med hjälp av stadsbidrag 

  

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) 2015 2014 

Intäkter -2 917 -2 751 

Kostnader 17 020 15 445 

- Varav personalkostnader 16 711 15 071 

Verksamheternas resultat 14 104 12 695 

Budget 14 268 12 733 

Avvikelse 164 38 

 

Kommentar till resultat 

Förskoleverksamheten 

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott om 164tkr. Verksamheten hade under våren 

höga kostnader för timvikarier vid sjukdom. Under resten av året har förskolorna dock arbetat 

för att hålla nere dessa kostnader genom ökat samarbete. 

Barn och utbildningsverksamheten har under hösten sökt pengar från Skolverket för att kunna 

minska antalet barn i barngrupperna. 

Kommunen erhöll utifrån ansökan 1,4 mkr inom den statliga förskole satsningen. 
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Framtiden 

Förskoleverksamheten 

 Fortsatt arbete med den nya Pedagogiska utvecklingsplanen. 

 Fortsätta söka statsbidrag för att kunna behålla mindre barngrupper 

 Förbättra information till personalen på förskolorna inför inskrivning av nya barn 

 Förskolorna ska ta fram konkreta mål som kan följas upp 

 Ökat erfarenhetsutbyte mellan förskolorna 

 Fokus på språklig medvetenhet 
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Grundskola 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Grundskolan 

Under läsåret 2015-16 arbetar skolorna med en Lässatsning för språkutveckling i alla ämnen. 

Verksamheten har under året haft stora svårigheter att rekrytera behörig personal. 

Under året har en överenskommelse gjorts med Skolverket inom satsningen för "Bästa skola". 

En kompetensutvecklingsinsats inom systematiskt kvalitetsarbete pågår tillsammans med 

Linnéuniversitetet. 

En upprustning av skollokalerna har inletts. 

Gullstensskolan äldre har organiserat sig i två arbetslag mot tidigare tre. Skolvärdskapet och 

fritidsgården har fått en nystart. En nybörjargrupp för nyanlända elever har startats upp. 

 Ipad är inköpta till F - 3. En Ipad till två elever. 

 Nästan alla pedagoger har startat Läslyft eller matematiklyft, inriktning läsning 

 Skolinspektionen avslutade sin tillsyn i historia 

 En-till-en datoranvändning har startat i åk 7 

 Samarbete med f-9 perspektiv gällande betyg, bedömning och förmågor i relation till 

kunskapskraven 

 Förstärkt livskunskap i samarbete med Svenska kyrkan för åk 7 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) 2015 2014 

Intäkter -6 404 -5 692 

Kostnader 42 515 39014 

- Varav personalkostnader 34 146 31411 

Verksamheternas resultat 36 111 33322 

Budget 36 510 32507 

Avvikelse 399 -815 

   

Varav avvikelse 
delverksamheter 

  

Gemensamt grundskola 289 -631 

Åk F-6 357 116 

Åk 7-9 92 -39 

Skolbarnomsorg 150 -261 

Grundsärskola -490  
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Kommentar till resultat 

Grundsärskolan visar på ett minus då tilldelad budget inte täcker kostnader för de 1,5 tjänst 

som krävs för att täcka undervisningstiden i gruppen. Att skjutsa särskoleelever till annan 

kommun är inget bra alternativ då det beräknas bli betydligt dyrare. 

Kostnader för simskola visar ett minus om 61tkr. Många elever kan inte simma 200m i åk 6 

och skolan är skyldig att erbjuda dessa elever simundervisning. 

Grundskolan visar totalt sett på ett överskott beroende på stora svårigheter när det gäller att 

rekrytera och behålla behörig personal. Det råder en större rörlighet bland lärare i landet än 

tidigare. 

Framtiden 

Grundskolan 

Den stora utmaningen gäller hur skolan ska kunna erbjuda det stora antalet nyanlända en 

högkvalitativ skolgång, där vi kan följa de nationella och lokala styrdokumenten tillika 

arbetsmiljölagen fullt ut. Här arbetar skolan med både långsiktiga och kortsiktiga lösningar, 

där båda behöver vara hållbara över tid. 

Fler studiehandledare och modersmålslärare krävs för att kunna uppfylla kraven på 

undervisningen. 

De nya lagkraven på kartläggning av nyanlända elevers kunskaper kommer att kräva fler 

behöriga pedagoger och en samordning av insatserna runt nyanlända. 

Fler undervisningslokaler kommer att behövas. 

Fler behöriga pedagoger behöver anställas. 

Upprustning av skolans lokaler fortsätter. Byte av ventilation, värme, armaturer och fönster 

har påbörjats. 

Samarbetet med Skolverket inom "Bästa skola" pågår och kompetensutvecklingsinsatser 

kommer att ske under året. 

Inom IT området fortsätter processen med 1:1-satsningen i åk 7-9 och en stegvis övergång 

från köp till leasing av hårdvara. 
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Gymnasieskola 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Arbetet med att implementera det nya samarbetsavtalet för Utbildning Skaraborg fortsätter. 

Nätverk för förskolechefer, grundskolerektorer och elevhälsa startas upp under hösten för att 

öka möjligheterna till samarbete mellan kommunerna i Skaraborg. 

Vadsbogymnasiet distribuerar från och med VT 2015 en årlig kvalitetsrapport till Gullspångs 

kommun för att tydliggöra hur det går för de Gullspångselever som läser sin 

gymnasieutbildning där. Ett antal elever går ett extra år i åk 9 på Gullstensskolan i Gullspång 

för att inhämta mer kunskap och få behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) 2015 2014 

Intäkter -475 -341 

Kostnader 21 492 20428 

- Varav personalkostnader 0 0 

Verksamheternas resultat 21 017 20087 

Budget 20 600 19550 

Avvikelse -417 -537 

 

Kommentar till resultat 

Gymnasieskolan visar ett underskott om -417tkr. Underskottet för gymnasieskolan är 

egentligen högre men täcks delvis upp av ett överskott inom gymnasiesärskolan. 

Underskottet beror på ett ökande antal elever, varav de flesta är nyanlända och går 

språkintroduktion inom gymnasieskolan. 

De nyanlända kan efter avklarad språkintroduktion gå in på ett nationellt program inom 

gymnasieskolan, vilket innebär att de ofta behöver 4-5 år på sig för att ha möjlighet att klara 

av en gymnasieutbildning. 

När hänsyn tagits till statsbidrag för särskilda insatser för flyktingmottagande, som redovisats 

under kommunens finansförvaltning som generellt statsbidrag, förbättras ovanstående resultat 

med + 550 tkr.  

Framtiden 

Gymnasieskolan har under flera år dragits med ett underskott bland annat beroende på att 

kommunen haft ett större antal inflyttningar av framförallt nyanlända under budgetåren. Dessa 

elever går ofta direkt in på ett språkförberedande program inom gymnasieskolan. Vi har också 

ett antal elever som behöver ett fjärde år för att klara av sina studier. 

Det nya samarbetsavtalet för Utbildning Skaraborg har trätt i kraft och inom detta 

samarbetsområde ska under hösten en extern utredare undersöka bland annat varför 

gymnasieplatserna Skaraborg är dyrare än i andra delar av landet. Resultatet av utredarens 

arbete ska presenteras i början av 2016. 
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Kultur 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Bibliotek och kultur 

Bibliotek 

Biblioteket kunna driva verksamheten enligt plan. Biblioteket har hållit sina öppettider och 

skött arbetet med inköp, fjärrlån samt katalogarbete och olika arrangemang. 

Första halvåret färdigställdes biblioteksplanen som tydliggör hur biblioteksverksamheten ska 

utvecklas fram till 2020. Biblioteket har tillsammans med övriga bibliotek i Skaraborg startat 

en process för att öka det framtida samarbetet. Biblioteket har i samband med detta deltagit i 

en studieresa till andra bibliotek, samt i olika arbetsgrupper. 

 

Kultur 

Inom kulturområdet har mycket skett under året. En ny kulturutvecklare har anställts. 

Arenaveckor fyllda av aktiviteter genomfördes i samarbete med Västarvet under våren. 

En utställning med Röde Orm textilen pågick under sommaren. 

Teaterkurser för barn/ungdomar genomfördes i samarbete med ett studieförbund under hösten. 

Kommunen deltog på Arena 49 i Göteborg där samarbetet mellan Södra Råda och Högskolan 

i Skövde förevisades(dataspelsutveckling) 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) 2 015 2 014 

Intäkter -165 -212 

Kostnader 3 152 2 855 

- Varav personalkostnader 2 152 1 889 

Verksamheternas resultat 2 988 2 643 

Budget 3 004 2 581 

Avvikelse 17 -62 

   

Varav avvikelse 
delverksamheter 

  

Bibliotek-kultur 1 11 

Musikskolan 1 -10 

Fritidsgård 15 -63 

 

Kommentar till resultat 

Bibliotek och kultur 

Biblioteket har under året redovisat en budget i balans. Det har täckt kostnader för löner och 

inköp av medier. Tilldelad budget ger dock marginellt utrymme för utvecklingsinsatser 

och/eller oförutsedda utgifter. 

Ett mindre inköpsstopp fick läggas in under december månad, då en större faktura dök upp 

beroende på en miss hos en leverantör. 
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Musikskolans verksamhet drivs enligt plan och har gott söktryck. 

 

Fritidsgården har gjort ett omtag och förnyat verksamheten. Ett stort antal ungdomar besöker 

fritidsgården regelbundet. 

  

Framtiden 

Bibliotek 

Under året fortsatte utvecklingsarbetet med övriga bibliotek i Skaraborg. Man vill undersöka 

möjligheterna för ett gemensamt IT-stöd och att kunna låna och reservera fritt i en gemensam 

bibliotekskatalog. Under året kommer Gullspångs bibliotek behöva ta ställning till om man 

vill delta i ett framtida samarbete. 

Vid delåret får biblioteken inte länge låna bokdepositioner på andra språk. Biblioteken måste 

nu bekosta denna typ av medier ur egen kassa. Initialt utgår ett bidrag från regionen för att 

bygga ett eget bestånd av medier på stora språk som t.ex. arabiska och persiska. Att beställa 

och katalogisera dessa böcker kommer att kräva en del arbete och tid. 

Bibliotekens verksamhet kommer också utvecklas så som det beskrivs i biblioteksplanen: 

Exempelvis i att skapa rutiner för att bättre nå ut till människor med funktionsnedsättning 

Övrig kultur 

En ny kulturplan hat tagits fram för 2016-2020. Denna ger en god vägledning för det fortsatta 

kulturarbetet i Gullspångs kommun. 
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Ledning äldreomsorg 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Under hösten har en genomlysning inom den sociala ledningsgruppen genomförts. Det som 

framkommit är att enhetscheferna har en önskan om att i större utsträckning arbeta med 

utvecklingsarbete i den egna verksamheten. En stor del av enhetschefernas arbetstid upptas av 

korttidsrekrytering. Utvecklingsledartjänst och myndighetschefstjänst anses kunna slås ihop 

till en tjänst och förslagsvis anställs en socialt ansvarig samordnare, SAS. Detta är en 

befattning som används runt om i landet. Tjänsten innebär att vara en spindel i nätet att fånga 

upp ny lagstiftning utifrån SoL och LSS samt att ha kontakten med SKL:s jurister vid behov 

av tolkningar utifrån denna lagstiftning. Vidare att initiera och fånga upp behov utifrån 

uppdrag, aktiviteter och projektarbeten. Samordnare, motsvavarande som finns i Hova är 

ytterligare en funktion som man ser verksamheten skulle vara behjälplig av. 

Arbetsbeskrivningar, annonser och anställningar planeras under nästkommande halvår. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -10 105 -11 807 

Kostnader 19 845 20 290 

-varav personalkostnader 15 591 17 355 

Verksamhetens resultat 9 740 8 483 

Budget 10 367 8 561 

Avvikelse 627 78 

   

Resultatsammanställning 
Lokaler ÄO (tkr) 

Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -7 100 -7 123 

Kostnader 11 069 10 805 

Verksamhetens resultat 3 969 3 681 

Budget 3 146 3 146 

Avvikelse -822 -535 

 

Kommentar till resultat 

Den gemensamma verksamheten inom äldreomsorgen visar på ett underskott. Det stora 

underskottet ligger under lokaler då intäktsförlust bland annat skett med att många särskilda 

boende platser varit tomma under året och att kostnader för gemensamhetsutrymmen på 

särskilda boenden inte täcks av hyror. 

Personalkostnader i ledningsgruppen har gått med överskott på grund av att tjänster ej varit 

tillsatta. Däremot har överskottet används till utbildning och omarbetning av 

dokumentationssystemet på grund av nya anställningar inom kansliverksamheten. De nya 

anställningarna har också lett till att fler konsulttjänster har behövts köpas in för att 

kompensera förlusten av kunskap på grund av pensionsavgång. Datorer har också bytts ut 

under året. 
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Investeringar 

Investeringar under 2015 har bestått av: 

118tkr varav 

 80 tkr Upprustning av Nya Skagern (data och möbler) samt Lync rum 

 38 tkr Möbler till gemensamhetsutrymmet, Trygghetsboende Amnegården 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås fattat beslut om att föra över nedanstående summa till de 

föreslagna investeringarna för 2016: 

282 tkr varav 

 30 tkr 3 stycken lyftar 

 60 tkr 4-6 stycken sängar 

 120 tkr Vårdtyngdsmätningsverktyg 

 72 tkr Möbler till Björkskär i samband med omställning från särskilt boende till 

korttidsboende 

Anställning av socialt ansvarig samordnare, SAS samt samordnare i området Gullspång 

kommer att göras. 

 

Framtid 

Framtiden inom äldreomsorgen ser ut så att översyn av verksamheten sker gällande 

budgetfördelning arbetssätt. Under det kommande året planeras fokus på att 

utvecklingsarbeten sker med en tydlighet utifrån ett givet uppdrag samt systematisk 

återkoppling. Detta ska ske i enighet med Verksamhetsplanen, Kvalitetsplanen och med den 

nya arbetsmiljöföreskriften, Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4, som 

vägledande dokument. Syftet är att genom en god arbetsmiljö där hög delaktighet upplevs, nå 

beställningarna och leveransåtaganden utifrån en så hög nöjdhet bland medarbetarna som 

möjligt. Arbetet genomsyras av kommunens värdegrund och de fyra G:na. 
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Hemvård 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Gullspångs hemvård 

Hemvården Gullspång har under våren 2015 infört varma matlådor. Personalen i Hemvården 

Gullspång har fått ökad kunskap i demenssjukdom genom utbildning samt föreläsning. Vidare 

har arbetet med palliativ vård Hemvården Gullspång har under våren 2015 infört varma 

matlådor vilket har inneburit ett nytt arbetssätt för personalen samt ökad kvalité för våra 

brukare. Vidare har personalen i Hemvården Gullspång fått ökad kunskap i demenssjukdom 

genom BPSD utbildning samt föreläsning i ämnet. Vidare har arbetet med palliativ vård 

Hova Hemvård 

Verksamhet Hova hemvård har under våren bytt ut samtliga trygghetslarm till digitala larm 

för att kunna garantera en bättre täckning. Hova hemvård har även påbörjat distribution av 

varma matlådor till brukare vilket ger ökad kvalitet.  En satsning på fortbildning för all 

personalen i BPSD demensvård och vårdhygien har gjorts. Extra statliga medel för att öka 

tryggheten och kvalitén för de äldre samt främja arbetsmiljön för personalen. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

  

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -3 500,6 -2 946,7 

Kostnader 25 627,9 24 018,3 

-varav personalkostnader 23 754,8 22 477,5 

Verksamhetens resultat 22 127,3 21 072 

Budget 22 127 22 142 

Avvikelse 0 1 070 

 

Kommentar till resultat 

Gullspångs hemvård 

Resultatet för Hemvården Gullspång visar på ett plus resultat och detta beror främst på ökade 

intäkter på trygghetslarmen samt minskade personalkostnader. Vad gäller minskade 

personalkostnader så handlar det om att det under året har varit en lägre vårdtyngd. Det görs 

även ett plusresultat på personalkostnader gällande nattpatrullen. Vidare görs ett överskott på 

posten trygghetsboendet och detta beror på ej ersatta turer. 

Hova Hemvård 

Verksamheten Hova hemvård har under det första halvåret 2015 haft en fortsatt hög. Då 

baspersonalen inte ska ligga på en beläggningsgrad över 91 procent under arbetspassen enligt 

facklig överenskommelse har planeringsverktyget Laps Care visat att extrapersonal ofta 

behövt sättas in. Introduktionskostnader för ett flertal helt nya vikarier inför sommaren har 

även bidragit till ökade personal kostnader. Introduktionskostnader för ett flertal helt nya 

vikarier inför sommaren har även bidragit till ökade poolkostnader. 
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Framtiden 

Gullspångs hemvård 

Hemvården Gullspång kommer under 2016 att fortsätta utveckla och förbättra arbetet inom 

hemvården bland annat genom kompetensutveckling samt utveckling av de system som finns 

inom verksamheten. 

Hova Hemvård 

Hova hemvårds verksamhet fortsätter utvecklingsarbetet med planeringsverktyget Laps Care. 

Målet är en väl fungerande planering med en kostnadseffektivare planering. Fler 

arbetsuppgifter som betecknas "kringuppgifter" kommer att lyftas ur den planerade tiden och 

utföras av annan personal. En översyn av tidsbehovet vid varje brukarbesök kommer att göras 

för att ytterligare effektivisera Hova hemvård. Extra resurser i form av två heltidstjänster 

finansierade av statliga medel kommer att kunna användas även under kommande 

verksamhetsår. 
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Särskilt boende 

Viktiga händelser och utveckling under året 

 

BPSD utbildning: All tillsvidareanställd personal har gått två dagars utbildning i BPSD; 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Syftet är att få ökad kunskap om de 

vanligaste bakomliggande orsakerna till beteendeförändringar vid demenssjukdom, få 

kunskap kring implementering och om hur man arbetar med verktyget i praktiken. Skattningar 

och handlingsplaner görs för att för att säkerställa rätt förhållningssätt från personalen samt att 

den personcentrerade vården ska öka. 

Förflyttningsteknik: Rehab utför förflyttningsövningar med all baspersonal. 

Statliga under hösten satsning har skett för att öka tryggheten och kvalitén för de äldre samt 

främja arbetsmiljön. 

Mogården: Reflektionstillfälle för personalen varje måndag fortsätter. Hissarna på Mogården 

kommer att uppgraderas och köken på avdelningarna kommer att renoveras. 

Amnegården: Arbetet med värdegrunden fortskrider och målet är att alla brukare ska känna 

sig trygga med den vård och omsorg som ges i vår verksamhet. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -2 556 -2 426 

Kostnader 25 865 25 110 

-varav personalkostnader 25 221 24 547 

Verksamhetens resultat 23 310 22 684 

Budget 23 407 22 684 

Avvikelse 97 0 

 

Kommentar till resultat 

Mogården 

Verksamheten Mogården särskilt boende visar ett överskott. På grund av att ett större antal 

helt nya vikarier har behövt introduceras inför sommaren har en högre poolkostnad belastat 

ekonomin. På grund av hög korttidsfrånvaro på avdelning Linden har här poolkostnaden varit 

högre. Trots detta visar verksamheten ett positivt resultat då kostnaderna för personal tredje 

kvartalet varit lägre än tidigare prognostiserat. 

Amnegården 

Intäkterna har minskat på grund av tomma platser. Vidare har verksamheten varit tvungen att 

öka resurserna utöver det ordinära under vissa perioder på grund av ökat behov. En översyn 

av hjälpmedel i grundutrustningen har också gjorts vilket medfört inköp 

Framtiden 

All baspersonal kommer att genomgå utbildning från rehab i vissa moment inom 

förflyttningsteknik. Arbetet med BPSD samt Senior Alert utvecklas vidare under 2016 med 
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strävan mot att all personal är delaktiga i detta. Arbetet med att minska sjukfrånvaron 

intensifieras och arbetet med en ökad personcentrerad vård utvecklas. 

Amnegården 

Ett förbättringsområde är att minska tiden för nattfastan. För många av brukarna på Särskilt 

boende är nattfastan alldeles för lång. Ett annat är att arbeta aktivt med att förbättra 

genomförandeplanerna. Vi måste bli bättre på att beskriva hur insatserna ska genomföras. Det 

är också viktigt att vi blir bättre på att följa upp olika insatser, målsättning och fattade beslut. 

Vi kommer arbetet med att öka frisknärvaron. Det finns ett antal olika friskfaktorer att arbeta 

vidare med och att försöka minska de riskfaktorer som finns. Detta för att få en friskare 

arbetsplats. 

Personalen på korttidsavdelningen bör vara utbildade undersköterskor. Genom att förlänga 

APT (arbetsplatsträff) med en timme skapas utbildningstillfällen för att stärka och utveckla 

kompetensen på korttidsavdelningen. 
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HSL-verksamhet 

Viktiga händelser och utveckling under året 

 Sjuksköterskorna har under våren gått en utbildning i kliniska bedömningar. 

 Sjuksköterskeorganisationen har anställt en pool-sjuksköterska för att täcka semestrar 

och sjukfrånvaro. 

 Sjuksköterskeorganisationen har haft handledning och planeringsdagar. 

 Demensteamet har under året haft reflektionsgrupper i gång i veckan för samtlig 

baspersonal som arbetar på demensavdelningen, webbutbildning i BPSD för personal 

inom särskilt boende och hemvård. Webbutbildning i Demens ABC för all baspersonal 

inom äldreomsorg och LSS. Basal demensutbildning för kommunens vikarier. 

 En av Demensteamets undersköterska utbildats till certifierad BPSD utbildare för 

norra Skaraborg. 

 Sjuksköterskor och rehab har gått utbildning i BPSD (beteende mässiga och psykiska 

symtom vid demenssjukdom). Uppstart av palliativa ombud. 

 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -310 -299 

Kostnader 12 481 12 428 

-varav personalkostnader 10 434 10 206 

Verksamhetens resultat 12 311 12 130 

Budget 11 526,9 12 133 

Avvikelse -785 3 

 

Kommentar till resultat 

HSL verksamhetens underskott beror på personalkostnader 465 tkr och ökade kostnader för 

förbansmaterial, bilvård och leasingavtal. 

  

Framtiden 

Rekryteringsfrågan är viktig inför framtiden, att säkra bemanningen med att överanställa 

legitimerad personal för att säkra en god kvalité och vård för vårdtagarna. 

Det måste också finnas utrymme i bemanningen för semester och sjukfrånvaro, men även för 

kompetensutbildning för legitimerad personal. 

En viktig fråga för att bli konkurrenskraftiga och få en bra arbetsmiljö är 

arbetstidsförkortning. 

Rehab personal börjar hösten 2015 att undervisa baspersonalen i förflyttningar. 
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BPSD registret håller på att utveckla ett kvalitetsregister lämpat för LSS, där har Gullspång 

blivit utvalt att ingå som en pilotgrupp, Ingela Larsson i Demensteamet kommer att utbilda 

LSS personalen. 
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Ledning individ och familjeomsorg (IFO) och LSS 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Sociala ledningsgruppen har genomgått en nulägesanalys under hösten då fler tjänster varit 

vakanta. 

Fortsatt utveckling kring boende för ensamkommande barn har skett under hösten och 

vintern. För närvarande finns c:a 80 barn i verksamheten och de flesta bor i kommunens egna 

boenden. Under den senaste tiden har dock familjehem anlitats samt placeringar utanför 

kommunens boende har varit tvunget att anlitats. Tre boenden finns i bruk idag samt så är 

ytterligare ett boende på väg att starta. Vidare finns planering för att starta ett 5:e boende för 

ensamkommande barn för att klara tillströmningen till landet av de barn som kommer och 

söker asyl i Sverige. 

Ett nytt LSS boende planeras att byggas. Processen för detta med en första informationsträff 

för brukare och anhöriga startade under hösten -15. Processen fortgår med att undersöka det 

framtida behovet av de personer som behöver denna typ av boende samt vart och hur boende 

för vuxna med särskilt stöd ska byggas. 

  

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -771 -321 

Kostnader 3 326 3 266 

-varav personalkostnader 2 798 2 475 

Verksamhetens resultat 2 555 2 944 

Budget 2 855 2 982 

Avvikelse 300 38 

 

Kommentar till resultat 

Ett överskott redovisas i den gemensamma verksamheten för IFO och LSS. Överskottet är ett 

resultat av att vakanta tjänster inte tillsatts under hösten, i avvaktan på genomlysning av hur 

organisationen ska se ut utifrån behov med syfte att nå de politiskt uppsatta målen och följa 

lagstiftningen. 

Investeringar 

Investeringar under 2015 har bestått av: 

 79 900 kr Upprustning av Nya Skagern (datorer och möbler) samt Lync rum 
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Framtiden 

Cheferna inom ledningsgruppen kommer mer att arbeta med utvecklingsfrågor tillsamman 

med sin personal. En socialt ansvarig samordnare kommer att anställas i stället för 

utvecklingsledare och myndighetschef 

IFO 
Under kommande år kommer ett ökat behov av att skapa sysselsättningsåtgärder att finnas. 

LSS 
Inom LSS behöver nya boendeformer skapas utifrån nuvarande behov och framtidsbehov.  

Det kan uppskattningsvis röra sig om ca 7-9 lägenheter. Man ser också att behovet av 

avlastningsplatser ökar. Samt behov av boendestöd. 

Nya yrkestitlar ska införas inom LSS där det ska finnas en stödpedagog på varje boende vilket 

genererar en löneökning på 100 000 kr. per år. 

LASS 
3 ärenden kommer att kosta mer pengar inom assistansen. Orsaken är omflyttning av resurser 

då en brukare nu väljer att byta till privat utförare. 

Socialpsykiatrin/ Bergsgatan 

Projektledare börjar 1/2 för att utveckla sysselsättningsmöjligheter och det individuella och 

personcentrerade arbetssättet för att skapa ännu mer normalisering. 
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Individ- och familjeomsorg 

Viktiga händelser och utveckling under året 

IFO verksamhet 

IFO verksamheten har under första halvåret 2015 påverkats av förhållandevis stor 

personalomsättning. Detta är inte unikt för socialtjänsten i Gullspång utan en problematik för 

många kommuner. Rekryteringsarbetet under första halvåret resulterade i att erfarna 

socionomer kunde anställas inom de olika områdena. Den stor personalomsättning har dock 

fortgått under andra halvåret med resultat att samtliga socialsekreterare inom barn och unga 

samt missbruk och socialpsykiatri valt att avsluta sin anställningar. 

Utvecklingsarbete har bedrivits med processanalyser som en del i kvalitetsledningssystemet. 

Utvecklingsarbete där IFO-verksamheten är delaktig pågår i det social förebyggande projektet 

"Utmanande avstamp 2".  Under andra halvåret har projektledare rekryterats till 

socialpsykiatrins verksamhet i syfte att utveckla verksamheten. Samverkan, såväl internt som 

externt och med andra myndigheter har under det gångna året fortgått. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -1 365,7 -1 099,8 

Kostnader 26 555,3 22 179,6 

-varav personalkostnader 11 024,4 9 979,6 

Verksamhetens resultat 25 189,6 21 079,8 

Budget 19 694 18 672 

Avvikelse -5 496 -2 408 

   

Varav avvikelse 
delverksamheter 

  

IFO -4 438 -1 244 

Försörjningsstöd -1 362 -889 

Bergsgatan (socialpsykiatri) 305 -275 

 

Kommentar till resultat 

Familjecentrum 

Projektet Utmanade avstamp 2 som startade upp september 2015 har haft svårigheter att 

tidsrapportera såsom varit avsett. Vakanta tjänster på IFO och då ena vårdcentralen står inför 

ett ägarbyte försvårar tidsrapporteringen. Projektet som sådant och arbetet med familjerna 

fortskrider. 

Familjecentrums verksamhet har en begränsad budget som ska täcka utgifter för de olika 

aktiviteterna som sker inom verksamheten. Ett budgetförslag för 2016 har arbetats fram av 

medarbetare på Familjecentrum, denna ska avhandlas på kommande ledningsmöte i början 

februari. 
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När hänsyn tagits till statsbidrag för särskilda insatser för flyktingmottagande, som redovisats 

under kommunens finansförvaltning som generellt statsbidrag, förbättras ovanstående resultat 

med + 300 tkr. 

Framtiden 

IFO verksamhet 

Ett inledande samarbete med arbetsmarknadsenheten har startats upp under december i syfte 

att kunna komma igång med en mötesplats för unga vuxna som behöver stöd i sitt 

jobbsökande. Nystartsjobb och instegsjobb för ca 15 nyanlända personer sker i kommunal 

verksamhet. Under första halvåret kommer rekrytering av fortgå till socialsekreterare barn och 

unga. 

Bergsgatan 

En projektledare har under hösten rekryterats och kommer att kommer att arbeta vidare med 

utvecklingen av den socialpsykiatriska verksamheten. 

Verksamheten har tilldelats statliga medel från Socialstyrelsen (PRIO).  

Familjecentrum  

Inför 2016 är målsättningen att verksamheten ska kunna fortsätta med de aktiviteter som varit. 
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LSS  

Viktiga händelser och utveckling under året 

Solbacka (tidigare Östergatan) samt Björkebo 

Information kom under hösten att ny gruppbostad ska byggas. En grupp med politiker, 

socialchef, enhetschef, brukare, anhöriga och gode män bildats. En brukarundersökning har 

genomförts angående vad brukarna tycker om sitt boende. Personalen på boenden och daglig 

sysselsättning samt personliga assistenter har genomgått utbildningen BPSD (Svenskt register 

för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). 

Korttidsvistelse utanför hemmet 

Fler personer blir beviljade insatsen kortidsvistelse utanför hemmet. Ledsagarservicen nyttjas 

mer och mer på helger vilket bidrar till en högre timlön då helgersättning utgått 

Boendestöd 

Ett nytt ärende tillkom under året. 

Sörgården 

Sörgården har firat 30 År. En ny brukare från Bergsgatan har fått daglig sysselsättning i 

tvättstugan. Cafét är bemannat under helger. 

 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -10 056,5 -11 552,9 

Kostnader 24 521,3 24 194,4 

-varav personalkostnader 19 987,6 19 907,5 

Verksamhetens resultat 14 464,8 12 641,5 

Budget 15 165 14 701 

Avvikelse 700 2 060 

   

Varav avvikelse 
delverksamheter 

  

Boende inkl. boendestöd LSS 1 153 1 220 

Personlig assistans -364 663 

Övriga insatser -257 -86 

Daglig verksamhet 167 262 
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Kommentar till resultat 

Korttidsvistelse utanför hemmet 

Då Solbackas brukare inte har riktiga lägenheter och man får vistas mycket tillsammans får 

man försöka hitta på aktiviteter utanför boendet i större utsträckning. Personal sätts till stor 

del in efter behov för att kunna tillgodose individuella behov. 

Ledsagarservicen nyttjas mer och mer på helger vilket bidrar till en högre timlön då 

helgersättning utgått. Fyra nya ärenden under 2015 inom korttidsvistelse utanför hemmet samt 

ett nytt ärende inom avlösarservice. 

Personlig assistens i Hova aviserar ett underskott då man fick ett nytt ärende som krävde 

dygnet runt bemanning.  

Framtiden 

Generellt för alla verksamheter är att man kommer att se över möjligheterna för att föra social 

dokumentation i datorn. Detta ska medföra en mer kvalitets och rättssäker dokumentation.  

LSS fortsätter arbetet med att se över möjligheten till att personliga assistenterna ska kunna få 

tillgång till Intranätet, mejl samt Medvind från brukarens hem.  

Ett mål för 2016 är att utveckla verksamheten med en cafévagn som brukare inne på 

avdelningarna på Amnegården kan handla ifrån. 

Man kommer tillsammans i arbetsgruppen gå igenom resultatet från den brukarundersökning 

som genomförts och arbeta med att förbättra resultatet till nästa undersökning.  
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Flyktingverksamhet 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Flyktingmottagning 

Flyktingmottagning/Integration är en integrerad del av socialkontoret. 

Under 2015 har kommunen mottagit 20 nyanlända utöver avtalet om mottagande av 40 

nyanlända. Därutöver har 14 personer kommit till kommunen på anknytning där redan någon 

familjemedlem fått permanent uppehållstillstånd och är bosatt i Gullspångs kommun. Under 

första halvåret har 18 personer haft nystartsarbete och tre personer har haft instegsarbete med 

Gullspångs kommun som arbetsgivare.  

Ensamkommande barn 

Ett nytt boende, Östergatan startade 1 maj 2015. Under sommaren och hösten anvisades 

många barn i snabb takt vilket blev en påfrestning för personal och barn inom boendena i 

kommunen.  

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Flyktingmottagning 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -5 163,5 -7 613,9 

Kostnader 4 963,5 7 313,9 

-varav personalkostnader 1 542,4 1 701,3 

Verksamhetens resultat -200,0 -300,0 

Budget -200 -300 

Avvikelse 0 0 

Ensamkommande barn 

Resultatsammanställning (tkr) Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Intäkter -35 515 -22 193 

Kostnader 35 119 21 893 

-varav personalkostnader 22 032 15 097 

Verksamhetens resultat -395 -300 

Budget -395 -300 

Avvikelse 0 0 

 

Kommentar till resultat 

Flyktingmottagning 

Verksamheten bedrivs till fullo av statliga medel från migrationsverket.  

Ensamkommande barn 

Verksamhetens kostnader täcks av intäkter från statliga medel. Intäkterna finansierar även en 
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lärartjänst samt overheadkostnader på 400 tkr. 

Framtiden 

Flyktingmottagning 

Under 2016 finns avtalat om mottagande av 40 nyanlända. Utöver detta sker även en 

anhöriginvandring exempel kan nämnas att föräldrar och syskon anländer till ett barn som 

kommit till kommunen i tidigare skede som ensamkommande barn. 

Under 2016 är det målsättningen att kunna erbjuda de nyanlända ordnat boende, undervisning 

på SFI samt ett mottagande som innebär att nödvändig samhällsinformation kommer den 

nyanlända till del. Ytterligare fler personer ska under 2016 kunna erbjudas 

arbete/sysselsättning i någon form och målsättningen är att någon i familjen ska ha egen 

försörjning. Samverkan ska under 2016 fortgå med Lärcentrum, AME, Arbetsförmedlingen 

samt andra viktiga aktörer. 

Ensamkommande barn 

Verksamheten ensamkommande barn är en dynamisk och oförutsägbar verksamhet. Antalet 

barn som anvisas kommunen är svårt att förutsäga. En omorganisation har kommit till stånd 

för att kunna möta kommande behov. Nya boenden ska öppnas under 2016 samt personal och 

chefer rekryteras. 
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Gemensamma nämnder 

Tekniska nämnden 

Viktiga händelser och utveckling under året 

På investeringssidan gällande Gata är ett av de större projekten det påbörjade arbetet med 

Allmänna vägen. Man har utfört ett beläggningsarbete på ett flertal gator där behovet varit 

stort under flera år t.ex. Stampargatan. Vattnet ifrån Hova vattentäkt blev utsett till att vara ett 

av de godaste dricksvatten i Sverige. 2015 uppnådde VA-kollektivet för första gången målet 

en VA-ekonomi i balans. Efter ytterligare en läcka på vattenledningen i Gullspångsälven har 

vattenförsörjningen nu blivit säkrad genom att en ny ledning borrades under älven. Efter flera 

års arbete har ett nytt tillstånd beviljats Hova reningsverk. Under året har 

skollokalsutredningen slutförts och beslut om renovering av skolorna har fattas. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

 

Brutto 
kostnadsbudg
et 

Nettobudg
et 2015 

Ombudget
e- ringar 
och tillägg 

Budget inkl 
ombudgetering
ar 

Bokslu
t 

Avvikels
e 

       

Administrativa 
avdelningen 

513 464 0 464 448 16 

Kart- och 
mätavdelningen 

270 230 0 230 228 2 

Städavdelningen 5 459 5 059 0 5 059 4 832 227 

Gatuavdelningen 9 256 5 439 550 5 989 5 771 218 

Fastighetsavdelning
en 

12 378 7 771 0 7 771 7 529 242 

Bostadsanpassning 662 662 0 662 861 -199 

       

Summa 
skattefinansierad 
vht 

28 538 19 625 550 20 175 19 669 506 

       

       

VA-avdelningen 8 647 -2 547 0 -2 547 -3 382 835 

inkl. finansiering 
skattemedel 

 1 500 -550 950   

Summa 
avgiftsfinansierad 
vht 

8 647 -2 547 0 -2 547 -3 382 835 

 

Kommentar till resultat 

Gata 

Inför prognos 4 lyftes ett befarat underskott för kommunens gatu- och parkverksamhet om 
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ca 200 tkr. Dels överskrider kostnaderna för park budget samt bidraget till enskilda vägar (-75 

tkr). Men högre intäkter (investeringsuppdrag) balanserar upp resultatet. 

Fastighet 
Inför prognos 4 gjordes bedömningen att göra ett prognostiserat överskott om ca 200 tkr. 

Resultatet i bokslutet ligger i nivå med prognosen. 

Bostadsanpassningen beräknades i prognos 4 att göra ett underskott om ca 440 tkr. 

Kostnaderna blev lägre än prognostiserat. 

VA-avdelning 
VA-avdelningen beräknades i prognos 4 att gå med överskott om ca.100 tkr inkl. finansiering 

skattemedel om 950 tkr. Överskottet i bokslutet blev betydligare bättre, vilket till större delen 

beror på intäktssidan. 

Investeringar 

  
Investeringsredovisning 

(tkr) 

Budget 

2015 

Bokslut 

2015 

Avvikelse 

2015 

          

  Fastighetsavdelning     

91123 Nämndrum uppr tillg 400 0 400 

98386 Byte fönster Gullstensk 0 690 -690 

98400 Försk staket o grindar 84 47 37 

98402 Kommunförråd Hova 92 39 53 

98404 Tak Amnegården 500 418 82 

98409 Kulvert kommunhus Hova 400 329 72 

98410 Lysmasken moduler 3 000 2 896 104 

98411 Skolutredn 2015 7 000 921 6 079 

98412 Gullstenskolan rep hiss 600 210 390 

98413 regnbågsk rep kylrum 200 0 200 

    12 276 5 549 6 727 
 

  
Investeringsredovisning 

(tkr) 

Budget 

2015 

Bokslut  

2015 

Avvikelse 

2015 

          

  VA-avdelning     
96014 Stampargatan VA 62,0 119,0 100 
96024 UV Filter mm Skagersvik 73,0 69,9 70 
96026 Soda till lut Skagersvik 10,0 0,0 0 
96027 Golvbeläggn Skagersvik 52,0 82,1 85 
96028 Blåsmaskin 200,0 155,8 150 
96035 Gårdsjö byte rörgaller 50,0 58,9 60 
96036 Avl pumpstation Otterbäck 166,0 130,5 160 
96040 Byte inloppspumpar Hova 60,0 60,3 70 
96041 allm väg etapp 2 avl va-k 900,0 336,3 900 
    1 573 1 013 1 595 
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Investeringsredovisning 

(tkr) 

Budget 

2015 

Bokfört  

2015 

Resultat 

2015 

          

  Gatuavdelning     

98040 GC väg Otterbäcken -102,0 26,2 -128 

98042 GCv utm 3005 Pirv-Navigat 457,0 1 170,6 -714 

98052 Asfaltering Industriv OB 0,0 12,6 -13 

98053 Upprustn asfaltsbel H/Gsp 647,0 378,0 269 

98056 Stampargatan gata 473,0 732,7 -260 

98057 Översyn skyltn o vägvisn 200,0 156,7 43 

98058 Vattubolsv-Mariestadsv 113,0 42,3 71 

98059 Bussterminal Gullspång 600,0 188,7 411 

98100 Lekplatser/utrustning 167,0 130,5 37 
       

    2 555 2 838 -283 
 

På gatusidan har beläggning utförts i större omfattning än man tidigare planerat gällande 

Stampargatan, då utrymme funnits i projekt upprustning asfaltsbeläggning Hova/Gullspång. 

På VA-sidan prognostiserades kostnader för projekten UV-ljus Hova vattenverk, kartläggning 

ovidkommande vatten samt vattenledning till Kärret, men då projekten inte tillfördes medel 

genomfördes inte dessa, med undantag för vattenledningen till Kärret, för denna tillskapades 

utrymme i driften.  

Framtiden 

Behovet av en VA plan MTG är påtagligt, denna plan behöver tidigt 2016 beslutas för att 

kunna fungera som ett stöd för strategiska beslut inom VA verksamheten såväl politiskt som i 

verksamheterna. Drift- och underhållsplaner inom gata/park behövs tas fram resp. uppdateras, 

detta arbete planeras att slutföras under 2016. En stor utmaning är att lösa lokalförsörjningen 

för de nyanlända. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Sommaren: Kontroll av badvattenkvalitén på kommunernas allmänna bad har utförts visande 

på överlag god badvattenkvalité. Kontrollen av mjukglass de tre kommunerna visade på en i 

de flesta fallen bra kvalité. 

Flyktingsituationen i Sverige har också påverkat behovet av handläggning och tillsyn från 

Miljö- och byggnadsnämndens sida. Det har handlat såväl om asylboenden som 

evakueringsboenden och hem för vård av ensamkommande barn. 

Byggverksamheten har under året varit fortsatt relativt hög. Totalt har 323 bygglov slutförts 

under året. I Gullspång har 45 bygglov handlagts, i Mariestad 198 och i Töreboda 90. 

Tillsynen över resultatet av den obligatoriska ventilationskontrollen har helt varit inriktad mot 

de tre samverkande kommunernas egna fastigheter. Nu är i princip alla ventilationsaggregat 

kontrollerade. Krav ställs nu på att samtliga brister blir åtgärdade. 

Mycken tid har lagts på handläggning och tillsyn av två nya avfallsverksamheter i Gullspångs 

kommun. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) 2015 2014 

Intäkter -11506 -11987 

Kostnader 16071 16797 

- Varav personalkostnader 10927 11209 

Verksamhetens resultat 4565 4810 

Budget 4898 4578 

Avvikelse 333 -232 

 

Kommentar till resultat 

Miljö- och byggnadsnämnden har under året haft en ansträngd personalsituation. För att inte 

riskera att övertrassera budgetramarna, så har vakanser fått tillsättas långt i efterhand. 

Dessutom har förvaltningen en hel del bekymmer med sjukskrivningar. 

Konsekvensen av att inte ha fulltalig personabesättning har blivit att servicenivån inte varit 

fullödig samtidigt som intäkterna inom främst miljöbalkens område blivit lägre än vad som 

behövs för att kunna uppfylla uppdraget att bedriva en bra tillsyn enligt miljöbalken. 

Investeringar 

Tilltänkt investering under år 2015 för att skaffa ett nytt verksamhetssystem för miljö- och 

byggnadsnämndens myndighetsutövning kommer inte att kunna effektueras förrän tidigast 

under år 2016, varför den investeringen med nödvändighet måste flyttas till budgetåret 2016. 
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Framtiden 

Ändrad lagstiftning 

 Ändringar i plan- och bygglagen 

 Kraven på åtaganden när det gäller vattenförvaltning 

Volymförändringar 

 Ökade krav på tillsyn enligt plan- och bygglagen inte minst när det gäller 

tillgänglighet och vanvårdade byggnader och fastigheter. Behovet är i 

storleksordningen en heltidstjänst (600 tkr) 

 Ytterligare två tjänster helt med inriktning på tillsyn när det gäller enskilda avlopp. 

Tjänsterna kan finansieras till 50 %. Det motsvarar en årlig nettokostnad på 600 tkr. 

Nya/förändrade behov 

Intensifiera: 

 Handläggningen av ärenden när det gäller asylboenden med mera 

 Handläggning av ärenden om förorenade områden 

 Handläggning av ärenden om enskilda avlopp 

 Förenkla helt enkelt genom nyttjande av e-tjänster 

 Säkrare arkivhantering inte minst när det gäller digitala dokument 

 Risken för att behöva betala för åtgärder som Kronofogden utför på den försumliges 

bekostnad. Nämnden riskerar att behöva betala när den försumlige saknar medel. 



Årsredovisning 2015 Gullspång 106(113) 

IT-nämnden 

Viktiga händelser och utveckling under året 

IT-avdelningen har under 2015 gjort satsningar på den MTG-gemensamma lagringslösningen, 

med utökat lagringsutrymme och förbättrad prestanda som följd. Visst utbyte av hårdvaran till 

lösningen kvarstår dock innan den är anpassad till verksamheternas behov. 

Tillsammans med verksamheten har IT-avdelningen tagit fram ett koncept för en så kallad 1 

till 1 -lösning för grundskolan där eleven har en ”egen” enhet, dels för datorer men även för 

andra enheter som surfplattor. Under 2015 har antalet surfplattor ökat från ca 800st till 2 000st 

vilket samtidigt ställer krav på en standardiserad managering för att möta verksamheternas 

behov och arbetssätt med de nya enheterna. Som en följd av det här har även internetkapacitet 

för MTG utökats. 

IT-avdelningen har under våren infört en ny telefonilösning för IT-supporten med tillhörande 

kösystem för ett bättre bemötande samt effektivare hantering av kontakten med 

verksamheterna. Arbetet med att förbättra avdelningens interna processer fortgår 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) 2015 2014 

Intäkter -19 680 -17 459 

Kostnader 22 113 18 244 

- Varav personalkostnader 11 439 10 607 

   

Verksamheternas resultat 2 433 785 

Budget 0 0 

Avvikelse -2 433 -785 

 

Kommentar till resultat 

IT-nämnden redovisar ett negativt resultat uppgående till 2 433 tkr. Resultatet har fördelats 

med 1 460 tkr till Mariestads kommun, 608 tkr till Törebodas kommun och 365 tkr till 

Gullspångs kommun. Underskottet beror dels på en utökning av den MTG-gemensamma IT-

plattformen på grund av verksamhetens förändrade behov samt ökade konsultkostnader. 

De områden där konsultinsatser varit aktuella avser områdena intern verksamhetsutveckling 

avseende ledning, styrning. Vidare har stöd anlitats inom teknisk konsultation, 

systemutveckling, felsökning etc. 

MTG-gemensam IT-plattform omfattar kostnader för servrar, licenser, operativsystem, MTG-

gemensamma system, infrastruktur mm. Under de senaste åren har verksamheternas behov av 

och efterfrågan på nya eller förbättrade tjänster samt stöd i verksamhetsutveckling ökat. Detta 

har medfört att den gemensamma IT-plattformen ökat i volym och omfattning. 

Investeringar 

Under 2015 har 326 tkr av totalt 1 887 tkr används för investering. Investering av hårdvara till 

den MTG-gemensamma IT-plattformen flyttas fram till 2016. 
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Framtiden 

Som ett led i vårt arbete med att vara en naturlig del i verksamheternas utveckling ska vi 

intensifiera verksamhetsdialogen med start 2016. 

Arbetet med att skapa/uppdatera viktiga styrdokument som IT-nämndens samarbetsavtal och 

en IT-strategi för MTG kommunerna kommer att pågå under 2016. Den sedan tidigare 

beslutade ”nya fördelningsmodellen” ska uppdateras samt en tjänstekatalog kommer tas fram. 

Även satsningar på att ytterligare förbättra IT-supportfunktionen kommer att göras. Här kan 

nämnas aktiviteter som förbättring av befintliga och framtagande av nya processer samt 

framtagande av självservicefunktioner med mera. 

IT-avdelningen kommer att göra en satsning på den trådlösa infrastrukturen i syfte att öka 

prestanda, men även för att anpassa lösningen mot fler användargrupper och tillämpningar. 

Tillsammans med MTG-kommunerna kommer arbetet med framtagande av e-tjänster, 

framförallt riktade mot kommunernas medborgare att fortsätta. 
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Avfallsnämnden 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Första delen av deponins sluttäckning är klar. Nu inväntas jordmassor från E20 projektet 

Behandling av tryckimpregnerat trä har upphandlats och från årsskiftet är det Munkfors 

Energi AB som hämtar avfallet till säker förbränning 

Arbetet med åtgärder utifrån periodiskbesiktning har pågått under 2015, bl.a. har 

kontrollprogrammet reviderats 

Avdelningen har under året testat två olika papperspåsar för insamling matavfall i hushåll åt 

pappersindustrin 

 

Mycket tid har lagts ned på förberedande arbete och personalaktiviteter samt information 

inför samgåendet med kommunalförbundet AÖS 

 

I december fick alla hushåll i kommunerna Miljökalender för en bättre avfallshantering med 

mer återvinning och mindre avfall 

Sorteringen på återvinningscentralen har tagit två steg upp i avfallstrappan från 

energiutvinning till återanvändning; Träpallar sorteras ut och tas omhand i stället för att gå till 

flisning 

Sortering av el-avfall har förändrats och blivit mer förfinad. Ett pilot-projekt i samarbete med 

El-kretsen 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Avfallsverksamheten Gullspångs kommun mot avräkning 

(tkr) Sophämtning Återvinning 

Kostnader 5929 276 

Kapitaltjänstkostnader 88 42 

Intäkter -6144 -188 

Överföring till avräkning 127 -130 

   

Balansräkning avräkning  

IB 2272 -119 

Åretsavsättning 127 -130 

UB 2399 -249 

 

 

  Intäkter Kostnader Netto 

Vht Avfalls 
avdelning
en 

Budg
et 

Redo
v. 
31/12 

Avvikel
se 

Budg
et 

Redo
v. 
31/12 

Avvikel
se 

Budg
et 

Boksl
ut 

Avvikel
se 

           

563 Deponi -140 -126 -14 523 1 524 -1 001 363 1 398 -1 035 

 Summa 
skatte 
finansierad 
vht 

-140 -126 -14 523 1 524 -1 001 363 1 398 -1 035 
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  Intäkter Kostnader Netto 

           

  Intäkter Kostnader Netto 

Vht Avfalls 
avdelning
en 

Budg
et 

Redo
v. 
31/12 

Avvikel
se 

Budg
et 

Redo
v. 
31/12 

Avvikel
se 

Budg
et 

Boksl
ut 

Avvikel
se 

           

564,5
66 

Sophämtni
ng, Slam 

-5 990 -6 
144 

154 5 854 5 929 -75 -136 -215 79 

           

 Summa 
taxe 
finansierad 
vht 

-5 990 -6 
144 

154 5 854 5 929 -75 -136 -215 79 

           

  Intäkter Kostnader Netto 

Vht Avfalls 
avdelning
en 

Budg
et 

Redo
v. 
31/12 

Avvikel
se 

Budg
et 

Boksl
ut 

Avvikel
se 

Budg
et 

Boksl
ut 

Avvikel
se 

           

565 Återvinning -300 -188 -112 300 276 24 0 88 -88 

           

 Summa 
avgifts 
finansierad 
vht 

-300 -188 -112 300 276 24 0 88 -88 

 

Kommentar till resultat 

Verksamheten deponi har förbrukat mindre medel ur fonden än de planerade 1 900 tkr, uttaget 

är 1035 tkr. Driftbudgeten om 363 tkr är förbrukad. Omkring 1 ha av deponin har sluttäckts 

under 2015, viss andel av skyddskiktet ska kompletteras med massor från E20 Sophämtning 

och slammtömning gör ett mindre överskott. Verksamheten har under året bekostat utrustning 

i den nya personalbyggnaden. Verksamheten återvinning gör i år ett underskott. Kostnader i 

verksamheten utgörs till största del av behandlingsavgifter, personalkostnader. Mottagning av 

verksamhetsavfall är viktig för kommunen och större vikt bör i framtiden läggas på att få rätt 

betalt av företag som använder anläggningen. 

Investeringar 

Inga investeringsmedel har använts under år 2015 

Framtiden 

I framtiden drivs avfallsfrågorna för kommunen av kommunalförbundet Avfallshantering 

Östra Skaraborg, www.aos.skovde.se Förbundet leds av en direktion där två ledamöter från 

varje kommun ingår, Skövde har ständigt ordförandeskap. 
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Ekonominämnden 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Under året har tre av ekonomienhetens medarbetare gått i pension. Rekrytering av 

redovisningsekonom, med tillträde under augusti månad, har genomförts. Ekonomienheten är 

för närvarande bemannad med 8,0 tjänst vilket är en lägre bemanning jämfört med tidigare 

vilket också påverkat årets ekonomiska utfall. Utifrån de utmaningar som ekonomienheten nu 

ställs inför finns det behov av att utöka bemanningen. 

Under året har ekonomisystemet uppgraderats med en ny modul för budget och prognos. 

Arbetet med att koppla ihop ekonomisystemets prognosmodul med uppföljningsverktyget 

Stratsys har fortsatt. Ett flertal utbildningsinsatser inom ramen för ekonomiadministration har 

genomförts, arbete med införandet av komponentavskrivningar har påbörjats, utveckling av 

styrsystemet Stratsys fortgår och arbetet med förändring av resursfördelning/budgetprocess 

inför kommande års budgetprocesser har inletts. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) 2 015,0 2 014,0 

Intäkter -5 656 -5 514 

Kostnader 5 656 6 115 

- Varav personalkostnader 4 601 4 851 

Verksamheternas resultat 0 601 

Budget 0 0 

Avvikelse 0 -601 

  

Kommentar till resultat 

Nämnden för ekonomiadministration redovisar en positiv budgetavvikelse, före 

resultatjustering, uppgående till +536 tkr. Resultatet har återförts till Töreboda och 

Gullspångs kommun. En förklaring till resultatet, jämfört med tidigare år, är att uppbokning 

av övertid inte har gjorts och därmed inte påverkat nämndens resultat. Tillfälligtvis har 

ekonomienheten också haft en lägre bemanning (0,5 tjänst) jämfört med tidigare år vilket 

också har påverkat utfallet samt att vakant tjänst har funnits under del av året. Vidare har 

ekonomienheten, enligt beslut/uppdrag från kommunstyrelsen i värdkommunen Töreboda, 

vidtagit mycket stor återhållsamhet avseende främst planerade utbildningsinsatser samt inköp 

av datorer mm. Planerad uppgradering av ekonomisystemet har också senarelagts. 

Investeringar 

Ekonominämnden har inte genomfört några investeringar under året. 

Framtiden 

Ekonomienheten står inför stora utmaningar och åtaganden avseende införande av 

komponentavskrivningar, utveckling av rutinerna kring budget och prognos, intern kontroll 

mm. Rekvirering av statsbidrag avseende schablonbidrag, ensamkommande flyktingbarn mm 

från Migrationsverket ställer också högre krav på redovisning, uppföljning och kontroll. En 
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uppgradering av kommunens ekonomisystem kommer att behöva genomföras senast 2017. 

Kommunfullmäktige i Töreboda har fattat beslut om reviderade riktlinjer för inköp samt 

upphandlingspolicy. Ekonomienheten har det övergripande och samordnade ansvaret för 

inköp. Beslutet innebär en förändring av inköpsorganisationen där olika roller tydliggörs, bl. a 

med behöriga beställare. Denna förändring kommer att innebära att betydligt mer tid och 

fokus kommer att behöva ägnas upphandlingsfrågor. Det finns stora behov av utbildning, 

information kring ingångna avtal, uppföljning av köptrohet mot avtal mm i såväl Töreboda 

och Gullspångs kommun. 
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Lönenämnden 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Under 2015 har en pensionsinformation genomförts för samtliga anställda i MTGK-

kommunerna. Politikerna har även fått informationen. 

 

Avtalet med Tolkförmedling Väst kommer att förlängas när nuvarande avtalsperiod går ut. En 

genomgång och uppföljning av avtalet har gjorts under hösten-15 

Under 2015 har efter en genomförd upphandling av pensionsadministration och försäkring 

pensionsavtal överenskommits med KPA för de samverkande kommunerna och för 

Tolkförmedling Väst. 

Under vintern 2015 har ett projekt genomförts för att införa Aditro Window för de 

samverkande kommunerna och Tolkförmedling Väst. Aditro Window år ett gemensamt 

gränssnitt för alla HR- och ekonomiprocesser. Det innebär en ökad användarvänlighet för 

chefer och medarbetare. En portal som ger en bättre översikt över och minskar antalet 

inloggningar. 

 

En större uppgradering av personal- och lönesystemet har genomförts under hösten 2015. 

 

Utbildning i personal- och lönesystemet har genomförts för personalen inom lönekontoret 

under 2015. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Resultatsammanställning (tkr) 2015 2014 

Lönenämnden   

Intäkter -10 306 -10 577 

Kostnader 10 331 10 577 

-varav personalkostnader 6 339 6 577 

Verksamhetens resultat 25 0 

Budget 25 0 

Avvikelse 0 0 

 

Kommentar till resultat 

Lönekontoret visar ett överskott på 980 tkr för 2015 som kan hänföras till mindre 

projektkostnader och lägre personalkostnader. Överskottet har återförts till Mariestads 

kommun med 520 tkr, Töreboda kommun med 205 tkr, Gullspångs kommun med 124 tkr och 

Karlsborgs kommun med 131 tkr. 

Investeringar 

Verksamheten har inte gjort några investeringar under 2015. 
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Framtiden 

Arbetet med att standardisera och utveckla utdata har genomförts, dvs. att nyckeltal finnas 

tillgängliga för chefer och ansvariga. Fortsatt utbildning kommer att genomföras under 2016. 

En avvikelserapportering kommer att påbörjas under 2016. Syftet är att förbättra kvaliteten på 

de underlag som rapporteras in till lönekontoret och att underlagen kommer in i tid. 

Införandet av självservice fortsätter för ett genomförande på de arbetsplatser där det i 

dagsläget inte används. En översyn av de system som inte är integrerade med personal- och 

lönesystemet genomförs och målsättningen är att under 2016 skall samtliga av dessa system 

vara integrerade med personal- och lönesystemet, framförallt schema- och bemanningssystem. 

Det nuvarande avtalet med Visma för personal- och lönesystemet gäller till och med 171231. 

En översyn av avtalet kommer att göras under det första halvåret 2016. 

En översyn av kostnaden per lönespecifikation för MTGK-kommunerna kommer att göras 

under det första halvåret 2016. 

  

  

 

 


