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Politisk kommentar
Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Gullspångs kommuns uppvisar återigen ett positivt resultat, uppgående till +7 miljoner, bland
annat tack vare extra statliga medel till välfärden. Dessa medel har inneburit att kommunen
kunnat tillföra extra resurser till de olika kommunala verksamheterna. Resultatet är också
något bättre än budgeterat. En positiv utveckling för Gullspångs kommun under året har också
varit att fler kommuninvånare nu är i sysselsättning vilket i sin tur bidragit till högre
skatteintäkter. Under året har också antalet innevånare i kommunen ökat med 78 personer
vilket också är positivt. Vid årsskiftet uppgick invånarantalet till 5 307 personer.
En undersökning som var lite speciell under året har handlat om hur ”rolig” Gullspångs
kommun är. Vår kommun rankades som Sveriges 29:e roligaste kommun. Även avseende
genomförd brukarundersökning inom äldreomsorgen får vår kommun förhållandevis bra
betyg. Beträffande ranking av Svenskt Näringsliv tappade kommunen dock något. Vi antar
utmaningen och ser en förbättringspotential inom detta område framöver.
Bland genomförda investeringar under 2016 kan bland annat nämnas att gång-och cykelväg i
södra Otterbäcken har färdigställts, bussterminalen i Gullspångs centrum har byggts om,
badängskajen i Otterbäcken har renoverats, två stora vägprojekt har påbörjats i samverkan
med Trafikverket i samband med ombyggnation av E-20 förbifart Hova, ny korsning vid väg
26/väg 200 vid norra infarten till Otterbäcken, nya vattenledningar i Hova samt att infarten till
Gullspångs centrum har färdigställts. Den totala investeringsvolym under året uppgick ca 54
mnkr varav de kommunala bolagen stod för 43 mnkr av dessa.
Gullspångs kommuns kommunala bolag; Gullspångs Bostäder AB och Skagerns Energi AB,
uppvisar båda positiva resultat, sammantaget med +0,3 mnkr. För Gullspångsbostäder har året
inneburit starten på en expansion med att bygga om vandrarhemmet i Hova till boende samt
att påbörja ombyggnation av lokaler för ny förskola i Hova. Dessutom har byggnation av 24
nya lägenheter vid Åsterudsbacken påbörjats. Åsterudsbackens lägenheter får bland annat
balkonger och uteplatser i västerläge. Utsikten österut blir ut över ett öppet naturlandskap.
Läget ger även möjligheter att skapa en trivsam utemiljö samt ge plats till bra
parkeringsmöjligheter. Ett centrumnära läge med busshållplatser, bibliotek, vårdcentral,
konditori, matställen - ja kort och gott mitt i centrala Hova.
Det blir den första nybyggnationen som kommunens bostadsbolag genomför på många år. Det
finns ett stort behov av fler lägenheter och intresset för dessa nya lägenheter är stort, inte bara
i Hova. Även Gullspångsbostäders köp av kvarteret Klockaren i Gullspång, som under hösten
fick en ansiktslyftning i om med målning och uppfräschning av gamla Brandbergs järn,
innebär en framtida expansion av centrumnära lägenheter. Skagers Energi AB har fortsatt sin
verksamhet och expansion genom att förvärva ytterligare pelletspannor. Bolaget har också fått
uppdraget att genomföra kommunens utbyggnad av bredband i kommunens tätorter, där man i
Otterbäcken samverkar med Otterbäckens fiberförening. Tätorten Skagersvik färdigställdes
under hösten vidare har planering för tätorterna Hova och Gullspång påbörjats.
I samverkan med Riksbyggen har förbättringar av lokalerna vid kommunens äldreboenden
Amnegården och Mogården fortsatt. Exempelvis har Mogårdens hiss renoverats och
ombyggnation av avdelningsköken har påbörjats. Dessutom har förslag på framtida
förbättringar av utemiljön arbetats fram.
Otterbäckens hamn, en del av Vänerhamn AB där kommunen har en ägarandel på 13,7 %, har
även fortsättningsvis gått bra. Otterbäcken hamnverksamhet har en positiv utveckling och
förhoppningen är att detta även framöver ska ge kommunen aktieutdelning. Den största
Årsredovisning 2016 Gullspångs kommun

3(101)

frågeställningen för hamnverksamhetens fortsatta verksamhet och utveckling är kommande
beslut om nya slussar i Trollhättan.
Under året har kommunen anslutit sig till kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg (AÖS). Inträdet i AÖS har inneburit att kommuninnevånarna initialt fått sänkta
avgifter för sophanteringen. Framtidens krav på utveckling av sophanteringen ökar varför det
är nödvändigt med utökad samverkan tillsammans med flera kommuner.
Kommunen arbetar aktivt med att försöka få tillstånd bättre möjligheter att utnyttja
kollektivtrafiken. Under året har beslut fattats om att de som fyllt 75 år ska få åka buss
avgiftsfritt inom kommunen. Tillsammans med övriga kommuner utmed Kinnekullebanan har
ytterligare en ny tur tillkommit. Dock har det under året varit mycket spårproblem och
förseningar. Förhoppningsvis får Kinnekullebanan mer pengar framöver för upprustning då
stora behov föreligger. Kinnekullebanan har en stor potential avseende såväl framtida ökning
av persontrafik som godstrafik.
De gemensamma nämnderna inom ramen för MTG-samarbetet; ekonomiadministration,
löneadministration, IT-verksamhet, teknisk verksamhet samt miljö- och byggnadsverksamhet
fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Speciellt kan framhållas IT-verksamheten där
budgeten åter igen är i balans efter en negativ budgetavvikelse år 2015. Rekryteringar av nya
chefer har genomförts inom såväl miljö- och byggnadsverksamhet, IT-verksamhet som
teknisk verksamhet. Inom tekniska nämnden verksamhetsområde har bland annat en ny VAplan antagits.
Vid Södra Råda gamla kyrkplats har rekonstruktionen av kyrkan, som brändes ned 2001,
fortsatt genom samverkan med Göteborgs Universitet som ansvarar för själva
rekonstruktions- och forskningsdelen. Besöksmålet utvecklas också vidare i samverkan med
Västarvet. Medlemmar i Södra Råda Akademin utför rekonstruktionsarbetet på plats och
hjälper också till med information och guidning på kyrkplatsen. Medel för rekonstruktionen
erhålls i huvudsak från Länsstyrelsen och Västra Götalands regionen. Därutöver ansöks även
om medel från andra finansiärer.
Inom besöksnäringen har antalet aktiviteter ökat och många föreningar och småföretag är med
i nätverksträffar för att tillsammans utveckla kommunens besöksmål. Kommunen samarbetar
också över kommungränserna och ett samarbete som börjat ta sin form under året är
samverkan med Vänerkommunerna. Samarbetet syftar till att lyfta fram Vänern som
besöksmål. Inom ramen för detta samarbete genomfördes bland annat ett gemensamt projekt
under augusti månad där Vänerveckan erbjöd skolungdomar möjligheter att besöka
hembygdsgårdar och muséer.
En ny administrativ enhet i kommunen har bildats under hösten; Verksamheten för
integration, studier och arbetsmarknad (VISA). Motivet till bildandet av VISA är att hitta nya
former och arbetssätt för att hjälpa fler personer till studier och arbete.
Arena 9.0 är ett projekt där Gullspångs kommun samverkar, tillsammans med sammanlagt nio
kommuner, i syfte att hjälpa arbetslösa ungdomar till sysselsättning. Inom Skaraborgs
kommunalförbund bedrivs också projekt som handlar om fullföljda studier där målet är att fler
gymnasieelever fullföljer sin gymnasieutbildning och får behörighet till fortsatta
eftergymnasiala studier.
En mindre positiv utveckling, som drabbade kommunen under hösten, var bankernas fortsatta
centraliseringssträvan. Swedbank fattade beslut om att stänga kontoret i Gullspång, trots
påtryckningar från näringsliv, föreningar, privatpersoner samt kommunen. Mer positivt är
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etableringen i Otterbäckens småbåtshamn där en tankstation nu finns på plats. Detta innebär
att såväl båtägare som bilister, efter många år, återigen ges möjlighet att tanka.
Flera evenemang har genomförts under året som attraherar många besökare och fler
föreningar har ansökt om kommunalt arrangörsstöd. Pannkaks-kalaset i Södra Råda och
Riddarveckan är två goda exempel. Vi hoppas självfallet på fler ansökningar och evenemang
under nästa år.
Inom förskole- och skolverksamheten har personalen även fortsättningsvis hållit en hög nivå
på verksamheten. Det har varit en utmaning då många nya elever tillkommit under året.
Förskolan har givits möjligheter till personalförstärkningar. Även inom grundskolan har
personalförstärkningar varit möjliga att genomföra till följd av ökade statsbidrag.
Framtid
2017 kommer att vara ett år som kommer att präglas av renoveringar och byggnation. Detta i
form av skolrenovering, förbättring av förskolan Lysmasken, beslut om nytt LSS boende
kommer att fattas, etableringar vid trafiksplats Hova och infarten till Gullspångs centrum.
Planerna på kvarteret Klockaren har också beslutats av kommunfullmäktige. En långsiktig
plan för underhåll av gator och vägar har vidare tagits fram liksom uppdaterade skötselplaner
för kommunens parker och grönområden. Gestaltningsplan för centrum Gullspång, där
kommunen går från ord till handling, kommer att medföra förbättringar i trafikmiljön. En
åtgärdsvalsstudie för Otterbäcken görs i samverkan med Trafikverket en samverkan som
syftar till att förbättra trafikmiljön även här.
I syfte att få ungdomsarbetslösheten att fortsätta att sjunka satsar kommunen på olika former
av utbildningar samt ger möjlighet till feriearbeten och lärlingsplatser. Kommunen kommer
också att fortsätta att arbeta vidare med att få tillstånd fler företagsetableringar. Ett utvecklat
samarbete med det lokala näringslivet är av största viktigt för att säkerställa de arbetstillfällen
som för närvarande finns i kommunen men också för att antalet arbetstillfällen ska bli fler. En
fortsatt positiv samverkan med handlare i kommunen är också viktigt för att behålla och
utveckla servicen i kommunen.
Ett år går ganska fort när man ser tillbaka på all den verksamhet som bedrivits. Alla dagar i
veckan, året runt bedrivs en omfattande verksamhet i vår kommun. Den kommunala
verksamheten finns där varje dag hela året och hjälper barn, äldre, elever, boklånare etc., som
utförs av kommunens personal. Många tar för givet att allt ska fungera och att den
kommunala servicen är god - och visst har vi bra verksamheter i kommunen!
Vi behöver tillsammans fortsätta att utveckla och framhålla allt det som är positivt och bra i
vår kommun, t.ex. det natursköna läget med möjlighet till prisvärt och sjönära boende,
möjlighet att delta i vår kommuns rika föreningsliv, det månfacetterande näringslivet och vår
kommuns närhet till universitet och högskolor. Sammantaget kan detta locka företag att
etablera sig och människor att flytta till vår kommun.
Avslutningsvis vill jag tacka alla anställda och verksamma i kommunen.

Carina Gullberg (S) Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse
En sammanfattning av kommunens ekonomi
Ekonomisk översikt och resultatuppföljning
Gullspångs kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +7,1 mnkr vilket är något
bättre jämfört med föregående år (+ 6,9 mnkr 2015). Resultatet motsvarar 2,4 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än budgeterat.
Verksamheternas ekonomiska utfall visar såväl över- som underskott och uppgår sammanlagt
till -9,9 mnkr. Samtliga verksamheter visar god budgetföljsamhet, med undantag för Vård och
omsorgsnämnd, som redovisar en stor negativ budgetavvikelse uppgående till -9,6 mnkr. Att
kommunens resultat ändå är positivt beror på att kvarvarande statsbidrag avseende tillfälligt
stöd med anledning av flyktingsituationen, utbetalt i december 2015, intäktsförts i sin helhet
2016 (6,3 mnkr). Resterande överskott finns inom finansverksamheten.
Avsättning för medfinansiering av E20 Hova (4 mnkr) samt sluttäckning/deponi (1 mnkr) har
gjorts.
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2016 fastställdes ett budgeterat
resultatmål på 5,8 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade skatter och bidrag. Det
finansiella målet om en resultatnivå uppgående till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag har
uppnåtts.
Målet att investeringarna ska finansieras utan upplåning har också uppnåtts. Under året har
11,6 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en lägre nivå jämfört med föregående
år (17,1 mnkr 2015). Bland större investeringsprojekt kan nämnas fortsatt
bredbandsutbyggnad samt pågående skollokalprojekt.
Gullspångsbostäder AB redovisar ett positivt resultat uppgående till 0,2 mnkr. Skagerns
Energi AB redovisar ett resultat uppgående till 0,1 mnkr.
Nedanstående diagram visar kommunens resultatutveckling över en femårsperiod.
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Gullspångs kommuns utveckling och viktiga händelser
Utveckling
Gullspångs kommun förfogade under 2016 över drygt 450 miljoner kronor vilket redovisas
under den ekonomiska rapporten. Men vad gjorde vi då för alla dessa pengar och hur gjorde
verksamheten skillnad för invånarna?
Under 2016 har Gullspångs kommun producerat 1 067 356 arbetstimmar till en kostnad som
motsvarar 57 % av den totala budgeten. Vi har köpt tjänster för 44 miljoner kronor
huvudsakligen genom olika samarbeten inom MTG. Sammanlagt utgör 67 % av budgeten
arbetad tid som utförs i olika syften.
All denna personaltid har bland annat använts till att ge 203 barn pedagogisk omsorg tretton
timmar per dag, fem dagar i veckan, vilket gett föräldrarna möjlighet att arbeta och barnen
stimulans och utveckling. Fritidsgården har haft öppet två dagar i veckan för våra ungdomar.
Bibliotek, med möjlighet till mycket ner än bara låna böcker, finns på två platser, med
sammanlagd öppettid 45 timmar i veckan.
525 elever har fått undervisning i våra skolor. En liten minskning från 543 elever. I åk 9
klarade 66 % målen 2016 vilket är en försämring jämfört med 2015 då 79 % klarade alla
målen. Andelen som klarat målen har under ett antal år legat mellan 66 och 69 %, och vi
måste fortsätta analysera vilket stöd som ger resultat och sätta in detta stöd tidigare.
55 personer har fått vård och omsorg varje dag, dygnet runt, hela året inom de särskilda
boendena och ca 150 personer har fått hjälp, vård och stöd i hemmet efter sina egna behov,
ibland dag som natt. Hälso- och sjukvård har getts till 150 personer. Många har genom
kommunal hälso- och sjukvård fått avancerad sjukvård i hemmet. Det fanns under 2016 ingen
som behövde vänta på att få plats på särskilt boende i kommunen. Det finns ungefär 50
personer i kö till kommunens trygghetsboende.
Sextio personer med någon form av funktionsnedsättning har genom olika typer av insatser
från kommunen fått möjlighet att leva som andra, utifrån goda levnadsvillkor.
185 hushåll har fått ekonomiskt bistånd när inkomsterna inte räckt till. Behovet av
försörjningsstöd har ökat under den senaste tiden.
108 barn har befarats befinna sig i riskzon för att fara illa av någon i omgivning och 43
ansökningar har kommit in där föräldrar eller närstående ber om att få stöd från kommunen
gällande barn. Ärendena har utretts och ofta lett till stödinsatser av något slag.
21 personer med beroendeproblem har fått behandling och stöd.
Kommunen har 2016 tagit emot 57 nyanlända (32 vuxna, 22 barn) samt tre ensamkommande
barn. Dessa är en god förutsättning för fortsatt tillväxt i kommunen.
Gullspångs kommun har arbetat med att skapa förutsättningar för människor i Gullspång att
ha en egen försörjning genom att bland annat erbjuda en bra skola med ett entreprenöriellt
lärande och goda förutsättningar att nå målen. Den som inte hittat in på arbetsmarknaden har
kunnat erbjudas vuxenutbildning, olika typer av arbetsmarknadsåtgärder och/eller
försörjningsstöd. För att underlätta för den enskilda personen och för att optimera insatserna
har en gemensam verksamhet för integration, studier och arbete bildats.
Lärcentrum har gett 62 elever under vårterminen och 76 elever under höstterminen, möjlighet
att studera Svenska för invandrare. 44 personer har getts möjlighet att få annan
vuxenutbildning på grundskole- eller gymnasienivå via externa utbildningssamordnare.
Vidare har, under vårterminen, 19 elever studerat på grundläggande vuxenutbildning inom
kommunen och 20 elever på höstterminen. Majoriteten av dessa elever läser flera ämnen
samtidigt.
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71 personer har fått sysselsättningsinsatser genom kommunen som bidragit till en bättre
förutsättningar på arbetsmarknaden.
Ekonomiska medel har möjliggjort att stöd kunnat ges till 37 föreningar som i sin tur bedrivit
verksamhet för alla åldersgrupper men huvudsakligen med fokus på barn och ungdom. Flera
föreningar sköter genom avtal skötsel av olika anläggningar och några har fått
investeringsstöd till sina anläggningar.
Kulturen har utvecklats genom bland annat projekt som Skapande skola, författarbesök samt
en vecka med barn och familjefokus i november. Arrangörsstöd, som har till syfte att vidga
utbudet av tillfällen till kulturmöten, har delats ut till 27 föreningar som anordnat en mångfald
av arrangemang som konserter, filmvisningar, jubileer, teater, familjefester,
promenader/löpning, byafester, caféer och middagar med mera.
För att öka Gullspångs attraktivitet för boende och näringsliv har två nya detaljplaner
påbörjats under 2016 och 40 000 kvm fastställts för industriändamål. Ytterligare cirka 80 000
kvm finns färdigplanerade. Totalt är nu fem plan-och programarbeten igång i kommunen.
Trafikverket har påbörjat ombyggnationen av E20 som beräknas vara klar under 2019. Den
innebär en hel del anpassningsarbete även för kommunen. Gestaltningen av Gullspångs
centrum har tagit ett kliv framåt genom att infarten fått en ny utformning, ny detaljplan är på
gång för Göta Holme där även husbilscampingen utvecklats ytterligare under 2016. I
Otterbäcken har en ny mack etablerat sig, Badängsparken har fått en delvis ny kaj och
Barfoten har fått nygammal arrendator genom ett nytt avtal med Otterbäckens BK.
Utbyggnaden av bredband i kommunen fortsätter. I och med att Södra Råda fiberförening
satte spaden i marken i höstas påbörjades utbyggnadsprojektet som kommer att täcka den sista
fiberlösa delen av kommunens landsbygd. I kommunens tätorter, som jämfört med
landsbygden haft en längre startsträcka för att komma igång med utbyggnaden, har
projektering påbörjats och i vissa delar fibernät driftsatts. Det innebär att 100 % av
kommunens fastboende samt företag har tillfrågats om fiberanslutning vilket är unikt i
Sverige. Regeringen har satt upp ett mål som säger att minst 95 % av Sveriges befolkning ska
ha tillgång till bredband senast år 2020 (Sverige helt uppkopplat 2025- en bredbandsstrategi,
Regeringskansliet, 2016).
Under året har 513 meter ledningar bytts ut eller nyanskaffats, 610 miljoner liter rent vatten
har producerats och 548 miljoner liter vatten har renats. 736 meter gator eller gång och
cykelvägar har fått ny asfalt. Fastighetsskötsel och städning har genomförts inom ca 30 000
kvm byggnader av olika slag. Förutom detta har grönytor planterats och skötts om, vägar har
snöröjts, belysning satts upp och bytts ut, och mycket annat.
Åttionio bygglov har beviljats och fjorton livsmedelsregistreringar har utfärdats i Gullspångs
kommun vilket har möjliggjort byggnation och verksamhetsutveckling för privatpersoner och
företag och bidrar till trygghet för alla nyttjare av byggnader och livsmedel.
Personalens engagemang och kompetens är grunden för allt arbete som utförs. Kommunen har
genom arbetsplatsträffar och intranätet försökt skapa förutsättningar för delaktighet. Under
2016 har tjugo vardagsberättelser publicerats på intranätet med små historier från vardagen.
Vi kommer att fortsätta med detta under 2017 då vi upplevt att berättelserna bidragit till att
sprida värme och glädje.
I kommunens verksamheter är många nöjda med det stöd de fått. Inom äldreomsorgen svarar
samtliga vårdtagare som har hjälpinsatser från hemvården att de mycket eller ganska nöjda på
en tregradig skala.
Den digitala informationen har utvecklats och telefonisystemet bytts ut för att förenkla för
medborgarna. Vi försöker anpassa informationen utifrån de grupper och individer som har
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behov av den. Ibland sker det genom information på nätet, ibland genom större
sammankomster eller, som i de flesta fall, genom personliga möten via telefon, på kontoret
eller hemma hos personen.
Samarbete är vår möjlighet att få ut mer av de egna medlen. Samverkar gör vi bland annat
genom gemensamma projekt med arbetsförmedlingen, tillsammans med andra kommuner i
Skaraborg eller inom MTG. Under 2016 utökades samarbetet bland annat genom att
Gullspång gick med i Avfall Östra Skaraborg.
450 miljoner kan tyckas vara mycket pengar, ca 85 000 kr/invånare men de går till insatser
som underlättar vardagen för oss alla och fungerar som ett smörjmedel i samhällsmaskineriet.
Det är skönt att kunna sätta på kranen på morgonen och veta att det kommer rent vatten, det är
smidigt när gatan är fri från snö, det är tryggt att lämna barnen till god omsorg eller till skolan
när man går till jobbet, det avlastar att slippa oro sig för mormor när man vet att hon får både
vård och tillsyn vid behov, och mycket mer som bara finns där utan att man ens behöver
fundera över det.
Viktiga händelser under året
Utöver detta arbete som sker löpande varje år har det under 2016 tagits ett antal viktiga beslut
och genomförts verksamhet som varit av mer unik karaktär. Några exempel är:
Det tillfälliga statliga stödet till kommunerna gav möjlighet till anpassning av verksamheterna
utifrån den nya situationen. Mottagandet av många nyanlända gav bland annat den nya
Mötesplatsen. En extra satsning gjordes på föreningslivet för att bland annat stödja
integrationen. Det bildades en ny verksamhet för integration, studier och arbete. Mottagandet
av ensamkommande barn genomgick stora volymförändringar.
Nya planer antogs för kultur, vindbruk, vatten och avlopp, mot våld i nära relationer,
arbetsmiljö och jämlikhet/jämställdhet.
Ett antal åtgärder vidtogs för att göra Gullspång mer attraktivt; infarten till Gullspångs
centrum, ett nytt arrendeavtal och utvecklingsplan för Barfotens camping, ställplatsen på Göta
Holme har fått ett nytt skötselavtal, kajen i Badängsparken har delvis reparerats och
vassröjning påbörjats.
Bostadsbyggandet har satt fart genom att Åsterudsbacken byggs om till 24 nya lägenheter.
Beslut om en ny förskola fattades samt en omfattande renovering av kommunens skolor. Ny
förskoleavdelning öppnades på Lysmasken.
En ny avsiktsförklaring gjordes mellan Mariestad, Töreboda och Gullspång om fortsatt
gemensam verksamhet och samverkan och nya avtal skrevs. En samverkansöverenskommelse
gjordes även med polisen samt beslut om ett gemensamt löfte till medborgarna för 2017.
Gullspångs kommun gick med i Avfall Östra Skaraborg och beslut om nya avfallsföreskrifter
fattades.
En ny telefonväxel installerades med gemensam växel inom MTG i syfte att underlätta
kontakten med kommunens företrädare.
Beslut fattades om gratis buss för alla för alla över 75 år och en extra tur på Kinnekullebanan
köptes till.
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Uppföljning av kommunfullmäktiges beställningar
Ekonomiskt perspektiv
Beställning:

Gullspångs kommun har en stabil ekonomi.

Gullspångs kommuns redovisar för nionde året i rad ett positivt resultat.
Beställningen är uppnådd.

Beställning:

Gullspångs kommuns verksamheter bedrivs ansvarfullt och kostnadseffektivt.

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en stor avvikelse gentemot budget. En analys av
orsakerna till de uppkomna budgetavvikelserna pågår.
Beställningen är delvis uppnådd.

Beställning:

Årets resultat skall vara 2 % i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag.

Årets resultat uppgår till 2,4 % i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.
Beställningen är uppnådd.
Beställning:

Investeringar ska i första hand finansieras långsiktigt med egna medel.

Den totala investeringsvolymen uppgick under året till 11,6 mnkr. Årets resultat samt
avskrivningar uppgick till 16,9 mnkr. Kommunen har inte lånat till investeringarna.
Beställningen är uppnådd.
Beställning:

Soliditeten ska årligen förbättras
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Kommunens soliditet har kontinuerligt förbättras från och med år 2008 och framåt, från en
nivå på 15 %. Soliditeten uppgår vid årsskiftet till 40 % vilket är en förbättring jämfört med
föregående år (37 % år 2015). Soliditeten, inklusive samtliga pensioner som redovisas utanför
balansräkningen under ansvarsförbindelser, har också förbättrats men är negativ (-22 %).
Beställningen är uppnådd.
Beställning:

Amorteringstakten är 2 miljoner

Årets amorteringar uppgick till 2,0 mnkr.
Beställningen 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 skolans enkät som samtliga årskurser besvarat är 99 % trygga i skolan. I SKL-enkäten har
årskurs 5 svarat att 86 % känner sig trygga i skolan men att flickorna känner sig mindre
trygga, vilket ska följas upp.
På högstadiet går många elever med olika bakgrund - språk, kultur och skola, vilket gör att det
blir mer oroligt. Ett aktivt trygghetsteam bidrar till trygghet.
Individuella planer och genomförandeplaner ska säkerställa att rätt vård och omsorg ges. Det
finns alltid tjänstgörande sjuksköterska och social jour tillgänglig. Brukarna får en värdig,
trygg och säker omvårdnad dygnets alla timmar.
Alla kök är godkända avseende livsmedelssäkerhet och verksamheten har tydliga rutiner för
säkerhet vid matlagning.
Gullspång ingår sedan våren 2015 i ett gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd
med Mariestad och Törebodas kommuner. Man har fyra fokusområden; våld i nära relation,
ungdomar i riskzon, yrkes- och livsstilskriminella samt trafikbrott och trafiksäkerhet.
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 nöjdhetsgrad med servicen viktig.
Vardagsberättelser är ett nytt verktyg för att visa hur man aktivt arbetar med vår värdegrund.
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90 % av eleverna i årskurs 5 känner att de får hjälp när de behöver det, enligt SKL-enkät
2016, medan Gullstensskolan äldre inte når målet.
Gullspång ligger lite lägre än riket i de nationella proven. Orsaken kan vara många nya elever
som bedöms efter samma kriterier. Detta gör att målvärdet är svårt att nå. men självklart är
målet att alla elever blir godkända i proven
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.
Brukarundersökning har visat på positiva resultat vad gäller klienters upplevelse av det
bemötande de fått inom IFO:s verksamhet.
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.

Under året har kommunen tillsammans med Töreboda investerat i ny telefonväxel. Den bidrar
till att det blir lättare för allmänheten att få svar. För att det nya telefonisystemet ska kunna
användas optimalt har det tagits fram en ny policy så att alla medarbetare i kommunen har
samma kunskap om bemötande i telefonen.
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.
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Beställning:

I Gullspångs kommun ges förutsättningar för att alla i arbetsför ålder ska ha en
egenförsörjning.

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. Detta mäts i en årlig enkät. Medel för åk 5 i Gullspång är 7,4 (Sverige
6,9) och för åk 9 är det 5,9 (Sverige 5,4).
Elva kommuninvånare, varav åtta nyanlända, har påbörjat sin utbildning till undersköterskor.
Några av dem arbetar idag som timvikarier inom vården i Gullspång
Verksamheten vid arbetsmarknadsenheten baseras på en tät kontakt med arbetsförmedlingen.
Ett samverkansavtal med delegationen för unga har tecknats med AF. Det riktar sig till
ungdomar i åldern 16-24 år som inte arbetar eller studerar, i syfte att fler skall komma ut i
arbete. Ung Arena är ett annat ungdomsprojekt.
En relativt stor andel av de inskrivna i AME går vidare till arbetsträning, praktik eller
anställningar. Den öppna arbetslösheten har dock ökat från 273 till 298 under 2016.
Beställning:

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

En ny beställning från politiken är ökad fysisk aktivitet hos befolkningen och kommunen
arbetar aktivt med att stimulera till rörelse genom bland annat bidrag till föreningar för
aktiviteter och skötsel av anläggningar.
I samverkan med folkhälsorådets deltagande verksamheter hålls frågan ständigt aktuell och
genom att många gör lite extra så hoppas man att det tillsammans ger en effekt på sikt.
Trots detta kan vi se att sjukpenningtalet i kommunen som helhet har ökat från 12,2 2013 till
15,2 i december 2016 (19,9 bland kvinnor och 11,1 bland män). Sjukdomsorsaken har gått
från rörelseorganen (25 %) till psykisk ohälsa (33 %) som största diagnosgrupp.
Bland de kommunanställda har sjukfrånvaron sjunkit från 8,7 % 2015 till 6,67 % 2016 och
rörelseorganen står för 45 % av sjukdomsorsakerna.

Beställning:

Barn och ungas hälsa och skolframgång ska förbättras

Detta är en ny beställning som ännu inte har några kopplade leveransåtaganden och styrmått.
Därvid kan inget resultat rapporteras i årsbokslutet. Det betyder inte att kommunen inte jobbar
med frågan utan den är en av våra absolut viktigast mål. Resultat går delvis att finna under
andra beställning, framförallt gällande skolresultat och trygghet.
Barns hälsa har vi däremot inga mått på.
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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.
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. Alla chefer har genomfört
medarbetarsamtal med samtliga medarbetare.
Bemötande är ett ämne som regelbundet diskuteras. I handledning har personalen möjlighet
att lyfta svåra frågor.
Stort fokus läggs på det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt ny förordning.
Beställning:

Alla medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling.

Möjligheten till kompetensutveckling varierar mellan verksamheterna. Behoven ser olika ut
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och kompetensutvecklingsinsatserna anpassas utifrån detta. Vi erbjuder alltifrån
högskolekurser till kortare utbildningar på hemmaplan. Varje chef ska göra en
kompetensutvecklingsplan tillsammans med medarbetaren under medarbetarsamtalet.
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
och personalen har under 2016 gått en utbildning i BPSD.

Beställning:

Andel sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid minskar.

Bland den månadsanställda personalen i kommunen har sjukfrånvaron sjunkit från 8,65 %
2015 till 6,69 % 2016. Det betyder alltså att frisknärvaron ökat med drygt två procent vilket är
ett mycket gott resultat. Sjukfrånvaron fortsätter dock att variera kraftigt över året och mellan
arbetsplatserna.
Vi är inte i mål utan arbetet måste fortgå kontinuerligt och det 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.
Friskvårdsinspiratörer jobbar med att förebygga ohälsa genom ökad fysisk aktivitet och
trivsel.

Utvecklingsperspektiv
Beställning:

I möjligheternas kommun, Gullspång, är företagare och näringsidkare nöjda
med kommunens service.

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. i Svenskt Näringslivs
enkätundersökning får Gullspångs kommun betyget 2,79 gällande kommunens service, en
svag ökning. Kommunen får även fortsatt godkänt betyg, 3,35 gällande tjänstemännens
attityder till företagande
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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 minskar marginellt. Företagarna
i kommunen ger kommunen ett försämrat omdöme 2016, jämfört med 2014 och 15. Betyget
sjunker från 3,06 till 3,00. Anledningarna till att omdömet sjunker är oklart.
Tidigare dialogmöten med företagen visar att det framför allt är tillståndshantering,
upphandling samt kommunens information till företagen är faktorer som vi bör förbättra
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 klagomålsoch synpunktshantering.
Kommunens 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 våren har infarten till Gullspång iordningställts och planering av Gullspångs centrum
pågår. Husbilsparkeringen på Göta Holme har fått mycket uppskattning av besökarna.
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 bedriver kommunen i samarbete med Västra
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Götalandsregionen projektet Utmanande avstamp 2. Syftet är att fler ska klara kraven för
gymnasiebehörighet efter grundskolan. Projektet pågår i tre år och ska del utvärderas under
hösten.
Beställning:

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

Flera företagsbesök har anordnats, där kommunens ledande politiker, kommunchef och
näringslivsansvarig deltagit. Under 2016 har denna grupp besökt åtta olika företag, samt
träffat ytterligare företag under andra former, t.ex. genom närvaro på olika företagsträffar
samt i olika sakfrågor. Dessa besök och träffar är viktiga för att skapa dialog och förståelse.
Utöver de officiella besöken där ledande politiker deltar har ett femtiotal besök gjorts av
näringslivsansvarig och turismansvarig. Särskilt de små företagen har behov av stöd i mötet
med myndigheter när de vill utvecklas.
Ett viktigt steg togs i slutet av året då beslut fattades att bilda ett utvecklingsbolag i Hova.
Kommunen har avsatt medel i budget 2017 för att möjliggöra ett tätare samarbete med
företagen genom utvecklingsbolag. Idéer finns på ytterligare ett bolag i Gullspång.
Två detaljplaner för industrimark har godkänts i Hova och samtidigt pågår arbete med
detaljplaner i Otterbäcken för både industri- och bostadsändamål.

Beställning:

Gullspång är en kommun med attraktivt boende och hållbara livsmiljöer.

Gullspångs befolkning har ökat med 60 invånare och var i november 5 305 invånare. Det kom
många nyanlända under 2016 och de väljer förhoppningsvis att stanna här.
För att möjliggöra bosättning i kommunen är arbetstillfällen avgörande och utvecklingen av
näringslivet är viktig. Färdigplanerad mark för industriändamål tillhandahålls främst i Hova
och fortsatt planarbete pågår i Otterbäcken, både för industri och attraktiva boendelägen.
Det är brist på bostäder i kommunen. Fem nya trygghetsbostäder har tillkommit samt ett nytt
boende för ensamkommande flyktingbarn. Bostadsbolaget har tagit över eller köpt bostäder
för vidare utveckling och 24 nya lägenheter växer fram i Hova.
I samband med Riddarveckan marknadsfördes kommun som besöksmål och arbetsgivare men
även attraktiva boenden visades upp.
Fiberutbyggnaden fortgår och det är landsbygden är i princip klar. Hova och Gullspångs
tätorter är sist ut men driftsätts under 2017. Målet är att alla ska ha möjlighet till anslutning
2018
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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. 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.
En kreativ och mångfacetterad kommun lockar och genom bidrag till föreningar, anläggningar
och arrangemang befrämjas detta. Totalt har kommunen själv, eller tillsammans med andra
aktörer, bjudit in föreningslivet till fem möten där samverkansformer kring arrangemang
diskuterats. Det finns även ett samarbete mellan kommunen och föreningarna för
sommarlovsaktiviteter, skötselavtal, arrangemang, investeringar, med mera.
Under 2016 har minst fem företagsträffar anordnats där det har funnits en informationspunkt
på agendan och tid för nätverkande. Dessutom har olika informella möten hållits med grupper
från näringslivet gällande både centrumutveckling och näringslivsklimatet i stort.
Beställning:

Omsättningen i turism- och besöksnäringen ökar.

Totalt finns nu nio stycken Infopoints i kommunen. De finns hos besöksmålsföretag för att de
ska kunna ge tips och information till besökare. På en Infopoint kan besökaren få personlig
service och hämta lokal turistinformation. Företagen som är Infopoint genomgår utbildning i
värdskap samt får stöttning av turistorganisationen. En Infopoint fungerar som komplement
till kommunens turistinformation. Infopointsen är helårsöppna samt lokaliserade så att man
täcker in en större geografisk spridning inom kommunen.
Totalt finns nu fem fiskepaket och ett kräftfiskepaket framtagna tillsammans med
affärsutvecklare, företagare och kommunens turistorganisation. Att utveckla paket som kan
leda till fler bokningar är viktiga steg i arbetet med att bli en exportmogen destination
Flera nätverksträffar har arrangerats under året, värdskapsutbildning, informationsmöte om
Leader, rundresa i Otterbäcken, föreläsning om marknadsföring, utbildningar i Basetool för
företagen, glöggmingel för företagare
Beställning:

Gullspångs kommun främjar allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och
till att utveckla sina skapande förmågor. Särskilt uppmärksammas barns och
ungas rätt till kultur.

Ett lokalt "kulturråd" har skapats under 2016 där deltagarna representerar olika åldrar och
olika delar av kommunen med syfte är att bidra till att utveckla det kulturella utbudet.
Lärcentrum genomförde ett internationellt kak-kalas på Amnegården. Friluftsdagar anordnas i
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samverkan med föreningslivet. Besök på Riksdagen planeras årligen. Arbete med
värdegrundsfrågor sker kontinuerligt bl. a. genom filmvisning. På mötesplatsen anordnas
språkintroduktion, samhällskunskap, studiebesök m.m.
Kostverksamheten är beredd att möta nya brukare och ge möjlighet att välja mellan svensk
traditionell matkultur och den matkultur man är van vid.
Elevråden har tagit upp kulturfrågor. Eleverna har arbetat med Skapande skola med
författarbesök och skolbio. Biblioteket har arrangerat aktiviteter som dockteater, rollspel och
Språkplantan.
Arrangörsstöd, som har till syfte att vidga utbudet av tillfällen till kulturmöten, har delats ut
till 27 föreningar som anordnat en mångfald av arrangemang.
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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 2016 uppgår resultatmålet till 2,0 % 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. I och med att den svenska ekonomin efter 2017
förutsätts återgå till konjunkturell balans och därmed utvecklas i ett lugnare tempo blir
skatteunderlagets utveckling åren 2018–2020 betydligt svagare. Det blir då betydligt svårare
för kommunsektorn att få intäkter och kostnader att gå ihop. BNP växer långsammare i
Sverige och sysselsättningen beräknas öka betydligt svagare, i takt med utvecklingen av
potentiella timmar. Detta medför att skatteunderlagsutvecklingen blir svagare.
Kommunens kostnader förväntas öka kraftigt de kommande åren till följd av den
demografiska utvecklingen. Främst förväntas behoven inom äldreomsorgen att öka.
Utvecklingen av kommunens intäkter har varit relativt positiv men räcker ändå inte till för att
möta de förväntade kostnadsökningarna. Den relativt stora invandringen påverkar också
kommunens verksamheter. Trots att det är staten som har ansvaret för att finansiera
mottagandet under asyltiden är antalet asylsökande ur ett verksamhetsmässigt perspektiv en
stor utmaning för kommunen som ansvarar för skolgång, utredning och boende enligt
socialtjänstlagen mm.
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 ge 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.
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Resultat
Gullspångs kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till + 7,1 mnkr vilket är något
bättre jämfört med föregående år (+ 6,9 mnkr 2015). Resultatet motsarvar 2,4 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än budgeterat. Enligt beslut i
kommunfullmäktige avseende budget 2016 fastställdes ett budgeterat resultatmål på 5,8 mnkr
vilket motsvarar 2 % av budgeterade skatter och bidrag. Det finansiella målet om en
resultatnivå uppgående till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag har uppnåtts.
Belopp i mnkr

År 2014

År 2015

År 2016

Årets resultat

6,9

6,9

7,1

Jämförelsestörande post AFA försäkring

0,0

2,8

0,0

Resultat efter jämförelsestörande post

6,9

4,1

7,1

Årets resultat har påverkats positivt genom att kvarvarande statsbidrag avseende tillfälligt stöd
med anledning av flyktingsituationen, utbetalt i december 2015, intäktsförts i sin helhet år
2016 (6,3 mnkr). Generellt sett har resultatet påverkats positivt till följd av statsbidrag från
Migrationsverket. Det är av stor vikt att verksamheterna snabbt kan ställa om och reglera
verksamheternas omfattning när statsbidragen på sikt kommer att minska i omfattning.
Resultatet har också påverkats av avsättning för medfinansiering av E20 Hova (4 mnkr) samt
sluttäckning/deponi Odenslund (1 mnkr).
Verksamhetens nettokostnader ökade med 7,9 % mellan år 2015 och 2016. Den stora
ökningen kan främst förklaras av migration. Personalkostnaderna svarar för 63 % av
kommunens totala verksamhetskostnader (60 % år 2015). Personalkostnader uppgick till 261
mnkr (229 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 -9,9 mnkr sämre än budgeterat. Vård och omsorgsnämnd redovisar en stor
negativ budgetavvikelse uppgående till -9,6 mnkr. En analys av orsakerna till de uppkomna
budgetavvikelserna pågår. Finansförvaltningens resultat är 11 mnkr högre än budgeterat (häri
ingår främst positivt finansnetto 1,7 mnkr samt statsbidrag välfärd som har beskrivits ovan).
Under året har 11,6 mnkr av investeringsanslagen ianspråktagits. Detta är en lägre nivå
jämfört med föregående år (17,1 mnkr 2015). Bland större investeringsprojekt kan nämnas
fortsatt bredbandsutbyggnad samt pågående skollokalprojekt. Årets resultat samt
avskrivningar uppgick till 16,9 mnkr. 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 168
mnkr. Detta är en minskning jämfört med föregående år (178 mnkr). Eftersom utbetalning
sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre
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ju lägre räntan är och vice versa. Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar för
pensionsåtagandet. Av nedanstående tabell framgår kommunens samlade pensionsåtaganden.
Pensionsåtaganden i mnkr

År 2015

År 2016

17

14

Ansvarsförbindelser (inklusive särskild löneskatt)

161

154

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel

0

0

178

168

Avsättningar (inklusive särskild löneskatt) för pensioner
(inklusive förtroendevalda)

Återlånade medel

Balanskrav
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:

Balanskravsutredning i tkr
Årets resultat
Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering för realisatationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel till resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

År 2016
7 148
0
0
0
0
0
7 148
-1 069
0
6 079

Årets balanskravsresultat uppgår till 6,1 mnkr (5,7 mnkr år 2015) och kommunen uppnår
därmed balanskravet.
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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.
Resultatutjämningsreserv i tkr

År 2016

Ingående balans

21 538

Avsätttning 2016

1 069

Utgående balans

22 607

Årets avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår till 1,1 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.
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.
Belopp i tkr

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Verksamhetens nettokostnad

262 553

275 982

297 488

Skatter och bidrag

269 645

283 062

303 952

97,4%

97,5%

97,9%

Verksamhetens andel av skatter och bidrag

Tabellen ovan visar att skatteintäkter och generella statsbidrag finansierade verksamheterna.
Notabelt är att kvarvarande statsbidrag avseende tillfälligt stöd med anledning av
flyktingsituationen, som intäktsfördes i sin helhet år 2016 (6,3 mnkr), ingår här. Utan dessa
medel hade verksamhetens andel av skatter och bidrag uppgått till 99,9 %.
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 2014 - 2016.
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Förändring i % jämfört med föregående år

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Nettokostnadernas utveckling

5,5%

5,1%

7,8%

Skatte- och statsbidragsutvecklingen

2,7%

5,0%

7,4%

Av ovanstående tabell kan man utläsa hur styrningen har varit över kommunens resurser över
den senaste treårsperioden. För år 2016 har verksamheternas nettokostnader ökat med 7,8 %
jämfört med föregående år. Samtidigt ökade skatteintäkterna och statsbidragen med 7,4 %
(5,2 % om tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen enligt ovan exkluderas).
Det är av stor vikt för kommunens framtida ekonomiska 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 26,2 mnkr. Finansnettot består av skillnaden mellan
finansiella intäkter 1,1 mnkr och finansiella kostnader 0,4 mnkr. Kommunens finansiella
intäkter består av borgensavgifter samt avkastning från Vänerhamn AB. Från och med 2016
betalar även Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Hova Gullspång äldrebostäder
borgensavgift till kommunen. De finansiella kostnaderna består av räntor på långfristiga lån.
Kommunens lån lades om 2015 vilket har medfört lägre räntekostnader under 2016 (0,3
mnkr).
För att möta kommande års stora investeringsbehov kommer kommunen att behöva ta upp
ytterligare långfristiga lån framöver 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 inte sannolikt att 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.
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Soliditet
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-30,0%
-40,0%

-43,2%

-40,8%

-37,0%

-50,0%
Soliditet

Inkl alla pensioner

Kommunens soliditet har kontinuerligt förbättras från och med år 2008 och framåt, från en
nivå på 15 %. Soliditeten uppgår vid årsskiftet till 40 % vilket är en förbättring jämfört med
föregående år (37 % år 2015). När hänsyn är tagen till samtliga skulder, dvs. inklusive
samtliga pensioner vilka redovisas utanför balansräkningen under ansvarsförbindelser, sjunker
soliditeten till -22 %. 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 kommunen förbättra resultatet.
Likviditet
Likviditeten är ett mått på vilken handlingsberedskap kommunen har på kort sikt. De likvida
medlen uppgick vid årets slut till 28 mnkr vilket är en minskning jämfört med föregående år
(36 mnkr).
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Likvida medel
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Att likviditeten vid årsskiftet har minskat, jämfört med föregående år, beror bland annat på att
kommunen erlagt insatskapital till Kommuninvest AB (2,3 mnkr) samt insats till
Avfallshanterings Östra Skaraborg (1,9 mnkr) i samband med kommunens inträde i
kommunalförbundet. Årets investeringar på 11,6 mnkr har genomförts utan upplåning.
Kommunens checkräkningskredit uppgår till 30 mnkr.
Nordea AB beslutade under våren 2016 att ta ut avgift på kommunens inlåning. Med
anledning av detta har ett bankkonto öppnats hos SBAB. Tillgångarna på detta konto uppgick
vid årsskiftet för Gullspångs kommuns till 19 mnkr (36 mnkr inklusive Gullspångsbostäder
AB). Då den planerade investeringsvolymen förväntas vara hög 2017 och framåt kommer
likviditeten att försämras.
Långfristiga lån
Kommunens långfristiga låneskuld uppgår vid årsskiftet till 26,2 mnkr när årets amorteringar
är bokförda (2 mnkr), Under 2015 slutamorterades ett lån och ett annat lades om med ny
bindningstid och lägre ränta. De nya lånevillkoren har sänkt kommunens finansiella kostnader
med 0,3 mnkr under 2016 och framåt. 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 97 650 tkr (Gullspångs kommun 27 650 tkr,
Gullspångsbostäder AB 59 200 tkr och Skagerns Energi AB 10 800 tkr).
Borgensåtaganden
Borgensåtaganden är en del som bör vägas in när kommunens riskförhållande studeras.
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 171,7 mnkr. Av dessa är 97,6 mnkr upptagna lån
gentemot Riksbyggen kooperativa hyresrätt Hova Gullspång äldrebostäder samt
Gullspångsbostäder AB 59,2 mnkr.
Under år 2016 har kommunfullmäktige beslutat att ge Gullspångsbostäder AB kommunal
borgen med ett tak på 90 mnkr. Kommunfullmäktige har vidare beviljat Skagerns Energi AB
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borgen på 15 mnkr samt Södra Råda fiber ekonomiska förening en kommunal borgen på 2,25
mnkr för en maximal period av fem år.
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.

Kommunkoncernen
Gullspångsbostäder AB
Ägandedel: 100 %
Aktiekapital: 2 800 tkr.
Ordförande: Kjell Lindholm
Verkställande direktör: Lars Johansson
Gullspångsbostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget ska bland annat
uppföra och förvalta flerbostadshus. Bolaget förvaltar 277 bostadslägenheter. Bolaget har
förutom verkställande direktör två tjänstemän och tre vaktmästare anställda.
Vaktmästartjänsterna är upphandlade i från MTG-fastighetsförvaltning.
Bolaget visar ett resultat per på +213 tkr i överskott vilket är i paritet med budgeterat.
Den ansamlade förlusten har minskat de senaste åren vilket skapat en större trygghet och
säkerhet i bostadsbolaget. Den ansamlade förlusten kommer i bokslutet 2016 uppgå till ca 730 tkr.
Bostadsbolaget har under året ökat den långfristiga upplåningen med 14 mnkr. Den totala
låneskulden uppgår vid årsskiftet till ca 59 mnkr. Under 2017 kommer upplåningen att öka i
samband med att de pågående byggprojekten kommer att färdigställas. Bostadsbolagets
borgensram uppgår till 90 mnkr och denna ram kommer att vara utnyttjad i slutet av 2017.
Under året uppgick bostadsbolagets investeringar till 36 mnkr.
Bolaget har under 2016 köpt fastigheten Klockaren 10 i Gullspång för ca 7 Mnkr, fastigheten
Hova 45:1,40:2 (vandrarhemmet) för 2,4 Mnkr samt Hova 3:25 och 3:27 för 0,5 mnkr.
Bolagets vakansgrad är mindre än 1 %.
Vidtagna åtgärder under 2016:








Avslutat totalrenovering av 12 lägenheter på Ekorren 5.
Påbörjat byggnation av 24 nya bostäder i Hova - Åsterudsbacken.
Påbörjat ombyggnation av förskolan Bikupan.
Genomfört ombyggnation av vandrarhemmet i Hova för ensamkommande
flyktingbarn, färdigställt under oktober månad 2016.
Fortsatt renovering i bostadsbeståndet då underhållsbehovet är stort. Exempelvis ett
mindre stambyte i Otterbäcken.
Diverse yttre arbeten i Otterbäcken.
På uppdrag av ägaren Gullspångs kommun har ett förslag på LSS-boende i Gullspång
arbetats fram.
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Skagerns Energi AB
Ägandedel: 100 %
Aktiekapital: 100 tkr.
Ordförande: Jan Hassel
Verkställande direktör: Lars Johansson
Bolaget uppdrag är att producera prisvärd energi i första hand till kunder kopplade till
koncernen Gullspångs kommun samt att medverka till att fibernät byggs i kommunens
tätorter.
Samtliga tjänster till bolaget köps internt i koncernen från Gullspångsbostäder, Gullspångs
kommun och MTG (Mariestad, Töreboda samt Gullspångs kommuner).
Energibolagets budget är lagd så att bolaget ska generera ett mindre överskott på ca 100
tkr/år. Resultatet för år 2016 uppgick till +82 tkr. Bolaget samtliga lån är upptagna hos
Kommuninvest och den totala låneskulden uppgick vid årsskiftet till 0,8 mnkr. Under året
uppgick bostadsbolagets investeringar till 7 mnkr.
Ombyggnaden av pelletspannan vid Amnegårdens äldreboende har färdigställts vilket
resulterat i minskad andel olja som bränsle. För närvarande produceras ca 99 % av levererad
energi med pellets mot tidigare ca 90 %.
Det nya avtalet för pelletsleveranser trädde ikraft vi ingången till 2016 vilket gjorde att
Skagerns Energi AB kunde sänka priset på levererad energi till kunderna.
Energibolaget har under året köpt in två värmeanläggningar i Hova vid Regnbågsskolan och
Mogårdens äldreboende. Dessa båda anläggningar är i stort behov av uppgradering. Detta
arbete pågår för närvarande och beräknas vara klart i början av år 2017.
Bolaget har under året också initierat och startat upp arbete med fibernätsutbyggnad i
Gullspångs kommun. I Otterbäcken verkar bolaget som totalentreprenör till Otterbäckens
fiberförening. I de övriga tätorterna; Hova, Gullspång och Skagersvik, har bolaget tecknat ett
samarbetsavtal med VänerEnergi AB där fibernätet ska byggas ut på kommersiella grunder. I
Skagersvik är arbetet färdigställt och i Hova påbörjades grävning i början av december.
Arbete kommer under våren 2017 att fortsätta i Hova och påbörjas i Gullspång. Gullspångs
kommun har för detta ändamål fattat beslut om en sammanlagd borgensram uppgående till 15
mnkr.

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 13,7 procent.
Vänerhamns sjögodsvolymer ökade under 2016 med totalt 5 %. Utvecklingen pekar på
fortsatt god aktivitet på marknaden och inte minst inom den, för Vänerhamn, så viktiga
skogsindustrin.
Utvecklingen i Otterbäckens hamn har varit fortsatt positiv. Hanterat tonnage har överträffat
såväl budget som föregående års volym och uthyrningsgraden för såväl kaj- som
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magasinsytor är hög. Genomförda sjömätningar påvisar behov av underhållsmuddring i
farleden in till hamnen och tillstånd för muddring har erhållits. Muddringsarbeten planeras
utföras under vintersäsongen 2017/2018.
En glädjande nyhet i den viktiga frågan om nya slussar i Göta Älv är att den
samhällsekonomiska nyttan av en satsning på nya slussar i Trollhättan visar sig vara större än
vad tidigare utredningar påvisat. Trafikverket ska under sommaren 2017 leverera ett förslag
till Nationell transportplan för perioden 2018-2029. Förhoppningen är nu att en investering i
nya slussar ska ingå i den planen.
Fortsatt sker marknadsaktiviteter för att öka medvetandegraden hos näringslivet om
möjligheterna till godstransporter på Vänern. Som ett exempel kan nämnas att ett test med
inlandssjöfart kommer att genomföras i början av året, i form av en demonstrationskörning av
containertrafik mellan Göteborg och Vänersborg.

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
2016 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram. Under året har
organisationen fortsatt sitt utvecklingsarbete med organisationen, personal, materiel och
metoder.
Myndighetsutövningen i form av ärendehantering (tillsyner) har nedgått på grund av ett
förändrat arbetssätt vilket tar mer tid i anspråk för ärendehanteringen. Följden av detta blir
färre hanterade ärenden. Vidare så har vakanser bidragit till att ytterligare begränsa
myndighetsutövningen. Vi når ej målsättningen med myndighetsutövningen för 2016.
Antalet insatser under året motsvarar i stort föregående år. 2015 larmades vi till 1598 larm
och under 2016 till 1535 larm. Trafikolyckorna står för den i särklass största andelen larm. En
fortsatt ökning av trafikolyckor kan konstateras. Brand i byggnad har ytterligare ökat i antal
och påvisar en sedan 2015 bruten nedåtgående trend gällande brand i byggnad. Sju 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. Förbundets operativa
ledningsförmåga har stärkts genom prioriterad stabsutbildning. Vad avser utvecklingen av vår
materiel så har projektet med att omsätta andningsskydden fullföljts. Anskaffning av fordon
har genomförts enligt plan.
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Inom ramen för extern samverkan fortgår arbetet med krishanteringsrådet Skaraborg samt
samverkan med övriga räddningstjänster inom Skaraborg. Samarbetet mellan
räddningstjänsterna i Västra Götaland har under året förstärkts och få nu anses som etablerat
och genomförs under benämningen RäddsamVG (Räddningstjänstsamverkan Västra
Götaland).
Operativa avdelningens organisationsöversyn har fullföljts under året med ett gott resultat.
Ekonomin har i huvudsak löpt enligt plan. Resultatet för året visar på ett överskott på 1 092
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
med 2017 bedöms begränsningar i att lösa uppgiften uppstå om nuvarande givna ekonomiska
ramar fortsatt kommer att gälla.
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Händelser under året
Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala
renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo,
Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda.
Den 1 januari 2016 blev Gullspångs och Mariestads kommuner medlemmar i AÖS. I och med
medlemskapet har personalstyrkan nästan fördubblats. Egen regiverksamheten med
sophämtning och återvinningscentraler har utökats i och med de båda nya kommunerna.
Faktureringen av renhållningstjänster utförs i egen regi i kommunerna Gullspång, Mariestad
och Skövde. När det gäller sluttäckning av Odenslund f.d. deponi har förberedande åtgärder
gjorts inför kommande sluttäckning, bland annat har stora delar av gasdräneringen anlagts
under året. På återvinningscentralen har avfallsslaget deponirest ersatts med avfallsslagen
gips, isolering och konstruktionsmaterial. Syftet är att nyttiggöra avfallet på ett bättre sätt.
Resultat
Resultatet för 2016 är negativt med -8,6 mnkr och det budgeterade resultatet för året är -6,7
mnkr. Soliditeten uppgår till 68,8 procent vilket innebär att det finansiella målet om att
soliditeten inte får understiga 35 procent är uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt
god med ett eget kapital om 64 mnkr. Det egna kapitalet har trots det negativa resultatet ökat
under året eftersom de nya medlemskommunerna bidragit med ett kapitaltillskott på ca 21
mnkr.
Framtid
Under hösten 2017 kommer samtliga villahushåll i Gullspång erbjudas sortering av matavfall.
Fastighetsägare till flerbostadshus kommer också att kontaktas för införande av
matavfallssortering i sina fastigheter. Än så länge har förbundet en god ekonomisk ställning
med ett stort eget kapital, mycket tack vare kapitaltillskott från nya medlemskommuner.
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Införandetakten för matavfallssortering kommer att öka under de två år som är kvar innan
målet ska vara uppfyllt vilket innebär att kostnaderna kommer fortsätta öka. När
matavfallssortering är infört i samtliga kommuner kommer kostnadsnivån att stabiliseras.
Insamlingsverksamheten är i nuläget underfinansierad och justeringar i taxan kommer på sikt
att vara nödvändiga för att öka intäkterna och möta kravet på budget i balans.

Solnedgång vid sjön Skagern.
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Driftredovisning
Verksamthet (tkr)
KF & Överförmyndare:
Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Ungdomsparlament
Kommunstyrelsen:
Politisk ledning
Ledningsverksamhet
Hamnverksamhet
Näringslivsverksamhet
Turism
Plan- och exploatering
Kosten
Lärcentrum/AME
varav vuxenutbildning
varav AME
Ledning Skola och kultur
Barnomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
Kultur- och fritidsverksamhet
IFO-LSS ledning
IFO
LSS
Flykting
Ledning äldreomsorg
Lokaler äldreomsorg
Hemvård
Särskiltboende
HSL-verksamhet
Dagvård
Gemensamma nämnder
Ekonominämnd
IT-nämnd
Lönenämnd
Miljö- och byggnads nämnd
Teknisk nämnd
Avfallsnämnden
Total summa verksamhet

Bokslut 2015 Avvikelse 2015 Bokslut 2016 Avvikelse 2016
1 461
469
392
0
532
68
236 979
3 754
19 811
-853
820
1 242
1 082
8 968
4 571
3 081
1 490
8 731
14 104
36 111
21 017
2 988
2 555
25 190
14 465
-596
9 740
3 969
22 127
23 310
12 312
1 564

14
52
-2
20
-87
32
-4 522
346
-66
318
48
1
109
-215
98
-446
544
-155
164
399
-417
17
300
-5 496
700
0
627
-823
0
97
-785
210

1 208
430
420
1
319
39
249 902
3 346
24 891
-1 260
879
1 371
2 721
8 956
3 969
2 851
1 118
8 772
13 835
37 341
20 706
2 969
4 001
25 704
16 557
-397
5 341
4 332
26 205
26 427
11 134
2 103

237
31
0
19
126
61
-10 358
673
-3 103
489
-1
75
-1 207
-247
1 137
162
975
67
832
-8
344
210
-1 574
-4 530
-1 201
0
4 037
-871
-3 304
-2 522
350
-6

34 216
1 865
2 603
1 290
2 496
25 557
405

2 269
194
-365
155
-64
2 133
217

35 320
1 801
2 265
1 296
2 438
26 468
52

198
264
33
132
45
-223
-52

272 587

-2 271

286 430

-9 924
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Kommentarer till verksamheternas resultat

Mer detaljerad information och förklaringar kring verksamhetens resultat finns under rubriken
verksamhetsberättelser.
Politisk verksamhet och ledningsverksamhet
Resultatet för politisk verksamhet och ledning har påverkats av avsättning för medfinansiering
av E20 Hova (4 mnkr) samt sluttäckning/deponi Odenslund (1 mnkr). I övrig visar
verksamheten god budgetföljsamhet.
Barnomsorg
Verksamheten visar god budgetföljsamhet och har en budget i balans. Redovisat överskott
kan hänföras till statsbidrag.
Grundskola
Verksamheten visar god budgetföljsamhet och har en budget i balans.
Gymnasieskola
Verksamheten visar god budgetföljsamhet och har en budget i balans.
Kultur och fritidsverksamhet
Verksamheten visar god budgetföljsamhet och har en budget i balans.
Vård och omsorg
Verksamheterna visar en stor negativ budgetavvikelse uppgående till -9,6 mnkr. Stora
underskott inom verksamheterna Individ- och familjeomsorg, LSS samt hemvård och särskilt
boende. En mer utförlig förklaring till avvikelserna finns under rubriken Verksamhetsberättelser Vård- och omsorgsnämnd.
Teknisk nämnd
Verksamheten visar god budgetföljsamhet och har en budget i balans. Avvikelse redovisas
avseende kostnader för underhåll av gatubelysning.
Miljö- och byggnadsnämnd
Verksamheten visar god budgetföljsamhet och har en budget i balans. Miljö- och
byggnadsnämnden visar ett mindre överskott på grund av vakanser.
IT-nämnd
Verksamheten visar god budgetföljsamhet och har en budget i balans, 0-resultat.
Ekonominämnd
Verksamheten visar god budgetföljsamhet och har en budget i balans. Överskott pga. av
vakanser.
Lönenämnd
Verksamheten visar god budgetföljsamhet och har en budget i balans. Överskott pga. av
vakanser.
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Investeringsredovisning
Under året har 11,7 mnkr förbrukats av de budgeterade investeringsanslagen. Detta är en lägre
nivå jämfört med föregående år (17,1 mnkr år 2015). Den totala investeringsbudgeten uppgick
till 52,5 mnkr, inklusive ombudgeterade medel från föregående år (8,6 mnkr). De redovisade
utgifterna motsvarar 22 % av den totala budgeten. Den största andelen av kommunens
investeringar har utförs inom ramen för Tekniska nämndens verksamhetsområde (71 %).
Nedan visas en sammanställning över årets investeringar.
Investeringsredovisning (tkr)

Budget 2016 Redovisn. 2016

Kommunstyrelsen

Redovisn. 2015

Redovisn. 2014

3 452

2 407

7 159

1 837

Barn-utbildning och Kulturnämnd

428

561

185

17

Vård- och omsorgsnämnd

282

409

118

363

0

0

208

492

48 328

8 208

9 400

4 384

Avfallsnämden
Tekniska nämnden
* Fastighetsavdelningen
* Gatuavdelningen
* VA-avdelningen

Summa investeringar:

1 825

2 263

5 549

1 403

44 039

4 094

2 979

1 507

2 464

1 851

872

1 474

52 490

11 585

17 070

7 093

Bland större redovisade investeringsutgifter fram till årsskiftet kan nämnas byte av fönster vid
Gullstensskolan (3,3 mnkr), Vatten/avlopp vid Emil Löfstrandsvägen (1,2 mnkr), byte av
telefonväxel (0,8 mnkr), bredbandsutbyggnad (0,6 mnkr) samt bussterminal i Gullspång (0,5
mnkr).
Under år 2017 kommer bland annat ca 33- 40 mnkr, inom ramen för skollokalprojekt samt
byte av tak vid Lysmasken, att genomföras. Dessa investeringsprojekt var planerade att
genomföras under 2016 men har av olika skäl förskjutits tidsmässigt.

Hova riddarvecka
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Personalekonomisk redovisning
Inledning
Gullspångs kommun sammanställer årligen en personalekonomisk redovisning som en del av
kommunens årsredovisning. Avsikten är att ge en aktuell bild av ett antal personalstrategiska
frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal.
Personalekonomi handlar både om synsätt och metoder för att göra beräkningar. Denna
redovisning ska 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 ifrån kommunens personal- och lönesystem.
Personalstruktur
De personalstatistiska uppgifterna som redovisas avser i huvudsak tillsvidareanställd personal.
Medelåldern bland de anställda är 47 år och antalet pensionsavgångar kommer att var stora
under de närmaste åren.
Gullspångs kommun hade 444 tillsvidareanställda den 31 december 2016. Utöver dessa fanns
det 66 månadsanställda vikarier.
Sysselsättningsgrader
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 91,6 procent (90,4). Kvinnornas genomsnittliga
sysselsättningsgrad var 89,9 procent (87,3) och männens 97,2 procent (95,5). 2015 års siffror i
parentes. 62 procent av kommunens personal arbetar heltid. Bland kvinnorna arbetar 58
procent heltid och bland männen arbetar 83 procent heltid.
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 ”Mertids-poolen”.
”Bondepoolen” innefattar även personalen inom LSS-verksamheten.
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Tillsvidareanställd personal fördelad per verksamhet
2015-12-31
Verksamhet
Barn- kultur och utbildning
Vård- och omsorg
Kommunstyrelsen
Lönenämnden
Totalt

2016-12-31

Förändring

Personer Årsarbetare Personer Årsarbetare Personer Årsarbetare
110
257
40
15
422

104,8
226,5
35,5
14,8
381,6

119
268
40
17
444

114,3
235,9
36,9
16,8
403,9

9
11
2
22

9,5
9,4
1,4
2
22,3

I beräkningarna används begreppet årsarbetare. Exempelvis två halvtider betraktas som heltid
eller en årsarbetare. Under Lönenämnden finns personalen på lönekontoret för Mariestad,
Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner.
Könsfördelning
Antalet tillsvidareanställda män var 66 och antal kvinnor var 378. Männen utgör 15 procent
av antal anställda. 2015 utgjorde männen 14 procent.
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Åldersfördelning
Medelåldern på kommunens tillsvidareanställda personal är 47,4 år. Det är en minskning från
föregående år med 2 år. Kvinnornas medelålder är 47,6 år och männens medelålder är 44,8 år.
Medelåldern för all personal, såväl månadsavlönade som timavlönade var 44 år (46 år 2015).
Se genomsnittlig ålder av kommunens tillsvidareanställda personal per verksamhet i följande
diagram.

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 mm. ska
fastställas i samverkan mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren.
Alla anställda får träna gratis i träningslokalen ”Friskus” i Gullspång.
Motion kan, om verksamheten tillåter, utövas en timma/vecka på arbetstid. Om verksamheten
inte har möjlighet att erbjuda friskvårdstimme har man under året kunnat ersätta
friskvårdstimmen med en friskvårdspeng.
Alla arbetsplatser har utsett en hälsoinspiratör som arbetar för att förebygga sjukskrivningar
och aktivera sina arbetskamrater. Personalens hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln
till en framgångsrik och effektiv verksamhet. 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.
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Företagshälsovård
För att tidigarelägga rehabiliteringsinsatserna erbjuds personal hälsosamtal vid vår
företagshälsovård Avonova AB i samband med upprepad korttidssjukfrånvaro.
Personalvårdsronder har genomförts med cheferna under året. Personalvårdsronderna har
riktats till arbetsplatser med långtidsjukfrånvaro och hög korttidsfrånvaro.
Sjukfrånvaro 2016
Sjukfrånvaron 2015 anges inom parantes
Den genomsnittliga sjukfrånvaron för månadsanställd personal under 2016 var 6,69 % (8,65
%) av den totala arbetstiden. Under 2016 utgjorde långtidssjukfrånvaron 40 % (47 %) av den
totala sjukfrånvaron.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Föreskriften om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön gäller från 2016-03-31. En
arbetsgrupp med chefer och fackförbund arbetar med processen för att skapa en gemensam
grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet, främja en god arbetsmiljö och förebygga risk
för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Det är viktigt
att alla är delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöutbildning för chefer planeras.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och
är en viktig del i det dagliga arbetet. Arbetsmiljön är en stående punkt på arbetsplatsträffar,
samverkansgrupper och i medarbetarsamtalen. Arbetsplatsträffarna är grunden för
arbetsmiljöarbetet. Det är där arbetsskador och tillbud följs upp och inventering av risker görs.
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Anmälda arbetsskador mm.
Under 2016 använder kommunen händelsehanteringssystemet KIA som handhas av AFA
försäkring. KIA är kommunernas informationssystem för rapportering av händelser som
olycksfall, tillbud, riskobservationer, färdolycksfall och arbetssjukdomar. Ur systemet får vi
fram statistik.
Rapporterade händelser hanteras och utreds. I de fall det har varit möjligt har åtgärder satts in
för att förhindra händelser som tillbud och skador i framtiden.
Händelser 2016
Verksamhet

Riskobservationer

Kommunstyrelsen
Lönenämnden
Barn, utbildning kultur
Vård och omsorg
Summa:

Tillbud

1
1

Olycksfall

Arbetssjukdom

2

2

7
9
18

3
14
19

Totalt
4
0
11
24
39

1
1

Avgångar
Under 2016 avslutades 40 anställningar.

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 - 67 års ålder. Under 2016 var det två personer som
arbetade kvar efter fyllda 65 år. 10 personer har avgått med ålderspension under 2016. Under
2017 - 2023 kommer 111 personer att uppnå 65 års ålder. Bland dessa noteras antal
pensionsavgångar i några yrkesgrupper.
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Pensionsavgångar per verksamhet
Verksamhet

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Allmänna utskottet

0

3

2

3

2

2

2

14

Lönenämnden

2

0

0

2

0

2

0

6

Barn- utbildning och kultur

5

4

2

7

3

9

4

34

Vård- och omsorg

3

5

5

7

14

15

8

57

10

12

9

19

19

28

14

111

Totalt

2023 Totalt

Rekrytering
Under 2016 hade kommunen 101 rekryteringsannonser ute via Offentliga Jobb. (103 st.
2015).
Löner
Löneöversyn har genomförts under året. Löneökningarna blev i genomsnitt 3,29 % från och
med 1 april. Extra satsningar har gjorts på lärare, skolledare, sjuksköterskor och
socialsekreterare. I kommunals avtal ingick en särskild satsning på undersköterskor.
Kommunal utfall blev 3,45 %. Den genomsnittliga månadslönen (heltidsbelopp) exklusive
lönetillägg var 28 039 kronor den 31 december 2016 (26 997 kronor 2015). Den
genomsnittliga månadslönen för män var 26 952 (27 040 kronor 2015) och för kvinnor 28 230
(26 926 kronor 2015).
Medellöner kvinnor och män 2011 - 2016
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Kostnader inklusive sociala avgifter (belopp i tkr)

Redovisning av sjukfrånvaro 2015-01-01– 2016-12-31 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.

1
2
3
4
5
6
7

Total sjukfrånvaro
Summa långtidsfrånvaro
Summa sjukfrånvaro kvinnor
Summa sjukfrånvaro män
Summa sjukfrånvarotid 29 år eller yngre
Summa sjukfrånvarotid 30-49 år eller yngre
Summa sjukfrånvarotid 50 år eller äldre
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2015

2016

7,75
55,09
8,44
4,57
4,03
6,12
9,85

6,19
39,36
6,74
4,00
4,74
4,98
7,55
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Samhällsutveckling
Befolkningsutveckling
Trenden kring befolkningsutvecklingen har varit sjunkande från år 2008 och framåt, med
undantag för år 2014 då antalet invånare i kommunen vände uppåt igen. Antalet invånare
uppgick vid årsskiftet till 5 307 invånare. Detta är en ökning jämfört med föregående år
med 78 personer.
Befolkningsutveckling
5400

5371
5350

5335

5300

5307

5291

5251

5250

5240
5221

5200

5229

5185

5150
5100
5050
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Skattesats
Kommunens skattesats har varit oförändrad under flera år. Regionens höjde dock skatten med
13 öre år 2015. Sammanlagd kommunalskatt (kommun och region) uppgår till 33:97 kronor.
Detta är 1:87 kronor mer än riksgenomsnittet.
Skattesats (kr)

2012

2013

2014

2015

2016

Kommun

22,49

22,49

22,49

22,49

22,49

Region

10,88

10,88

11,13

11,48

11,48

Kommunalskatt

33,37

33,37

33,62

33,97

33,97

Riket

31,60

31,73

31,86

31,99

32,10
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5 år i sammandrag
KOMMUNEN (mnkr)
FRÅN RESULTATRÄKNINGEN mnkr

2012

2013

2014

2015

2016

Verksamhetens nettokostnader
Kronor per invånare

243,4
46 621

249,0
48 014

262,6
49 714

276,0
52 779

297,5
56 058

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag

95,6%

95,0%

96,6%

97,5%

97,9%

Skatteintäkter och statsbidrag
Förändring från föregående år

254,7
-0,6%

262,1
2,9%

269,6
2,9%

283,1
5,0%

304,0
7,4%

-0,9

-0,5

-0,2

-0,2

0,7

10,4
1 983

12,7
2 446

6,9
1 317

9,7
1 857

7,1
1 347

Tillgångar
Kronor per invånare

213,2
40 840

223,6
43 121

212,2
40 492

247,1
47 253

247,6
46 652

Eget kapital
Kronor per invånare

67,3
12 892

78,7
15 173

85,6
16 336

95,3
18 226

99,6
18 776

Avsättningar och skulder
Kronor per invånare

146
27 948

145
27 948

139
26 446

155
29 564

148
27 876

32%
-43%

35%
-41%

38%
-37%

38%
-26%

40%
-22%

8,9
219%

11,5
191%

7,1
255%

17,1
109%

11,6
99%

5221
-30

5 185
-36

5 240
55

5 229
-11

5 307
78

Finansnetto
Årets resultat
Kronor per invånare

FRÅN BALANSRÄKNINGEN

Soliditet
Soliditet med hänsyn till alla pensioner

ÖVRIGT
Nettoinvesteringar
Självfinansieringsgrad

Antal invånare 31/12
Förändring från föregående år
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Finansiell rapport
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.
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.
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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.
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
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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
Resultaträkning (tkr)
Not
Verksamhetens intäkter
Varav jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1
1
2
3

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
6
7

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat

8
9
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Kommunen
2016
2015

Sammanställd
2016
2015

140 862
0
-428 530
-9 820

110 930
2 808
-377 940
-8 972

154 984
0
-438 433
-11 898

-297 488

-275 982

-295 347

203 498
100 454
1 090
-406

198 824
84 238
702
-882

203 498
100 454
960
-985

7 148

6 900

8 580

8 363

6 900

-1160
24
7 444

-38
8 325

7 148

122 006
2 808
-385 667
-10 329
-273 990
198 824
84 238
810
-1 519
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Kassaflödesrapport
Kassaflödesrapport (tkr)
Not
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för pensionsavsättningar
Justering avsättning E20
Justering för deponiavsättning
Justering av upplösning av bidrag till statlig infrastruktur
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten

-1 398
480
-1
15 793
0
-12 684
21 469
24 578

-1 398
480
-1
18 616
265
-13 601
24 505
29 785

-11 585
1 982
-4 169
-13 772

-17 070
3 315
-784
-14 539

-54 772
1 982
-4 169
-56 959

-32 862
3 315
-784
-30 331

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Minskning av långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten

0
-2 000
0
-2 000

0
-4 900
0
-4 900

31 500
-2 858
0
28 642

13 800
-5 552
0
8 248

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-8 169
35 719
27 550

5 139
30 580
35 719

-6 173
38 282
32 109

7 702
30 580
38 282
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23

7 148
9 820
-960
4 000
1 000
480
-352
21 136
0
-4 850
-8 683
7 603

6 900
8 972
840

Sammanställd
2016
2015

7 444
11 898
-881
4 000
1 000
480
-352
23 589
61
-3 248
1 742
22 144

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten

9
3

Kommunen
2016
2015

8 325
10 329
881
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Balansräkning
Kommunen

Balansräkning (tkr)

Sammanställd

Not

2016

2015

2016

2015

10
11

126 061
11 754
137 815

126 417
11 274
137 691

199 490
24 152
223 642

165 358
16 936
182 294

12
13

24 826
1 100
25 926

20 656
1 100
21 756

7 926
1 100
9 026

3 756
1 100
4 856

163 741

159 447

232 668

187 150

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tek.anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar & bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur

14

11 040

11 520

11 040

11 520

Omsättningstillgångar
Förråd mm
Fordringar
Kassa och bank

15
16
17

382
48 125
27 550

382
40 020
35 719

1 225
49 943
32 109

1 164
43 644
38 282

76 057

76 121

83 277

83 090

250 838

247 088

326 985

281 760

7 148
22 607
69 891

6 900
21 539
64 059

7 444
22 607
58 645

8 325
21 539
52 629

99 646

92 498

88 696

81 253

15 855
23 925

16 815
18 925

17 176
25 085

18 057
18 925

39 780

35 740

42 261

36 982

25 950
85 462

28 150
90 700

95 250
100 778

66 806
96 719

Summa skulder

111 412

118 850

196 028

163 525

Summa eget kapital och skulder

250 838

247 088

326 985

281 761

154 284
171 668

161 176
142 330

30 000

30 000

155 605
171 668
18
30 000

161 176
142 330
18
30 000

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

18

Summa eget kapital
Avsättningar
Pensionsskuld
Övriga avsättningar

19

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Inom linjen
Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser
Ställda panter
Limit checkräkningskredit
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Särredovisning – Vatten och avlopp
VA-avräkning

År 2016

År 2015

År 2014

Intäkter MTG

12 532

Kostnader MTG

-9 637

Kapitaltjänstkostnader

-2 895

11 593
-8 211
-2 887

12 411
-9 915
-2 838

Skattefinansierad

0

495

-342

Sluttäck ning deponi

År 2016

År 2015

År 2014

Ingående balans

6 925

8 323

9 037

Avsättning balansräkning

1 000

-1 398

-713

6 925

8 323

Ianspråktaget
Utgående balans
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Noter och tilläggsupplysningar
NOTER (tkr)

1. Verksamhetens intäkter
1.Jämförelsestörande post
Återbetalning Afa premier för AGS

2016

Kommunen
2015

140 862

110 930

Sammanställd
2016
2015
154 984

2 808

122 006
2 808

140 862

110 930

154 984

122 006

varav försäljningsmedel
taxor och avgifter
hyror och arrenden
bidrag
försäljning verksamhet
övrigt

5 175
18 791
10 943
92 077
13 426
450

4 831
18 533
10 214
64 418
12 933
1

6 014
18 791
19 087
92 077
18 565
450

6 632
18 533
20 660
64 418
11 762
1

2. Verksamhetens kostnader

428 530

377 940

438 433

385 667

varav löner
sociala avgifter
pensionskostnader
bidrag
köp av verksamhet
hyra leasing anl tillg
övriga kostnader

183 309
55 068
11 858
17 099
73 157
1 641
86 398

162 572
50 952
15 255
12 883
69 037
1 012
66 229

185 248
55 753
12 102
17 099
74 897
1 641
91 693

163 644
51 330
15 387
12 883
71 969
1 012
69 441

7 681
2 139

9 172
2 726

9 820

7 584
1 388
0
8 972

11 898

8 639
1 690
0
10 329

204 357
218
-1 077
203 498

198 999
-400
225
198 824

204 357
218
-1 077
203 498

198 999
-400
225
198 824

72 379

66 516
545
1 392

72 379

66 516
545
1 392

3. Avskrivningar
Planenliga avskrivningar byggnader och mark
Planenliga avskrivningar inventarier
Nedskrivning infartsskyltar

4. Skatteintäkter
Preliminär skatteinbetalning
Slutavräkningsdifferens föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år

5. Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Regleringsavgift
Kommunal fastighetsavgift
Kostnadsutjämningsavgift
Bidrag LSS-utjämning
Övrigt generellt statsbidrag

6. Finansiella intäkter
Finansiella intäkter/borgensavgifter
Räntor likvida medel
Utdelning aktier
Räntor utlämnade lån
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-179
8 921
2 441
3 505
13 387
100 454

8 868
5 525
-203
1 595
84 238

-179
8 921
2 441
3 505
13 387
100 454

8 868
5 525
-203
1 595
84 238

472
4
576
38
1 090

101
582
19
702

329
17
576
38
960

209
582
19
810
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7. Finansiella kostnader
Finansiella kostnader avser räntekostnader samt finansiella kostnader
på pensionsskulden.
Räntor upplåning
343
Räntor pensionsavsättning
Övriga räntor
63
406
8 Skatt
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt Gullspångsbostäder AB
Gullspångsbostäder har från 2014 övergått
till att redovisa enligt K3 vilket innebär att
uppskjuten skatt skall redovisas.
Komponentavskrivningar tillämpas av
Gullspångsbostäder AB

9. Årets resultat, avstämning mot balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkning
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justerat resultat
10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående värde
Nettoinvestering
Årets försäljningar
Nedskrivning övriga fastigheter
Planenlig avskrivning
Bokfört värde
Avskrivningstider
Varav allmän markreserv
Anskaffningsvärde vid årets början
Investeringar
Försäljningar
Utgående bokfört värde
Varav verksamhetsfastigheter
Anskaffningsvärde vid årets början
Investeringar
Försäljningar
Nedskrivning fastighet
Ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Varav vatten och avlopp
Anskaffningsvärde vid årets början
Investeringar
Ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Varav renhållning
Anskaffningsvärde vid årets början
Investeringar
Försäljningar
Ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
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606
236
40
882

922
63
985

1 213
267
40
1 519

-23
47

-57
19

24

-38

7 148

6 900

7 444

8 325

7 148

6 900

7 444

8 325

126 417
8 885
-1 560

126 491
10 825
-3 315

165 358
45 014
-1 560

153 554
23 758
-3 315

-7 681
126 061
20-50 år

-7 584
126 417
20-50 år

-9 322
199 490

-8 639
165 358

9 597
517
-70
10 044

8 917
680

11 373
1 388

9 597

12 761
1 502
-70
14 193

142 442
875
-174

142 151
4 849
-4 559

142 442
875
-174

142 151
4 849
-4 559

-95 544
47 599

-91 663
50 778

-95 544
47 599

-91 663
50 778

87 435
1 851
-52 690
36 596

86 541
894
-50 751
36 684

87 435
1 851
-52 690
36 596

86 541
894
-50 751
36 684

6 300

6 092
208

6 300

6 092
208

-4 625
-1 675
0

-4 729
1 571

-4 625
-1 675
0

12 761

-4 729
1 571
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Varav hamnen
Anskaffningsvärde vid årets början
Investeringar
Ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

20 513
291
-15 394
5 410

20 503
10
-14 882
5 631

20 513
291
-15 394
5 410

20 503
10
-14 882
5 631

37 750
5 069

33 914
3 836

37 750
5 069

33 914
3 836

-18 222
24 597

-17 186
20 564

-18 222
24 597

-17 186
20 564

502

946
-444

67 454

-457
45

-454
48

35 144
-33 047
69 551

55 673
-444
12 225
-31 628
35 826

6 780
536

6 432
348

6 780
536

6 432
348

-5 546
1 770

-5 236
1 544

-5 546
1 544

-5 236
1 544

126 061

126 417

199 490

165 359

11. Maskiner, inventarier och transportmedel
Ingående värde
Nettoinvestering
Planenlig avskrivning
Bokfört värde
Avskrivningstider

11 274
2 619
-2 139
11 754
3-10 år

6 417
6 245
-1 388
11 274
3-10 år

16 936
9 792
-2 576
24 152

9 522
9 104
-1 690
16 936

12. Aktier, andelar och bostadsrätter
Aktier
Gullspångsbostäder AB
Vänerhamn AB
Skagerns energi
Naturgaskonsortiet Skaraborg AB
Netwest
Summa bokfört värde aktier

16 800
1 855
100
3
60
18 818

16 800
1 855
100
3
60
18 818

1 855

1 855

3
60
1 918

3
60
1 918

250
3 863
1 895
6 008

250
1 588

250
1 588

1 838

250
3 863
1 895
6 008

24 826

20 656

7 926

3 756

1 100
1 100

1 100
1 100

1 100
1 100

1 100
1 100

Varav publika fastigheter (gator,vägar broar mm)
Anskaffningsvärde vid årets början
Investeringar
Investeringsinkomst
Ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Varav hyresfastigheter
Anskaffningsvärde vid årets början
Försäljning
Investeringar
Ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Varav övriga fastigheter
Anskaffningsvärde vid årets början
Investeringar
Nedskrivningar övriga fastigheter
Ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Summa Mark byggnader och tekn anläggn

Andelar
MS Marianne
Kommuninvest
AÖS
Summa andelar
Summa aktier, andelar och bostadsrätter
Bokfört värde

13. Långfristiga fordringar
Kommuninvest förlagslån 30 år
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14 Bidrag till infrastruktur
Medfinansiering av E20
Upplösning
Summa bidrag

12 000
-960
11 040

12 000
-480
11 520

12 000
-960
11 040

12 000
-480
11 520

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 2016-12-31 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
16. Fordringar
Kundfordringar
Förvaltade medels tillgångar
Momsfordran
Uppl ränteintäkter
Uppl skattefordran
Uppl skatteinäkter
Förutbetalda kostnader
Övr uppl intäkter-övr interimsfordringar

17. Likvida medel
Plusgiro
Bank
SBAB

Utnyttjad checkkredit
Beviljad checkkredit

18. Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Varav resultatutjämningsreserv
Årets resultat

19. Avsatt till Pensioner
Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Avsatt till pensioner ÖK-SAP
Avsatt till pensioner förtroendevalda
Summa pensioner
Löneskatt
Löneskatt förtroendevalda
Summa avsatt till pensioner
Aktualiseringsgrad 99,0%
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382

382

1 225

1 164

1 684
833
4 400

2 241
853
2 166

2 954
833
5 091

3 040
853
2 476

3 439
6 462
31 307
48 125

3 685
6 257
24 818
40 020

2 261
3 439
7 103
28 262
49 943

2 296
3 685
6 438
24 857
43 644

-10 855
2 405
36 000
27 550

33 615
2 103

33 615
4 667

35 719

-10 855
6 964
36 000
32 109

10 855
30 000

30 000

10 855
30 000

30 000

92 498
22 607
7 148
99 646

85 598
21 539
6 900
92 498

81 252
22 607
7 444
88 696

72 928
21 539
8 325
81 253

11 046

11 514

12 367

12 756

1 714
12 760
2 679
416
15 855

2 018
13 532
2 793
490
16 815

1 714
14 081
2 679
416
17 176

2 018
14 774
2 793
490
18 057

38 282
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Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Övrigt
Utgående avsättning

14 307
-562
7
130
-155
13 726

19. Övriga avsättningar
Avsatt för återställande av deponi
1 000
Redovisat värde vid årets början
6 925
Ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning återställande deponi
7 925
Avsättningen avser återställande av deponin Odenslund-tippen
Medfinansiering E20
Utgående avsättning medfinansiering E20

12 000
12 000

Medfinansiering E20
Utgående avsättning medfinansiering E20

4 000
4 000

14 067
-475
495
236
47
-62
14 307

8 323
-1 398
6 925

12 000
12 000

1 000
6 925
7 925

8 323
-1 398
6 925

12 000
12 000

12 000
12 000

4 000
4 000

0

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 2016-12-31 ligger under index 2013-06
20. Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Återföring av beräknad amortering
Nyupplåning under året
Årets faktiska amorteringar
Nästa års beräknade amortering
Skuld för investeringsbidrag
Kreditgivare
Statshypotek / Handelsbanken
Kommuninvest
Avgår summa nästa års amortering

21. Kortfristiga skulder
Beräknad amortering
Leverantörsskulder
Moms
Gullspångsbostäder AB
Personalens källskatt
Sociala avgifter
Upplupna löner
Semesterlöneskuld
Upplupna räntor
Upplupen pensionskostnad individuell del
Upplupen löneskatt individuell del
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28 150
1 800

29 150
5 400

-2 000
-2 000
25 950

-4 900
-1 800
300
28 150

27 650
-2 000
25 650

66 806
2 502
31 500
-2 858
-2 700
95 250

54 709
6 052
13 800
-5 553
-2 502
300
66 806

29 650
-1 800
27 850

97 650
-2 700
94 950

159
69 150
-2 502
66 806

2 000
4 848
66

1 800
6 815
39

2 700
13 912
96

2 502
9 812
142

4 020
4 592
5 395
15 759
25
8 196
5 764

3 682
4 237
5 776
15 319
29
7 369
3 763

4 074
4 648
5 399
15 976
126
8 307
5 830

3 717
4 318
5 783
15 435
116
7 426
3 807
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Förutbetalda hyror
Inkomstförskott
Förutbetalda skatteintäkter
Statens bostadskreditnämnd
Övriga skulder och interimsskulder
22. Inom linjenposter
Ansvarsförbindelser
Pensioner anställda inklusive löneskatt
Borgensförbindelser
Gullspångsbostäder AB
Riksbyggen koop hyresrättsf Gullspång
Förlustansvar, Egna hem
Skagerns energi
Föreningar

535
5 171
1 079
2 600
25 412
85 462

1 149
5 189
364
2 600
32 569
90 700

1 318
5 171
1 079
2 600
29 542
100 778

1 690
5 189
364
2 600
33 819
96 719

3 562
154 284

3 562
161 176

3 562
155 605

3 562
161 176

59 200
96 181
55
10 800
5 432
171 668

35 900
97 561
137
3 300
5 432
142 330

35 357
96 181
55
10 800
5 432
112 468

35 900
97 561
137
3 300
5 432
106 430

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 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 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
Limit checkräkningskredit

30 000

30 000

23.Realisationsvinst vid försäljn anläggningstillgångar
Ekorren 4
Björnemossen 3:42
352

1
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18

18

30 000

30 000

1
352
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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.
Finansnettot
är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Intern ränta
är en intern ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheten för det kapital som
nyttjas.
Jämförelsestörande poster
Årsredovisning 2016 Gullspångs kommun
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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
Kommunstyrelsens verksamheter
Uppdrag

















Bereda ärenden till kommunstyrelsen
Säkerhet
Föreningsbidrag
Infrastruktur
Köp av verksamhet
Hamnverksamhet
Folkhälsa
Näringsliv
Turism
Plan och markfrågor
Vuxenutbildning
SFI
Arbetsmarknadsfrågor
Feriejobb
Kostproduktion
Information och kommunikation

Viktiga händelser och utveckling under året
Kommunfullmäktige
Fullmäktige fattar beslut gällande styrdokument, medborgarförslag och motioner, plan- och
markfrågor, budget, investeringar och taxor, kommunala bolag och andra övergripande frågor.
Kommunfullmäktiges sammanträden kan följas via webbradio och WebTV. Under året
kompletteras beslutsärendena med rapporter från verksamheterna.
Kommunfullmäktige har under året sammanträtt vid elva tillfällen och behandlat 218 ärenden.
Fullmäktige hade i augusti en allmänpolitisk debatt vilket var en ny form av möte i
Gullspångs kommun. Politiker i fullmäktige ska beredas tillfälle att delge nyheter genom att
punkten aktuell information införts.
Några viktiga ärenden på fullmäktige har varit upprustning av skolorna, ny avsiktsförklaring
MTG, uppdrag till Gullspångsbostäder att bygga 24 nya lägenheter i Hova, ny förskola,
gestaltning i Gullspång, ny verksamhet för integration, studier och arbete, nya planer för VA,
jämlikhet/jämställdhet, mot våld i nära relationer, vindbruk samt budget och övergripande
mål.
Politisk verksamhet
Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige samt har direkt ansvar för viss
verksamhet.
Kommunstyrelsen har haft tretton sammanträden under 2016 och motsvarande antal
arbetsutskott. Kommunstyrelsen har behandlat 428 ärenden.
Utbildningsinsatser har genomförts för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
nämnderna.
En positiv men komplicerande faktor har under året varit det extra tillskott från staten som
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tillförts och riktats till olika verksamheter. Skola och förskola 2 785 tkr,
sysselsättningsåtgärder och vuxenutbildning 1 380 tkr, bostäder och andra lokaler 945 tkr,
datorer 325 tkr, föreningsstöd 550 tkr, god man 300 tkr, kulturskola/fritid 100 tkr, övrigt
715 tkr.
Behandlade ärenden har bland annat gällt nya planer för bland annat kultur, vindbruk, VA och
MTG-samarbete, ny verksamhet för mottagande av nyanlända, studier och arbete, gestaltning
av våra orter som kajen i Badängsparken, infarten till Gullspång, kommunens hus i
Skagersvik och detaljplaner för industri i Hova.
Ledningsverksamhet
Infarten till Gullspång färdigställdes och arbetet med gestaltning av Gullspångs centrum
pågår. En detaljplan i Hova har fastställts för industrietableringar, andra detaljplaner är under
framtagande både för industri- och bostadsändamål.
Kajen i Badängsparken har reparerats. Bredbandsutbyggnaden fortgår och nästa år kommer
hela kommunens landsbygd samt Skagersvik och Otterbäcken vara i drift. I Gullspång och
Hova är projekteringen påbörjad.
Flera byggprojekt har inletts genom Gullpångsbostäder AB; vandrarhemmet i Hova är klart
och Åsterudsbacken har påbörjat byggandet av 24 lägenheter. På Väderkvarnsvägen blir det
en ny förskola och projektering för en renovering av skolorna i kommunen pågår.
Arbetet kring E20 har startat under hösten i samarbete med Trafikverket.
Kommunen ingår numera i AÖS som hanterar insamling och återvinning.
Under våren 2016 beslutades att organisera Vuxenutbildning, Integration samt
Arbetsmarknadsfrågor till en gemensam verksamhet, VISA.
Antalet portioner inom kostenheten har ökat och man jobbar med både bättre arbetsmiljö och
miljömål i produktionen.
Ett fokus har varit på förbättrad kontakt och dialog mellan näringsliv och kommun, både
genom regelbundna möten med och för företagen samt förbättrad information till företagen.
Olika insatser har gjorts för att stödja turismföretagare i utvecklingsarbetet och en ny layout
har gjorts på turisthemsidan.

Uppföljning av leveransåtagande/mål
Leveransåtagande:

Arbetar för att med tekniska lösningar och utbildning i energihushållning skapa
förutsättningar för att innan 2020 minska energi- och elförbrukning med 20
procent.
Det är svårt att göra riktigt bra jämförelser men en ungefärlig siffra är att energiförbrukningen
minskat med 3-5 %.
Ytterligare åtgärder är på gång som led i målet att minska energianvändningen. Belysningen
kommer successivt att bytas ut mot ledbelysning. Byte av fönster i skolor och kommunhuset
är energibesparande. Skolrenoveringen i sin helhet kommer också att ge energibesparande
effekter. Gamla pannor byts successivt ut för en mer effektiv och fossil oberoende
energiproduktion.
Styrmått
Innan år 2020 minska
energi- och
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Utfall

Målvärde

5%

minst 20 %

Måluppfyllelse
25 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

elförbrukningen med
20 %

Leveransåtagande:

Framtagna nyckeltal inom kostverksamheten ökar personalens resultat- och
kostnadsmedvetenhet.
Kostverksamhet
Ekonomiska nyckeltal samt verktyg för att öka resultat- och kostnadsmedvetenhet för
inköpsansvariga är framtagna och skall användas.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Minst 80 % i
kostverksamheten
känner en ökad
kostnadsmedvetenhet.

80 %

minst 80 %

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

Inom Lärcenter/AME ökar personalens resultat- och kostnadsmedvetenhet.
VISA
Styrmåttet till leveransåtagandet var; "Fyra gånger per år skall budgetuppföljning
rapporteras". Förra året togs ett beslut att uppföljning skall ske 3 gånger/år. Detta mäts
övergripande under beställningen "Gullspångs kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt
och kostnadseffektivt".
Genom regelbundna personalkonferenser där ekonomifrågor tas upp är personalen
informerade och delaktig i processen.
Ekonomiavstämningar sker regelbundet.

Leveransåtagande:

Ame/Lärcentrums verksamheter ger trygga förhållanden för utbildning och
personlig utveckling.
VISA
Lärarna på lärcentrum ingår i nätverksgrupper utifrån sina respektive ämneskompetenser i
Skaraborg vilket ger en kvalitetssäkring.
I lärcenters verksamhet har det genomförts brandinformation och övning för både deltagare
och personal.
Under året har samhällsorientering genomförts för nyanlända.
Deltagarna upplever en hög grad av trygghet.
Lärarna på Lärcenter har under hösten haft en gemensam kompetensutvecklingsdag i
Skolverkets regi gällande SFI och grundläggande vuxenutbildning. Detta innebär att vi
kommer att införa nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som
andraspråk fr.o.m. 1 januari 2017.
Personalen inom AME medverkar också i olika nätverk inom Skaraborg, samt deltar på
nationella konferenser vid möjlighet och behov.
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Styrmått
Alla (100 procent)
elever/deltagare
upplever sig trygga.

Utfall

Målvärde

97,5%

minst 100 %

Måluppfyllelse
97,5 %

Leveransåtagande:

Alla som äter i någon av Gullspångs verksamheter känner sig trygg och säker.
Kostverksamhet
Kostverksamhet
Verksamheten har tydliga rutiner för säkerhet vid matlagning och har god hygien. Kylkedjan
håller rätt temperatur i alla led.
Verksamheten tillämpar och arbetar enligt HACCP och personalen får fortbildning inom
livsmedelssäkerhet samt utbildning inom dietmatlagning.
Verksamheten ska ge rätt information om innehåll i den lagade rätten och aldrig chansa vid
allergi om man är osäker på innehåll utan istället erbjuda kunden något annat säkert alternativ

Styrmått
Alla kök är godkända
med avseende på
livsmedelsäkerhet.

Utfall

Målvärde

100 %

minst 100 %

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

Verksamheterna genomför sina åtagande i handlingsplanen för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Ledningsverksamhet
Gullspång ingår sedan våren 2015 i ett gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd
med Mariestad och Törebodas kommuner. Under 2016 skrevs en ny
samverkansöverenskommelse kommun-polis.
Överenskommelsen inriktar sig på fyra fokusområden; våld i nära relation, ungdomar i
riskzon, yrkes- och livsstilskriminella samt trafikbrott och trafiksäkerhet. Verksamheterna
jobbar kontinuerligt med sitt brottsförebyggande arbete, det ska vara en naturlig del i den
vardagliga verksamheten.
Samverkan med polisen sker mer eller mindre dagligen, främst genom kommunpolisen i
MTG samt via det mobila poliskontoret.
Under hösten togs det fram ett gemensamt medborgarlöfte som inriktar sig på ungdomar i
riskzon och ungdomar med psykisk ohälsa.
Styrmått
Hur trygga och säkra
känner sig medborgarna
i kommunen (minst
värde 70)?
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Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

minst 70 %
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Leveransåtagande:

Antalet områden som använder sig av metoden Grannsamverkan mot brott
fortsätter att öka
Folkhälsa
Ett informationsmöte för att starta Grannsamverkansområden hölls i slutet av året. Tyvärr var
det inte många som deltog på mötet. Arbetet med att utöka antalet Grannsamverkansområden
har dock pågått i många år, och många är redan anslutna, vilket kan vara en av förklaringarna
till den låga uppslutningen.
Totalt finns det idag 74 områden, i områdena ingår ca 993 hushåll.
Styrmått
Antal
grannsamverkansområd
en

Utfall

Målvärde

2st

minst 4st

Måluppfyllelse
50 %

Leveransåtagande:

Samtliga verksamheter uppfyller kommunens krav på systematiskt
brandskyddsarbete.
Ledningsverksamhet
Brandskyddskontroll har genomförts på Kommunledningskontoret i enlighet med checklista i
brandskyddspärmen. Nya medarbetare har informerats om det systematiska
brandskyddsarbetet.
VISA
En brandskyddskontroll i skarpt läge har genomförts under senaste året (höstterminen 2016).
.
Styrmått
Brandskyddskontroll är
genomförd enligt
brandskyddspärm (görs
i jan, apr, aug och nov).

Utfall

Målvärde

2st

minst 4st

Måluppfyllelse
58,3 %

Leveransåtagande:

Deltagare och elever i AME/LC ´s verksamheter är nöjda med kvalitet och
service.
VISA
Utvärderingar visar på en fortsatt hög nöjdhet och trygghetsnivå. Vuxenutbildningen har inte
haft några konflikter gällande religion, etnicitet mm. Under 2016. Det finns en stark och
erfaren lärarpersonal som kommunicerar med varandra och eleverna.

Styrmått
Andel nöjda elever och
deltagare, minst 80 %.
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Utfall

Målvärde

100 %

minst 80 %

Måluppfyllelse
125 %
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Leveransåtagande:

Elever vid LC ´s verksamhet ska ha goda studieresultat utifrån sina individuella
förutsättningar.
VISA
Lärcenter har en fortsatt trend med ökad genomströmning och studier som kombineras med
SFI och grundläggande Vux parallellt, samtidigt som antalet elever med låg litteracitet ökat.
Lärcenter ska i samarbete med arbetsförmedlingen erbjuda dessa elever utökad tid två
eftermiddagar/vecka. På grund av sjukdom i personalgruppen fick en omorganisation vad
gäller undervisning göras. Detta planeras att genomföras i januari 2017.
Under hösten har nationella prov genomförts i SFI.
Kurs B: 56 % godkända betyg, kurs C 50 %, kurs D 86 %, vilket medför uppflyttning till
nästa kurs/grupp. Ett av våra prioriterade mål var att få till en ökad genomströmning i
grupperna och det har vi lyckats med. Vi har deltagare som inom etableringstiden hinner
påbörja studier inom den kommunala vuxenutbildningen.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Jämförbar
betygsstatistik och
nationella prov för
respektive studieväg
och kurs.

63 %

minst 70 %

Måluppfyllelse
90 %

Leveransåtagande:

Myndigheter (bland annat skolmyndigheter) är nöjda med verksamheten vid
LC.
VISA
En inspektion genomfördes under hösten och skolinspektionens har gett flera förelägganden
gällande
förutsättningar för och utveckling av utbildningen:
Huvudmannen ska se till att kommunal vuxenutbildning är flexibel till arbetsformer, tid, och
bedrivs kontinuerligt över hela året så att den möter varje elev utifrån dennes behov och
förutsättningar.
Huvudmannen ska se till att utbildningen inom svenska för invandrare är utformad så att den
enskildes studier kan kombineras med förvärvsarbete och andra studier inom andra
skolformer inom skolväsendet.
Huvudmannen ska se till att elever på grundläggande nivå som har bristfälliga kunskaper i
svenska språket kan få utbildningen på sitt modersmål eller annat språk eleven behärskar eller
få studiehandledning på ett språk som eleven behärskar.
Systematiskt kvalitetsarbete ska visa uppföljning och analys av måluppfyllelse i relation till
de nationella målen samt trygghetsarbetet (likabehandlingsplan samt rutiner vid
kränkningsärenden).
Styrmått
Få anmärkningar vid
inspektion/tillsyn
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Utfall

Målvärde

4

minst 3

Måluppfyllelse
66,7 %
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Leveransåtagande:

I Gullspångs kommun är de som erbjuds lunchlåda nöjda med portionens
storlek, näringsvärden och lunchlådans variation.
Kostverksamhet
Konsumenten har möjlighet att påverka utbudet. Kostverksamheten har bra leveranssäkerhet
av varma matlådor. Verksamheten jobbar ständigt med utveckling förbättringsarbete i
måltidsuppdraget.
Organisationer och brukare ges information om kostens service och kommuninvånare får
möjlighet att testa utbudet.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Minst värdet 80 på
SKL:s NBI-skala nöjda
med lunchlådan.

80 %

minst 80 %

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

I Gullspångs kommun erbjuds matgästen äta S.M.A.R. T utifrån Statens
Folkhälsoinstituts rekommendationer.
Kostverksamhet
Livsmedelsverkets miljösmarta matval utgår från de näringsmässiga kostråden och visar hur
man inom sex olika livsmedelsgrupper kan göra val som är bra för både miljön och hälsan.
Livsmedelsproduktionens effekter på miljön beskrivs utifrån ett antal miljömål som riksdagen
har satt upp. Av sexton miljömål har sex stycken bedömts ha särskild betydelse för
livsmedelsområdet. De är Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap,
Ett rikt växt- och djurliv, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och
skärgård.
De klimatsmarta kostråden i korthet: Större andel vegetabilier - mindre antal "tomma
kalorier" - Andel ekologiskt/lokalproducerat ökar - Rätt kött grönsaker - Transportsnålt. Detta
ska vara vägledande i det ständiga utvecklingsarbetet.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Större andel vegetabilier
- mindre antal "tomma
kalorier" - andelen
ekologiskt ökar - rätt kött
och grönsaker
- transportsnålt.

15 %

minst 5 %

300 %

Leveransåtagande:

Alla i kommunens "särskilt boende" ges valmöjligheten att få inta sin
huvudmåltid i någon av servicehusens matsalar.
Kostverksamhet
På äldreboendet Amnegården finns valmöjligheten att inta måltiden i den gemensamma
matsalen alla dagar året runt. På Mogårdens äldreboende finns mindre gemensamma
utrymmen med möjlighet att inta sin måltid gemensamt. Man har även som kommuninvånare
över 67 år möjlighet att få en varm matlåda hemlevererad till sin bostad alla dagar om året,
via kommunens hemtjänst.
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Styrmått
Minst fyra planerade
måltidsaktiviteter per
verksamhetsmål.

Utfall

Målvärde

4st

minst 4st

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

Lärcentrum prioriterar aktivt utbildning i syfte att individer blir självförsörjande.
VISA
Tyvärr fanns det inga elever i målgruppen trainee som uppfyllde kraven.
Det är fortsatt stort intresse för utbildningar inom vården, yrkes Vux. Komvux i Skövde har
startat upp vårdutbildning med språkstöd, där SFI-elever från Gullspång går.
Behovet av utbildningar på gymnasial nivå har kraftigt ökat jämfört med för ett par år sedan.
Anledningen till denna ökning är bland annat ett högre antal nyanlända som snabbt går
igenom SFI och grundläggande vuxenutbildning, för att sedan studera vidare på just
gymnasial nivå. Under våren 2016 uppdagades att Lärcentrum inte kunde arbeta i enlighet
med sitt leveransåtagande då budgeten var för snäv i förhållande till efterfrågan på utbildning.
Vuxenutbildningen fick, av denna anledning, under oktober 2016 ett tillfälligt stöd om
700 tkr. Fokus har lagts på nyanländas behov av gymnasial utbildning för att skapa en
möjlighet till egenförsörjning. Andra prioriteringar är individer som saknar
gymnasieutbildning.
Styrmått
Alla som söker
utbildning erbjuds
studie- och
yrkesvägledning.

Utfall

Målvärde

100 %

minst 100 %

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

AME arbetar aktivt tillsammans med arbetsförmedlingen för att verka för
praktik/sysselsättning i syfte att individerna blir självförsörjande.
VISA
Arbetsmarknadsenheten i Gullspångs kommun och Arbetsförmedlingen har en löpande
samverkan kring ärenden som rör arbetslivsinriktad rehabilitering. Det gäller arbetsträning,
praktik och subventionerade anställningar. Kommunen och Arbetsförmedlingen har lokal
överenskommelse kring uppdragen.
För målgruppen unga 16-24 år, har kommunen och Arbetsförmedlingen en DUAöverenskommelse. DUA står för delegationen Unga till Arbete och målgrupp är alla
ungdomar i det åldersspannet som inte arbetar eller studerar. Kommunen och
Arbetsförmedlingen ska arbeta för att ge stöd till arbete, studier eller annan kompetenshöjande
aktivitet.

Styrmått

Utfall

Målvärde

75 % av de personer
som blir inskrivna på
AME går vidare till
arbetsträning, praktik
eller tidsbegränsade
specialanställningar.

95 %

minst 75 %
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Måluppfyllelse
126,7 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

20 % av de personer
som får praktik eller
tidsbegränsade
specialanställningar ska
gå vidare till studier eller
varaktig anställning
(subventionerat eller
osubventionerat) inom 6
mån.

50 %

minst 20 %

Måluppfyllelse
250 %

Leveransåtagande:

Frisknärvaron ökar.
Frisknärvaron på kommunledningskontoret är mycket god med få sjukskrivningsdagar. Det
kan dock finnas ett visst mörkertal då man i samband med sjukdom istället tar ut ledighet i
annan form.
Frisknärvaron på AME är hög dock med undantag för de anpassade tjänsterna: lönebidrag,
offentligt skyddat arbete, nystartsjobb och instegsjobb där sjukfrånvaro både i form av
långtidssjukskrivningar och korttidsfrånvaro har varit hög.
På Lärcentrum är frisknärvaron hög.
Mer oroväckande är sjukfrånvaron inom vissa delar av kostverksamheten.
Upprepad korttidsfrånvaro samt längre sjukfrånvaro följs upp tillsammans med medarbetaren.
Förebyggande arbete bedrivs genom friskvårdstimma samt lokala aktiviteter.
Kostverksamheten jobbar tillsammans med Företagshälsovården för att förebygga bland annat
belastning och förslitningsskador.
Vid upprepad eller längre frånvaro erbjuds hälsosamtal på företagshälsovården och
sjukfrånvaron följs upp.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Frisknärvaro på minst
95 %

94 %

minst 95 %

Måluppfyllelse
98,9 %

Leveransåtagande:

Inom samtliga verksamheter ökar förståelsen och det goda bemötandet
gentemot företagen. Företagare och näringsidkare är nöjda med kommunens
service.
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. i Svenskt Näringslivs
enkätundersökning får Gullspångs kommun betyget 2,79 gällande kommunens service. En
svag ökning. Kommunen får även fortsatt godkänt betyg, 3,35 gällande tjänstemännens
attityder till företagande.
Styrmått
Minst 3.0 på Svenska
Näringslivsenkät,
Företagsklimat. Fråga:
Kommunens service till
företagen.

Årsredovisning 2016 Gullspångs kommun

Utfall

Målvärde

2,79

minst 3

Måluppfyllelse
93 %

67(101)

Leveransåtagande:

Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimat i kommunen ökar.
Det sammanfattande omdömet av kommunens företagsklimat minskar marginellt. Företagarna
i kommunen ger kommunen ett försämrat omdöme 2016, jämfört med 2014 och 15. Betyget
sjunker från 3,06 till 3,00. Anledningarna till att omdömet sjunker är oklart.
Styrmått
Minst 3,5 på det
sammanfattade
omdömet i Svenskt
Näringslivs enkät.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

3

minst 3,5

85,7 %

Leveransåtagande:

Kommunpolitiker och tjänstemän har träffat fler företagare i vardagen och har
en större kunskap om hur det är att driva företag.
Flera företagsbesök har anordnats, där kommunens ledande politiker, kommunchef och
näringslivsansvarig deltagit. Vid helårsskiftet hade ledande politiker som grupp besökt åtta
olika företag, samt träffat flera ytterligare företag under andra former, t.ex. genom närvaro på
olika företagsträffar-. Dessa besök och träffar är viktiga för att skapa dialog och förståelse.
Vid varje officiellt företagsbesök deltar tre politiker samt två tjänstemän. Det övergripande
målet med besöken är att kommunpolitiker och tjänstemän har träffat fler företagare i
vardagen och har en större kunskap om hur det är att driva företag.
Utöver de officiella besöken där ledande politiker deltar har ett femtiotal besök gjorts av
näringslivsansvarig och turismansvarig.
Styrmått
Minst fem politiker och
fem tjänstemän har varit
på företagsbesök

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

10st

minst 10st

100 %

Leveransåtagande:

Såväl nya som "gamla Gullspångsbor" bosätter sig i kommunen. Kommunen
erbjuder bostadstomter i attraktiva lägen
Gullspångs befolkning har ökat med 60 invånare och var i november 5 305 invånare. Det kom
många nyanlända under 2016 och de väljer förhoppningsvis att stanna här.
För att möjliggöra bosättning i kommunen är arbetstillfällen avgörande och utvecklingen av
näringslivet är viktig. Färdigplanerad mark för industriändamål tillhandahålls främst i Hova
och fortsatt planarbete pågår i Otterbäcken, både för industri och attraktiva boendelägen.
Det är brist på bostäder i kommunen. Fem nya trygghetsbostäder har tillkommit samt ett nytt
boende för ensamkommande flyktingbarn. Bostadsbolaget har tagit över eller köpt bostäder
för vidare utveckling och 24 nya lägenheter växer fram i Hova.
I samband med Riddarveckan marknadsfördes kommun som besöksmål och arbetsgivare men
även attraktiva boenden visades upp.
Fiberutbyggnaden fortgår och det är landsbygden är i princip klar. Hova och Gullspångs
tätorter är sist ut men driftsätts under 2017. Målet är att alla ska ha möjlighet till anslutning
2018.
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Styrmått
Positivt inflyttningsnetto

Utfall

Målvärde

5 305inv

minst 5 268inv

Måluppfyllelse
100,7 %

Leveransåtagande:

Kommunen tillhandahåller mark för industriändamål.
Två detaljplaner som möjliggör industrietablering har under första halvåret vunnit laga kraft.
Ett av områdena (del av Björnemossen 3:42) försåldes och lantmäteriförrättningen blev klar
under hösten (ny fastighetsbeteckning Hova 49:82). För det andra området (flaggparken,
Björnemossen 3:38) är ansökan till lantmäteriet inlämnad för att avstycka till tre fastigheter.
Tekniska ska räkna på kostnaderna för framdragande av VA.
I Otterbäcken finns två detaljplaner som möjliggör industrietablering (Åsen 1:3 och
Otterbäcken 7:1).
Styrmått
Antal industritomter till
försäljning.

Utfall

Målvärde

0st

minst 0st

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

Utbyggnaden av bredband fortsätter
I oktober 2015 hade 19,76% av invånarna i kommunen tillgång till fiber. Under 2016 har
utbyggnaden av fiber tagit rejäl fart även om vi inte har någon färsk statistik. De flesta
fiberföreningar utanför tätort är redan driftsatta. Utbyggnaden av fiber fortsätter med
tätorterna.
Fiberutbyggnaden i Otterbäcken är i avslutningsfasen och utbyggnaden har börjat i Hova.
Södra Råda håller på att bygga ut för fullt, beräknas vara klart i vår.
Skagersvik är driftsatt. Gullspång och Hova är projekterade.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Minst 25 % av hushållen
har tillgång till bredband
på 100 Mbit/s vid
utgången av 2016.

19 %

minst 25 %

Måluppfyllelse
76 %

Leveransåtagande:

Kommunen tillhandahåller mark för bostadsändamål.
Befintliga tomter ligger ute på hemsidan med bild, text och prisuppgift. Under 2017 bör denna
lista gås igenom för att säkerställa att alla tomter är redo för försäljning.
Planarbete som möjliggör byggnation av bostäder i attraktivt läge i södra Otterbäcken är
uppstartat. Intressentlista finns.
Planarbete för att möjliggöra byggnation av boende i Gullspång är precis i startgroparna.
Arbete med bostadsförsörjningsprogram pågår. Målet är att det blir klart under början av
2017.
Styrmått
Antalet sålda tomter
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Utfall

Målvärde

0

minst 0

Måluppfyllelse
100 %
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Leveransåtagande:

Kommunen bjuder in näringslivet till dialog
Under 2016 har fem företagsträffar anordnats i form av lunch-, frukost eller mingelträffar
träffar där det har funnits en informationspunkt på agendan och tid för nätverkande.
Dessutom har olika informella dialogmöten hållits med olika grupperingar från näringslivet
gällande både företagsklimat, centrumutveckling och diskussioner om näringslivsklimatet i
stort.
Styrmått
Fyra frukost/lunchmöten
ordnas

Utfall

Målvärde

5st

minst 4st

Måluppfyllelse
125 %

Leveransåtagande:

Möten ordnas, där kommunen bjuder in till samtal och diskussion om
samverkan i olika former med fokus på föreningar.
Totalt har kommunen själv, eller tillsammans med andra aktörer, bjudit in det lokala
föreningslivet till fem möten där samverkansformer och samarbeten kring arrangemang
diskuterats.
Samtidigt finns en nära kontakt och samarbete mellan kommunen och föreningarna för
sommarlovsaktiviteter, skötselavtal, arrangemang, investeringar med mera.

Styrmått
Minst tre
föreningsmöten

Utfall

Målvärde

5st

minst 3st

Måluppfyllelse
166,7 %

Leveransåtagande:

Utveckla framtidens besöksservice och värdskap genom att utöka antalet
Infopoints så att ett större område inom kommunens gränser täcks.
Totalt finns nu nio stycken Infopoints i kommunen. Infopoints finns ute hos
besöksmålsföretag runt om i kommunen för att personalen där ska kunna ge tips och
information till besökare. På en Infopoint kan besökaren få personlig service och möjlighet att
hämta lokal turistinformation i form av broschyrer. Företagen som är Infopoint genomgår
utbildning i bemötande och värdskap samt får stöttning av turistorganisationen. En Infopoint
fungerar som komplement till kommunens turistinformation i Gullspång och Hova.
Infopointsen är helårsöppna samt lokaliserade så att man täcker in en större geografisk
spridning inom kommunen.

Styrmått
År 2016 ökar antalet
Infopoints till åtta
stycken.

Utfall

Målvärde

9st

minst 8st

Måluppfyllelse
112,5 %

Leveransåtagande:

Säkra hållbar produkt- och affärsutveckling inom besöksnäring, med fokus på
paketalternativ för turister.
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Totalt finns nu fem fiskepaket och ett kräftfiskepaket framtagna tillsammans med
affärsutvecklare, företagare och kommunens turistorganisation. Att utveckla paket som kan
leda till fler bokningar är viktiga steg i arbetet med att bli en exportmogen destination.
Styrmått
År 2016 ökar
erbjudandet med tre
turismpaket.

Utfall

Målvärde

6st

minst 3st

Måluppfyllelse
200 %

Leveransåtagande:

Stödja företagare och föreningar genom att skapa mötesplatser med syftet att
främja nätverkande, kompetensutveckling och destinationskännedom.
Flera nätverksträffar har arrangerats under året; värdskapsutbildning, informationsmöte om
Leader, rundresa i Otterbäcken, föreläsning om marknadsföring, utbildningar i Basetool för
företagen och glöggmingel för företagare.
Styrmått
År 2016 ordnas minst tre
nätverksträffar.

Utfall

Målvärde

8

minst 3

Måluppfyllelse
266,7 %

Leveransåtagande:

AME/lärcentrums verksamheter genomför aktiviteter för att främja positiva
kulturmöten.
Lärcentrum genomför årligen en mat- och kulturfestival dit deltagare från kommunen,
näringslivet och privatpersoner bjuds in. Under 2016 ersattes denna festival av ett kak-kalas,
vilket anordnades via AME på Amnegården. Kakorna representerade olika delar av världen.
Kalaset var mycket uppskattat.
Friluftsdagar anordnas med syfte att visa och prova vanliga sporter. Samverkan med
föreningslivet sker vid dessa dagar.
Ett besök i Stockholm och Riksdagen eller andra kulturella aktiviteter planeras årligen.
Arbete med värdegrundsfrågor sker kontinuerligt. Särskilt fokus läggs vid dessa frågor bland
annat genom filmvisning. Ett arbete kring värdegrundsfrågor sker både före och efter
filmvisningen. Under 2017 kommer Lärcentrum att, kostnadsfritt, få möjlighet att se fem
filmer på biografen i Gullspång.
Genom mötesplatsen anordnas språkintroduktion, samhällskunskap, studiebesök m.m.
Mötesplatsen bedrivs i samverkan med Svenska kyrkan och andra föreningar.
Styrmått
Minst ett årligt
arrangemang för
kulturellt möte ordnas.

Utfall

Målvärde

2möte/år

minst 1 möte/år

Måluppfyllelse
200 %

Leveransåtagande:

Ett lokalt "kulturråd" skapas där deltagarna representerar olika åldrar och olika
delar av kommunen och vars syfte är att bidra till att utveckla det kulturella
utbudet.
Ett lokalt "kulturråd" har skapats under 2016 där deltagarna representerar olika åldrar och
olika delar av kommunen och vars syfte är att bidra till att utveckla det kulturella utbudet.
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På grund av sjukdom har aktiviteterna avstannat under hösten men kommer att tas upp under
2017 igen.
Styrmått
Minst två möten per år
(kulturrådet)

Utfall

Målvärde

1st

minst 2 möten/år

Måluppfyllelse
50 %

Leveransåtagande:

Kostverksamheten möter våra nya brukare (andra kulturer) utifrån
valmöjligheten att välja mellan traditionell svensk matkultur och den matkultur
man är van vid.
Kostverksamhet
Kostverksamheten är förberedd att möta nya brukare, med en ständig dialog med
uppdragsgivaren.
Projektet StödJa är uppstartat, och kostverksamheten sammankallar berörda kostombud i
verksamhet. Med syfte att upprätta verktyg/ handlingsplaner för att möta brukarens framtida
behov, samt dialog med boenderåd genomföra gästenkäter.
Skapa förutsättningar för kostverksamheten att möta nya kulturer med utifrån valmöjligheten
att välja mellan Svensk traditionell matkultur och den kultur som man är van vid skall
hanteras i vårt gemensamma uppdrag.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Minst 70 % är nöjda
med valmöjligheten (mat
från olika kulturer).

80 %

minst 70 %

Måluppfyllelse
114,3 %

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning

KS (tkr)

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget helår 2016

Avvikelse 2016

Intäkter

-13 559,8

-21 480,8

-8 252,6

13 228,2

Kostnader

54 414,6

67 561,5

52 386,6

-15 174,9

Nettokostnader

40 854,8

46 080,7

44 134,0

-1 946,7

929,1

889,7

1 000,0

110,3

3 753,5

8 346,3

4 019,0

-4 327,3

17 335,4

16 713,5

18 786,6

2 073,1

Personalchef

1 573,7

1 857,8

2 170,7

312,9

Lärcentrum/AME

4 571,0

3 969,2

5 106,2

1 137,0

Kost

8 968,0

8 956,0

8 708,5

-247,5

819,6

878,7

878,0

-0,7

Varav:
Kommunfullmäktige
Politisk ledning
Ledningsverksamhet
(inkl. köp verksamhet,
hamnverksamhet)

Näringsliv
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KS (tkr)

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget helår 2016

Avvikelse 2016

Turism

1 242,0

1 371,3

1 446,0

74,7

Plan och exploatering

1 082,0

2 720,6

1 514,0

-1 206,6

49,0

59,3

60,0

0,7

532,0

318,6

445,0

126,4

Folkhälsa
Överförmyndarnämnd

Kommentar till resultat
Under 2016 har det generellt varit svårt att redovisa resultat gentemot budget då det tillfälliga
stödet och medföljande åtgärder varit resultatstörande.
Kommunfullmäktige
Budgeten för kommunfullmäktiges verksamhet har gett ett överskott, främst tack vare att
ungdomsparlamentet och valnämnden inte förbrukat sina tilldelade medel.
Politisk ledning
Kostnaderna för den politiska verksamheten blev högre än budgeterat vilket står för ett större
politiskt deltagande i olika möten samt kostnader för utbildning. 4 miljoner har avsatts för
kommande arbeten kring E20.
Ledningsverksamhet
Resultaten visar på ett plus. Detta beror på att kostnaderna för köp av tjänster minskat,
hamnverksamheten går plus samt tillfälligt stöd från staten.
VISA
Tack vare 700 tkr för köp av gymnasial vuxenutbildning från det statliga stödet klarade
Lärcentrum budget. Att AME visar på ett kraftigt överskott beror på en minskning av antalet
anställda med lönebidrag samt större intäkter för arbetsmarknadsåtgärder än prognostiserat.
Kostverksamhet
Kostverksamheten redovisar enligt utfall ett underskott av flera olika orsaker som ökade
kostnader för råvaror, reparationer och löner.
Turism
Turismen gjorde ett överskott med cirka 80 tkr tack vare hög kostnadsmedvetenhet.
Plan och exploatering
Avsättningar har gjorts för sluttäckning av Odenslund med 1 miljon kronor. Dessa är av
engångskaraktär. Budgeten är svår att styra då både utgifter och intäkter har lång
omsättningstid.
Överförmyndarnämnd
Resultatet för ensamkommande barn jämnas ut genom att kostnaden tas från de medel som
kommunen får för mottagande av ensamkommande barn från Migrationsverket.
Övrig överförmyndarverksamhet har ökat markant. Ett tillskott på 300 tkr genom det
tillfälliga stödet från staten gör att resultatet trots allt blir positivt.

Investeringar
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Projekt

Budget

Utfall

Återstår

0

7,2

-7,2

-938,1

584,3

-1 522,4

Enligt plan,
finansiering finns

153

0

153

Åtgärder kvarstår

45

0

45

Infart Gullspång

590

521,7

68,3

Anläggning, skyltar,
mm

Telefonväxel

767

751,2

15,8

Enligt plan

KS Förfogande

1 655,2

0

1 655,2

Kostproduktion

77

134,8

-57,8

Köksmaskiner som
varit nödvändigt att
byta ut

Hamnverksamhet

231,3

0

231,3

Ej nyttjat 2016

Näringsliv

224,6

195,3

29,3

10,3 Otterbäcken
campingen, 216,8
digitala skylten
Hova

279

216,8

62,2

Konsultkostnader

68

0

68

Kommer att
användas för
belysning 2017

Gullspångs
turistinfo

300

0

300

Ej nyttjat 2016

Nämndrummet

400

400

0

3 852

2 811,3

1 040,7

Utveckl. gestaltning
Bredband
Projektering
Storgatan
IT-verksamhet
MTG

Plan Norra
Otterbäcken
Göta
Holme/besöksn
Laxen

Totaler

Kommentar
Konsultstöd för att
upprätta ritning

Ej använt

Ej fördelat 2016

Kostnad 588 tkr
men 188 tkr är
underhåll

Framtiden
Kommunfullmäktige
Det politiska arbetet utvecklas ständigt och 2017 har många utmaningar framför sig
framförallt genom det stora behovet av investeringar i lokaler, bostäder, gestaltningsplaner,
energi och miljö, vatten och avlopp samt infrastruktur.
Politisk ledning
Under 2017 ska många av de beslut som fattades under 2016 verkställas. Utbyggnaden av E
20 medför ett antal åtgärder för kommunens del, gestaltningen av Gullspångs centrum och
Göta Holme fortsätter liksom planeringen runt Badängparken i Otterbäcken. Bostäderna i
Åsterudsbacken ska färdigställas liksom den nya förskolan i Hova. Skolorna ska renoveras
och fiberutbyggnaden nå alla. Många kommer att beröras av förändringar av olika slag.
Ledningsverksamhet
Förvaltningen ser fram emot nästa år. Flera projekt går in i nya skeden. Fiberutbyggnaden
börjar närma sig målet, 24 nya bostäder blir inflyttningsklara, en ny förskola öppnas,
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skolrenoveringen tar fart, vassröjningen fortsätter och E 20 börjar ta form och en mer konkret
gestaltning tas fram. Bland annat kommer borgen som innehåller Hova turistinformation
behöva flyttas.
Planen för Göta Holme blir klar och belysning kommer på plats, gestaltning av Gullspångs
centrum tar ytterligare ett steg, fritidsprojektet för barn och unga startar, Hova hotell och
utvecklingsbolaget tar form.
VISA börjar ge pluseffekter för sina deltagare. Från och med februari 2017 kommer
Lärcentrum att utöka tillgängligheten, flexibiliteten, undervisningstiden och
individanpassningen genom att erbjuda fem extra timmar i veckan för eleverna bl.a. på
kvällstid. Nytt för 2017 är ett Fritidsprojekt med prova-på aktiviteter och utbildningar
Bostadsförsörjningsprogrammet bör bli klart under första delen av 2017 och en uppdatering
av skogsbruksplanen bör ske. Samarbetena inom MTG men även med andra ökar för att möta
kommande utmaningar inom digitalisering, datasäkerhet, miljö, infrastruktur mm.

Barn och utbildningsverksamhet
Uppdrag
Barn-, utbildning och kulturverksamheten i Gullspång kommun har följande uppdrag:
* ge alla barn och elever förutsättningar för att utveckla sina fysiska och psykosociala
förmågor och växa upp i en trygg och säker miljö.
* ta hand om alla barn och elever i en genomtänkt verksamhet. De lämnar skolans värld och
går vidare i livet med bibehållen lust att lära och ett engagemang i omvärlden.
* genom kulturen mötas och göra saker tillsammans som vi inte trodde var möjliga. Vi ser
kultur som en tillväxtfaktor och är värdar för lärande tillsammans med andra kommuner och
aktörer.

Viktiga händelser och utveckling under året
Gullspångs kommun har liksom många andra kommuner svårt att rekrytera behörig personal.
Det betyder att många behöriga får ta ett större ansvar för betyg, bedömning och handledning,
vilket gör att arbetssituationen därför är mycket pressad.
Skolinspektionens granskning visade att vi måste öka tillgången till elevhälsa, främst tid för
skolpsykolog och mer fokus på det förebyggande arbetet.
Andelen nyanlända elever är hög, ca 40 %. Mycket arbete går åt att bedöma kunskapsnivåer,
skapa individuell undervisning och introducera studiehandledare.
Lärarlönelyftet genomfördes under 2016 och har tyvärr skapat både irritation och frustration
bland lärare. Det är viktigt inför framtiden att vi gör tydligt hur vi kan hantera detta i
efterhand, och att vi förebygger så att en sådan här situation inte uppkommer igen.
Ett stort antal statsbidrag har gjort att vi kunnat minska barngrupper i förskolan, och satsat på
läs och språkutveckling i skolan.
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Uppföljning av leveransåtagande/mål
Leveransåtagande:

Förskolans och skolans verksamheter ger trygga förhållanden för utbildning
och omsorg. Elever i årskurs 5 och 8 känner sig trygga i skolan.
I SKL-enkäten har årskurs 5 svarat att 86 % känner sig trygga i skolan. I skolans enkät som
samtliga årskurser besvarat är siffran 99 % som känner sig trygga i skolan. I SKL-enkäten
verkade det som att flickorna känner sig mindre trygga. Detta ska skolan följa upp.
På högstadiet går idag många elever med olika skolbakgrund - språk, kultur och skola, vilket
gör att det blir mer oroligt. Ett aktivt trygghetsteam bidrar till trygghet. Tillgång till kurator
gör också att vi kan fånga upp oro innan det blir oroligt bland större elevgrupper. Ytterligare
en elevcoach har anställts, som även arbetar som fritidsledare på fritidsgården två kvällar/v.
Utökat samarbete med EKB, som har bistått med en dari-talande personal.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Minst värdet 93 på
SKL:s NBI-skala.
Trygghet i skolan för
årskurs 5 och 8.

86 %

minst93%

92,5 %

Leveransåtagande:

Samtliga verksamheter uppfyller kommunens krav på systematiskt
brandskyddsarbete.
Enheterna arbetar systematiskt med brandskyddsarbetet då det är viktigt att visa barnen hur de
ska göra om de upptäcker en brand, och att personalen regelbundet övar.
Styrmått
Brandskyddskontroll är
genomförd enligt
brandskyddspärm (görs
i jan, apr, aug och nov).

Utfall

Målvärde

4st

minst 4st

Måluppfyllelse
90,6 %

Leveransåtagande:

Elever i åk 5 och 8 känner att de får hjälp i skolan när de behöver det.
90 % av eleverna i årskurs 5 känner att de får hjälp när de behöver det, enligt SKL-enkät
2016.
Gullstensskolan äldre når inte riktigt ända fram till leveransåtagandet. Vi behöver se över den
kartläggning som görs, och planera för att insatser sätts in tidigare. Det bör bli bättre resultat
med ökat samarbete mellan ämneslärare, studiehandledare och övriga resurser.
Styrmått
Elever i åk 5 och 8
känner att de får hjälp i
skolan när de behöver
det. Minst värdet 90 på
SKL:s NBI-skala

Utfall

Målvärde

89,33%

minst 90 %
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Leveransåtagande:

Resultaten på nationella proven förbättras.
Nationella prov årskurs 3
Elever som klarat alla delprov för svenska och svenska som andraspråk, andel 76 % (riket 78
%).
Elever som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, andel 60 % (riket 68 %).
Nationella prov årskurs 6
Elever som har godkänt i svenska (baserat på två delprov) och deltagit i alla prov i svenska,
andel 86 % (riket 94 %), Matematik 82 % (riket 90 %) och i Engelska 88 % (riket 93 %).
Nationella prov årskurs 9
Andel godkända av de som deltagit: svenska 75 % (riket 95 %), i matematik 80 % (riket 91
%), i engelska 83 % (riket 96 %).
Betyg årskurs 9
66 % av eleverna i åk 9 har godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Det är
en minskning sedan 2015 (79 %). Andelen beräknas på de elever som fått eller skulle ha fått
betyg. Källa: SCB och Skolverket.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Resultat nationella prov
åk 3 förbättras till 100 %
godkända.

75 %

minst 100 %

75 %

Resultat nationella prov
åk 6 förbättras till 100 %
godkända.

86 %

minst 100 %

86 %

Resultat nationella prov
åk 9 förbättras till 100 %
godkända.

58 %

minst 100 %

58 %

Leveransåtagande:

Utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” förnyas vart tredje år.
Alla kommunens förskolor och skolor har utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.
Utmärkelsen används i verksamhetens planering för t ex närmiljön och olika studiebesök.
Styrmått
Utmärkelsen ”Skola för
hållbar utveckling”
förnyas vart tredje år

Utfall

Målvärde

100 %

minst 100 %

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

Andel elever med behörighet till gymnasieskolan ökar till 100 %.
Om man bara tittar på procentsatserna för hur många elever som inte klarat kunskapskraven i
alla ämnen är måluppfyllelsen låg. Enheten har många nyanlända (ca 35 % i åk 9 läser mot
SvA) som har mycket svårt att nå kunskapskraven. Utöver detta har vi elever som befinner sig
på behandlingshem i kommunen och dessa elever har utan undantag en skolhistoria bakom sig
som gör att de inte klarar några kunskapskrav efter ålder.
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Andelen elever med
behörighet till
gymnasieskolan

67 %

minst 100 %

Måluppfyllelse
67 %

Leveransåtagande:

Fritidshemmet erbjuder meningsfulla aktiviteter under de tider barn/elever
vistas på fritidshemmet.
I en enkät vårterminen 2016 svarade 96 % av barnen på fritidshemmet att de är nöjda med
aktiviteterna på fritidshemmet.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Andel elever som
känner sig nöjda med
fritidshemmets
aktiviteter. Minst 90 %
nöjda elever.

96 %

minst 90 %

Måluppfyllelse
106,7 %

Leveransåtagande:

Ungdomsverksamheten Smältverket ger förutsättningar för att utveckla
kreativa förmågor.
Det har inte gjorts någon undersökning angående smältverket under 2016 men den planeras
till våren 2017.
Styrmått
Andelen ungdomar som
är nöjda med
Smältverkets
verksamhet. Minst 90 %
nöjda ungdomar.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

minst 90 %

Leveransåtagande:

Förskolan och skolan stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende. Detta ger eleverna möjlighet att utveckla förmågor som främjar
entreprenöriellt lärande och bidrar till att eleven därigenom utvecklar ett
förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
Resultat från SKL-enkät som årskurs 5 besvarat våren 2016:
Frågan i enkäten var ställd på detta sätt: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära
mig mer. 75 % av eleverna tyckte det stämde bra eller mycket bra.
På Gullstensskolan yngre hade man Öppet hus i oktober, då eleverna fick baka och sälja sina
alster till besökare. De sålde också lotter och pengarna gick till Cancerfonden.
Elevrådet är med och har stort inflytande genom klassråden. Idéer om skolgården kommer
ofta upp eller aktiviteter som kan genomföras.
Pedagogerna bedriver undervisning som är kreativ och spännande. Experiment på No, Appar
som t ex Kahoot och rörelsepass och värdegrundsarbete.
Vi gjorde en film tillsammans förra året som visades på föräldramötet. Alla klasser på
Gullstensskolan yngre var representerade. Stort elevinflytande i detta projekt.
Fler och fler klasser har infört att eleven själv är ansvarig för sitt utvecklingssamtal, och
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planerar och genomför detta. Både i yngre och äldre klasser.

Leveransåtagande:

Frisknärvaron ökar.
Övergripande har vi en god frisknärvaro. Förskolan är en enhet som inte når upp till målet,
vilket har visat sig i många olika typer av sjukskrivningar.
På Gullstensskolan äldre har också en hög arbetsbelastning och oro runt lärarlönelyft gjort att
vi får vara observanta på frisknärvaron.

Styrmått
Frisknärvaro på minst
95 %

Utfall

Målvärde

96,3%

minst 95 %

Måluppfyllelse
101,4 %

Leveransåtagande:

Elevrådet på samtliga skolor lyfter kulturfrågor i syfte att bidra till att utveckla
det kulturella utbudet.
Elevrådet på alla tre skolorna har tagit upp kulturfrågor under året. Eleverna har arbetat med
Skapande skola från förskolan upp till årskurs 6 där författarbesök och skolbio har ingått.
Skolbibliotekarien som är barn och ungdomskultursamordnare har deltagit på flera
elevrådsmöten på högstadiet och då har kulturfrågor dryftats.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Minst två möten per år
innehåller kulturfrågor.

2möte

minst 2möten/år

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

Biblioteket ansvarar för att arrangera eller samarrangera minst åtta
kulturupplevelser per år, varav minst fem vänder sig till barn och unga.
Biblioteket eftersträvar här kreativa inslag.
Biblioteket har under 2016 arrangerat många olika aktiviteter. Här kommer exempel på några:
* prova på att spela dockteater
* testa att spela rollspel
* Födelsedagskalas med Nalle Puh.
* Språkplantan, alla femåringar får komma till biblioteket och välja bok
Styrmått
biblioteket redovisar 8
genomförda
arrangemang i Stratsys
vid helårsbokslutet.

Utfall

Målvärde

17st

minst 8st

Måluppfyllelse
212,5 %

Leveransåtagande:

Kommunens medborgare är nöjda med biblioteket.
Denna undersökning har inte några resultat.
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Minst värde 7,6 på
kommunens
medborgarundersökning
.

Måluppfyllelse

minst 7,6

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget helår 2016

Avvikelse

-10 090,0

-21 905,4

-11 380,0

10 525,4

Kostnader

93 039,0

105 529,0

96 449,0

-9 080,0

-varav
personalkostnader

60 803,0

70 378,0

66 314,0

-4 064,0

Nettokostnader

82 949,0

83 623,6

85 069,0

1 445,4

8 731,0

8 772,0

8 839,0

67,0

Barnomsorg

14 103,0

13 835,0

14 667,0

832,0

Grundskola

36 111,0

37 341,0

37 333,0

-8,0

Gymnasieskola

21 017,0

20 706,0

21 050,0

344,0

2 988,0

2 969,0

3 179,0

210,0

Intäkter

Varav:
Ledning skola och
kultur

Kultur och
fritidsverksamhet

Kommentar till resultat
Vi har ett positivt resultat för 2016. Det beror till stor del på att vi inte har kunnat anställa
behörig personal i den utsträckning som vi har behov av i förskolan. Det beror också på den
stora pott med statsbidrag som vi regelbundet söker från barn-, utbildning och
kulturverksamheten.
Gymnasiekostnaderna blev mindre än beräknat.
Det blev ett negativt resultat på 30 tkr på Regnbågsskolan, vilket främst beror lägre intäkter
på fritids än vad som var budgeterat.
På Gullstensskolan yngre har man ett positivt resultat, vilket delvis beror på att personalen
täckt upp för varandra vid sjukdom, utbildning mm. Det beror också på en avsaknad av
specialpedagog.
Personalkostnaden på Gullspångs bibliotek var under första delåret lägre än budgeterat.
Processen med att tillsätta personal drog ut på tiden. Överskottet användes till att höja
kvaliteten på bibliotekets verksamhet, ett verkligt välkommet tillskott då budgeten är väldigt
knapp. Dessutom har vi haft en sjukskriven kulturutvecklare.

Investeringar
Under 2017 ska renoveringen av Gullspångs skolor komma igång. Vi startade upp en del
investeringar i nya möbler redan under 2016 för att vara beredda när vi har nya och fräscha
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lokaler, eftersom vi såg att budgeten skulle klara det. Vi har också påbörjat att investera i
digital teknik genom Ipads till olika årskurser, och nya datorer. Med den nya
digitaliseringsstrategin som kommer att börja gälla under 2017 behöver vi investera mycket
resurser i digitala verktyg och i utbildning för personal.
Utemiljöerna behöver upprustas, och här kommer vi vilja göra en hel del investeringar på
både förskolor och skolor.
Gullstensskolan yngre är mycket trångbodda, vilket inte minst kommer att synas i den
kommande förskoleklassen ht 2017 (ca 35 barn är på ingång). Vi måste planera för att hyra
lokaler för detta.

Framtiden
Under 2017 kommer det att ske tre stora utmaningar. Dels kommer skolorna att renoveras och
en ny förskola ska invigas. Vi ska dessutom svara upp mot en ny digitaliseringsstrategi som
t.ex. innebär att det finns tillräcklig tillgång till digitala verktyg i alla förskolegrupper för att
kunna utnyttja digitaliseringens potential i det pedagogiska arbetet.
Vi behöver jobba för att skapa attraktiva verksamheter där både personal och barn/elever
trivs. Barn-, utbildning och kulturnämnden har gett skolchef i uppdrag att jobba med just
skapandet av en "attraktiv arbetsplats".
Framtiden är oviss angående hur många nyanlända elever som kommer att skrivas in
framöver. Vi har ett stort uppdrag framför oss med att rekrytera och behålla lärare i svenska
som andraspråk samt studiehandledare på modersmålet.
Under 2017 kommer biblioteket att ställas inför flera utmaningar. Den största utmaningen
finns på hemmaplan då två medarbetare med stor erfarenhet från kommunbiblioteket går i
pension.

Vård och omsorg
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter
1. inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd,
2. enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade,
3. enligt lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.,
4. enligt lag om färdtjänst,
5. för den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården,
6. avseende alkohollagen, tobakslagen, läkemedelslagen,
7. mottagande av ensamkommande barn

Viktiga händelser och utveckling under året
- Utbildning i dokumentation och genomförandeplaner har genomförts på nästan alla enheter
- Hemvården har nu igång arbetsplaneringar i mobilerna Laps Care lapparna i
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mobiltelefonerna
- Dagvården har påbörjat arbetet med vardagsberättelser
- Amnegården och Mogården fortsätter arbetet med BPSD samt Senior Alert
skattningar/bedömningar
- Flera verksamheter har stor sjukfrånvaro och ett arbete med hälsosamtal mm har startat.
- Verksamheten har haft ett bra samarbete med vårdcentralen då vi inte har en egen
hemsjukvårdsläkare.
- Socialpsykiatrin har fått uppdrag att sköta renhållningen runt kommunens
återvinningsstationer och att sköta tvätten av personalkläder.
- Amnegårdens café håller nu öppet på eftermiddagar och helger
- Verksamheten vid EKB har genomgått en stor anpassning till nya krav och består nu av 4
boenden.
- ett stort arbete har påbörjats för att få budget i balans.

Uppföljning av leveransåtagande/mål
Leveransåtagande:

Kostnaden för ensamkommande barn ryms inom ramen för de statligt
tilldelade medlen.
Gullspång
Ensamkommande barn
Enheten ensamkommande barn redovisar ett positivt resultat för året 2016
Leveransåtagandet är uppfyllt.
Styrmått
Resultatet stämmer
överens med budget
eller har ett överskott vid
årsbokslutet.

Utfall

Målvärde

100 %

minst 100 %

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

Verksamheten håller sin budget genom samverkan över enhetsgränserna. (N)
Detta leveransåtagande gäller ensamkommande barn.
Styrmått
Resultatet stämmer
överens med budget
eller har ett överskott vid
årsbokslutet.
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Leveransåtagande:

Alla brukare får en värdig, trygg och säker omvårdnad dygnets alla timmar. (n)
Alla brukare har en genomförandeplan som följs upp en gång/halvår eller vid behov
Styrmått
100 % har en individuell
genomförandeplan med
tydliga mål som följs.

Utfall

Målvärde

100 %

minst 100 %

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

Samtliga verksamheter uppfyller kommunens krav på systematiskt
brandskyddsarbete.
Alla enheter utom två har genomfört brandtillsyn enligt plan. Två enheter missade tillsynen i
januari.
Styrmått

Utfall

Målvärde

3st

minst 4st

Brandskyddskontroll är
genomförd enligt
brandskyddspärm (görs
i jan, apr, aug och nov).

Måluppfyllelse
84,1 %

Leveransåtagande:

Alla barn får en värdig, trygg och säker omvårdnad dygnets alla timmar. (ny)
Ensamkommande barn
Alla barn har en genomförandeplan som upprättats utifrån gällande vårdplan.
På arbetsplatsernas konferenser har man arbetat med att hitta fungerande rutiner som stödjer
detta arbete. Man har på flera av boendena använt sig av en överlämningsmodell där de
insatser som finns i genomförandeplanen gåtts igenom. Även på behandlingskonferenserna
har genomförandeplanerna till stor del aktualiserats och utvärderats.
Styrmått
100 % har en individuell
genomförandeplan som
efterlevs.

Utfall

Målvärde

100 %

minst 100 %

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

Upplevd trygghet på boendet. (N)
Ensamkommande barn
Utifrån enkäter som gjorts med barnen under året har verksamheten fått en god uppfattning av
hur barnen upplever sitt boende.
I de allra flesta fall har barnen upplevt sig trygga på boendet. Samtal med barnen bekräftar
detta.
Att ha välfungerande tolkar handlar inte bara om de ensamkommande barnens rättssäkerhet,
utan även om deras trygghet.
Under slutet av hösten uppstod konflikter mellan en liten grupp svenskfödda och några
ensamkommande barn, främst på skolan. Barnen på boenden var rädda och upplevde
otrygghet när de skulle gå till skolan. De ville inte gå ut eller vara på byn, gymmet eller
fritidsgården. Verksamheten EKB tillsammans skolan gjorde snabbt en bedömning att extra
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resurser behövde tillsättas som kunde vara en resurs för barnen när de var i skolan och
fritidsgården.
Situationen kunde redas ut, oron lade sig och det började fungera bra igen.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Upplevd trygghet på
boendet då barnet bott
mindre än 6 månader,
50 %.

90 %

minst 50 %

180 %

Upplevd trygghet på
boendet då barnet har
bott mer än 6 månader,
80 %.

80 %

minst 80 %

100 %

Leveransåtagande:

Andelen brukare är ganska/mycket nöjda med det särskilda boendet eller
hemtjänsten/korttidsboendet. (n)
Hemvården i Gullspångs kommun fick ett mycket bra resultat i den nationella
brukarundersökningen
96 % av de äldre är ganska nöjda eller mycket nöjd med hemvården (Öppna jämförelser),
motsvarande siffra för särskilt boende är 81 %.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Minsta värde 95 % i
nationell
brukarundersökning

95 %

minst 95 %

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

Klienterna känner sig mötta med respekt och hänsyn. (n)
någon enkät är inte gjord 2016
Styrmått
Minst 80 % är i sin
helhet nöjd med
bemötandet i båda
undersökningarna.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

minst 80 %

Leveransåtagande:

Arbetssättet på Bergsgatan präglas av en struktur som är byggd utifrån
individens behov. (n)
Leveransåtagande:

Aktiviteter som finns inom LSS-gruppen och som höjer den enskildes
livskvalitet förbättras. (N)
Vid upprättandet eller uppföljning av genomförandeplanen är brukarna delaktiga och får då
framföra sina egna önskemål av aktiviteter.
Fritidsbladet finns att tillgå för alla.
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Styrmått

Utfall

75 % svarar att man är
nöjd med aktiviteterna in
om LSS-gruppen

Målvärde

Måluppfyllelse

minst 75 %

Leveransåtagande:

Kommunen är en bra arbetsgivare och marknadsför sig som detta för att
attrahera nya arbetstagare
Alla enheter har gemensamma personalaktiviteter av olika slag.
Verksamheten marknadsför sig även för omvårdnadsprogrammet genom att erbjuda
sommarjobb mm
Styrmått
Minst två aktiviteter per
år.

Utfall

Målvärde

2st

minst 2st

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

Alla anställda erbjuds någon form av kompetensutveckling utifrån
verksamhetens och den enskildes behov.
Alla enheter har genomfört någon form av kompetensutveckling, exempel på utbildningar
- BPSD
- att skriva Genomförandeplan
- lyftteknik
- Hjärt-Lungräddning.
Leveransåtagande:

Samtliga verksamheter tar ansvar för att verksamheten ger ett trivsamt och
välordnat intryck
Alla klagomål och synpunkter åtgärdas och rapporteras.
Styrmått
Alla klagomål och
synpunkter hanteras
enligt fastställd rutin och
rapporteras till
respektive nämnd eller
utskott

Utfall

Målvärde

100 %

minst 100 %

Måluppfyllelse
100 %

Leveransåtagande:

Alla enheter arbetar utifrån evidensbaserad praktik (EBP) med brukaren i
centrum. (N)
Grunden i Evidensbaserad praktik är delaktighet och brukarinflytande. Exempel på EBP
används är t ex vid arbetet med team-träffar och genomförandeplaner.
Arbetet med EBP kan upplevas som svårt därför har bl. a Socialpsykiatrin haft personal som
fått utbildning i R-ACT metoden som sätter brukarens behov och önskemål i centrum
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Minst en EBP baserad
åtgärd kopplat till varje
process.

34 %

minst 1 %

3 400 %

Leveransåtagande:

Alla enheter gör minst en omvärldsbevakning var utifrån utvecklingsperspektiv
kopplat till resultat från analysdagen vår och höst. (N)
Detta sker bl.a. i HSL-verksamhet genom journalgranskningar.
Verksamheten för EKB har i sitt kvalitetssystem upprättat två processer. En som beskriver
arbetets flöde under en dag och en process som beskriver arbetet med flytt till
träningslägenhet. Under året har verksamheten vid flera tillfällen utvärderat processen arbetets
flöde under en dag och även förändrat den.
Styrmått
Minst en EBP baserad
åtgärd kopplat till varje
process kopplad till den
egna verksamheten
enligt
kvalitetsledningssystem
et.

Utfall

Målvärde

1

minst 1

Måluppfyllelse
100 %

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning

VON

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget helår 2016

Avvikelse 2016

Intäkter

-77 500,5

-102 515,3

-80 478,0

22 037,3

Kostnader

191 784,9

218 265,9

192 264,5

-26 001,4

-varav
personalkostnader

137 917,9

152 617,5

142 653,5

-9 964,0

Nettokostnader

114 284,4

115 750,6

111 786,5

-3 964,1

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget helår 2016

Avvikelse 2016

-24 629,1

-27 717,1

-20 618,0

7 099,1

Kostnader

97 299,9

103 254,6

93 843,5

-9 411,1

-varav
personalkostnader

80 533,7

81 517,2

75 081,5

-6 435,7

Nettokostnader

72 670,8

75 537,5

73 225,5

-2 312,0

Ledning
äldreomsorg

9 739,8

5 339,7

9 378,5

4 038,8

Lokaler
äldreomsorg

3 969,2

4 331,8

3 461,0

-870,8

VON: ÄO
Intäkter

Varav:
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VON: ÄO

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget helår 2016

Avvikelse 2016

Hemvård

22 127,3

26 205,2

22 900,9

-3 304,3

Särskilt boende

23 309,6

26 426,5

23 905,0

-2 521,5

HSL

12 170,6

11 133,5

11 483,6

350,1

1 354,3

2 101,0

2 096,5

-4,5

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget helår 2016

Avvikelse 2016

-52 871,4

-74 798,2

-59 860,0

14 938,2

Kostnader

94 485,0

115 011,3

98 421,0

-16 590,3

-varav
personalkostnader

57 384,2

71 100,3

67 572,0

-3 528,3

Nettokostnader

41 613,6

40 213,1

38 561,0

-1 652,1

2 554,6

4 001,1

2 427,2

-1 573,9

IFO

25 189,6

25 704,2

21 174,4

-4 529,8

LSS

14 464,8

16 558,2

15 356,2

-1 202,0

Flykting

-200,0

-113,5

-113,5

0,0

EKB

-395,4

-5 936,8

-283,3

5 653,5

Dagvård

VON: IFO-LSS
Intäkter

Varav:
IFO/LSS ledning

Kommentar till resultat
Äldreomsorg
Verksamheterna är mycket medvetna om att verksamheten går med minusresultat. Under
hösten 2016 startade därför ett arbete med ”Budget i balans” vilket förhoppningsvis ska ge
resultat under 2017.
Vakansförmedlingen
Att äldreomsorg och LSS visar minus på personalkonton beror till viss del på att återbetalning
från vakansförmedlingen och bokföring av personalkostnader inte kunnat göras under åren.
Det överskott som ligger under ”ledning äldreomsorg” skulle legat under andra konton och
därmed minskat deras underskott.
Lokaler äldreomsorg
En hyreshöjning är gjord vilket inte var fullt budgeterat.
Hemvård
Minusresultatet beror på volymförändringar som medfört ökade kostnader. Hemvården har
även haft mycket sjukskrivningar. Nödvändiga kompetensutvecklingssatsningar har även
medfört stora vikariekostnader.
Särskilt boende
Minusresultatet beror på ökade personalkostnader i samband med sjukskrivningar. En av
avdelningarna har inte haft full beläggning vilket gör minskade intäkter.
Hälso- och sjukvård (HSL)
Plusresultatet beror på att några tjänster inte varit tillsatta periodvis under året.
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IFO-LSS ledning
IFO har under året haft stor personalbrist vilket gjort att konsulter behövt användas både vad
gäller IFO-chef och socionomer. Kostnaden för konsulter under året är över 4,3 mnkr.
IFO
På grund av personalbrist har konsulter tagits in för handläggning av ärenden. Några
allvarliga ärenden har föranlett placering på behandlingshem vilket kostar över 200 tkr per
månad.
LSS
LSS/personlig assistent har under året haft flera nya ärenden samt ärenden som krävt större
insatser än tidigare. Därför visar verksamheten ett minusresultat.
Flykting/Ensamkommande barn (EKB)
Dessa konton ska visa nollresultat. Överskottet på EKB beror på eftersläpning då
verksamheten minskat i volym.

Investeringar
Ett nytt LSS-boende har planerats under flera år men har ännu inte startats.

Framtiden
Vård och omsorgs alla delar står inför stora utmaningar. bl. a
- Att kunna rekrytera och behålla vår legitimerade- och omvårdnadspersonal, vi måste visa att
vi är en attraktiv arbetsgivare.
- Antalet äldre ökar och de vi vårdar blir allt mer vårdkrävande med bl. a avancerad sjukvård i
hemmet, många kommer att vilja avsluta sin tid i hemmet med stöd av palliativa teamet och
kommunens hälso- o sjukvårdpersonal.
- Antalet demenssjuka ökar och där måste vi kunna ge stöd och hjälp till de anhöriga som
vårdar demenssjuka personer, här ser vi även en ny grupp med yngre sjuka.
- De som bor på våra särskilda boende blir mer vårdkrävande och arbetssättet behöver
förändras för att möta vårdtagarna genom personcentrerad omvårdnad.
- Den psykiska ohälsan ökar i hela landet, detta påverkar speciellt socialpsykiatrin och IFO
genom fler brukare behöver stöd och hjälp och det blir fler anmälningar till IFO. Ändrade
arbetssätt och tidiga insatser prövas så att ohälsan ska minska.

Teknisk nämnd
Viktiga händelser och utveckling under året
De större projekten/viktiga händelserna inom VA.
Förberedelse inför E20 projektet.
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VA-planen är antagen.
Ett omtag gällande vattenskyddsområdet i Hova.
Badängskajen har renoverats.
Nya tillstånd beviljade för Gullspångs respektive Hova avloppsreningsverk.
Några av de större projekten/viktiga händelser inom Fastighet:
Inom fastighet har det största fokuset riktats kring skollokalsprojektet där projekteringsfasen
och den politiska fasen i det närmaste är avslutade. Inomhusmiljön på Lysmaskens förskola är
ett annat större pågående projekt.
Några större projekt/viktiga händelser inom Gata:
Badängskajen har renoveradats.
Efter Kommunfullmäktigebeslut genomfördes vassröjning i Otterbäcken.
GC-vägen utmed allmänna vägen färdigställdes.
Tillgänglighetsanpassning och ombyggnation av bussterminalen i Gullspång har genomförts.

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning

Nettobu
dget
2016

Budget
Kostnad

Budget
Intäkt

Administrativa
avdelningen

533

-60

473

0

473

451

22

Kart- och
mätavdelningen

295

-65

230

0

230

229

1

Städavdelningen

5 484

-301

5 183

0

5 183

5 020

163

Gatuavdelningen

9 760

-3 665

6 095

0

6 095

6 551

-456

12 796

-4 572

8 224

0

8 224

7 918

306

Bostadsanpassn.

662

0

662

0

662

830

-168

Summa
skattefinansierad
vht

29 530

-8 663

20 867

0

20 867

20 999

-132

Budget
Intäkter

Nettobud
get 2016

Budget inkl.
ombudgetering
ar

Bokslu
t

Avvikels
e

-12 200

-2 987

-2 987

-3 257

270

Fastighetsavdelnin
gen

Budget
Kostnad
er
Summa
avgiftsfinansierad
vht

9 213

Ombudg. och
tillägg

Ombudgeteringar och
tillägg
0

Budget inkl.
ombudg.

Boksl
ut

Avvikel
se

Kommentar till resultat
Fastighet:
Ett år med låga energikostnader och personalkostnader under budget. Intäktssidan strax över
Årsredovisning 2016 Gullspångs kommun

89(101)

budget. Underhåll och reparationer har hållits på en hög nivå, med ett par större åtgärder
såsom brandstation och kommunhus.
Bostadsanpassningen uppvisar ett underskott om 168 tkr.
Gata:
Kostnaderna för underhåll av gatubelysning överskrider budget med 200 tkr, bidrag för
enskilda vägar med 100 tkr, därtill kostnader för vassröjning med 100 tkr.
VA:
Det positiva resultatet beror dels av låga energikostnader pga. av en torr höst samt ökade
intäkter främst från anslutna verksamheter. Resultatet har förts om till ett balanskonto.
Lokalvård:
Uppvisar ett mindre överskott pga. högre intäkter än budgeterat samt lägre kostnader för
övrigt mtrl. Personalkostnader ligger i nivå med budget.
Kommentarerna lämnade till resultatet exkl. kapitalkostnader.

Investeringar
VA:
De planerade investeringarna inom VA har utförts där det största projektet har varit VAsanering av Emil Löfstrands väg.
Gata:
De största projekten har varit färdigställandet av GC-vägen utmed Allmänna vägen i
Otterbäcken. Renoveringen av badängskajen och ombyggnationen av bussterminalen i
Gullspång.
Fastighet:
Skollokalsprojektet har löpt på inför beslut om utförande, den försenade tidplanen gällande
Lysmasken är ett resultat av svårigheter att få projektet med renoveringen p.g.a. problem med
inomhusmiljön att löpa utan hinder.

Framtiden
Fastighet:
Förutom de stora resurser som nu läggs på skola och förskola väntar nödvändiga åtgärder med
bl.a. värme och ventilationsåtgärder, initialt på kommunledningskontoret. Några avgörande
beslut gällande gamla Bikupans förskola och Hova hotell påverkar oss med all säkerhet. Vi
ser ett ökat samarbete med Skagerns Energi AB, som borgar för lägre uppvärmningskostnader
och en utveckling av vår personalstyrka
VA:
VA-planen som nu är antagen ger möjlighet att planera på längre sikt och förutsättningarna
för att följa tidplanen ligger till mångt och mycket i taxejusteringar och att verksamheten blir
beviljade de investeringsmedel som krävs.
Gata:
Det är av stor vikt att komma till rätta med det eftersatta underhållet av våra gator och vägar.
Ett krafttag behöver tas för att skapa förutsättningar till långsiktigt underhåll (beläggningsinventering) med tillhörande prioriteringsordning. För Park finns liknande behov och nästa
steg är att skapa välskötta och attraktiva grönområden är att ta fram en skötselplan (förväntade
skötselnivåer).
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Miljö- och byggnadsnämnd
Viktiga händelser och utveckling under året
Byggverksamheten har varit fortsatt hög under året. I MTG har 400 bygglov utfärdats.
Ökningen totalt är 45 %. Bygglovsverksamheten har prioriterats framför tillsyn under året.
Verksamheten har utökats med en inspektörstjänst för att möta det ökade trycket.
Antalet vanvårdade eller förfallna hus är stort i det tre kommunerna, tid och personal har inte
funnits för att handlägga mer än enstaka ärenden.
Under året har 105 tillstånd för enskilda avlopp beviljats varav några gäller gemensamhetsanläggningar och minireningsverk för flera fastigheter. Antalet färdigställda anläggningar är
56 stycken, 115 inspektioner och 35 inventeringar i området har också utförts.
Digitalisering av arbetssätt i verksamheten ger effektivare rutiner för handläggning och
administration som helhet. I slutet av december fanns digitala tjänster för förenklad
administration på plats
Särskilda projekt inom livsmedel har varit glassprovtagning och listeriakontroll. Båda
uppdragen har visat på bra resultat.

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning
Kommentar till resultat
Under året har verksamheten investerat i en uppgradering av verksamhetssystemet Miljö- och
Byggreda vilket är den enskilt största utgiftsposten. För att möta och klara ett digitaliserat
arbetssätt har nya datorer och flera skärmar köpts in, framför allt till byggavdelningen.

Investeringar
-

Framtiden
Regeländringar som påverkar verksamheten
Ändringar i plan- och bygglagen för enklare bostäder.
Ändrade krav på åtaganden för vattenförvaltning, påverkar främst tillsynen enligt
miljöbalken. Beslut om nytt åtgärdsprogram presenterades av Länsstyrelsen 2016-12-21. Nya
föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten om ökad insats för att via tillsyn få bristfälliga
enskilda avlopp att bli åtgärdade
Ökade krav på tillsyn enligt plan- och bygglagen inte minst när det gäller tillgänglighet och
vanvårdade byggnader och fastigheter.
Nya och förändrade behov är aktuella
Handläggning av ärenden om enskilda avlopp
Möjligheter till ökad digital hantering och e-tjänster som förbättrar tillgängligheten för
medborgarna
Säkrare arkivhantering, även för digitala dokument
Nya regler från Eu gällande bästa möjliga teknik, Bref, inom lantbrukstillsynen
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Klagomålshantering och tillsyn inom hälsoskydd
Ny tobakslag väntas medföra ansökningskrav för försäljningsställen och eventuellt en tätare
tillsyn

Lönenämnd
Nämndens uppdrag
Ordförande: Bengt Sjöberg (M), Töreboda Vice ordförande: Peter Lindroth (S), Karlsborg
Lönenämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda, Gullspång, Karlsborg och
Tolkförmedling väst







Lönekontoret utför löneadministrativa arbetsuppgifter.
Systemförvaltning och driftsplanering.
Pensions- och försäkringsfrågor.
Utbildning och information.
Sluter avtal med leverantörer av personal- och lönesystem, schemasystem och för drift
av lönesystemet.
Upphandlingar inom ansvarsområdet.

Viktiga händelser och utveckling under året
Utbildning i utdata har genomförts under hösten 2016.
E-lönespecifikationer via mail till de anställda i kommunerna har införts under hösten 2016
för samtliga kommuner.
En översyn av kostnaden per lönespecifikation för MTGK-kommunerna har genomförts under
hösten 2016. En fördelningsmodell har tagits fram som beskriver skillnaderna i
arbetsbelastning för lönekontoret mellan kommunerna.
Under hösten 2016 har lönekontoret gjort en genomgång av möjliga förbättringsåtgärder för
respektive kommun.
Under 2016 har en genomgång av beslutade internkontroll-punkter genomförts.
Två uppgraderingar av personal- och lönesystemet har genomförts under hösten 2016. En av
dessa har haft en större omfattning.

Uppföljning av leveransåtagande/mål
Leveransåtagande:

Kostnadseffektivitet skapas genom en hög nivå på arbetsprocesser, arbetssätt
och administrativa verktyg.
Detta genomförs kontinuerligt.
Styrmått
Årlig utvärdering av
arbetsprocesser, arbetssätt och
administrativa verktyg.
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Målvärde

100

minst 100
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Leveransåtagande:

I Lönenämnden säkerställer internkontrollen en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet.
Årligen lämnas en redovisning till lönenämnden i december.
Styrmått
Minst två kontrolltillfällen per år
(kostnadseffektivitet verksamhet)

Utfall

Målvärde

2 tillfällen

minst 2 tillfällen

Leveransåtagande:

Personal- och lönesystemet utvecklas till en nivå som motsvarar de behov
som finns ute i verksamheterna.
Någon mätning har inte gjorts.
Styrmått

Utfall

Minst 85 procent av användarna
är nöjda

Målvärde
minst 85 %

Leveransåtagande:

Driftsäkerheten säkerställs genom kontinuerliga uppföljningar och planerade
driftsmöten.
Driftsmöten är genomförda enligt planering.
Styrmått
Minst fyra driftsmöten per år.

Utfall

Målvärde

4

minst 4

Leveransåtagande:

Samtliga som kontaktar lönekontoret upplever att de får svar på sina frågor
rörande löner och frågor kopplade till lön.
Någon mätning har inte genomförts. Dock upplever vi hög nöjdhetsgrad.
Styrmått

Utfall

Minst 85 procent är nöjda.

Målvärde
minst 85 %

Leveransåtagande:

Besökare på kommunens intranätssida är nöjda med den information man får
som ligger inom lönekontorets ansvarsområde.
Någon mätning har inte genomgjorts. Dock upplever vi att man är nöjd med informationen.
Styrmått
Minst 85 procent är nöjde med
informationen.

Utfall

Målvärde
minst 85 %

Leveransåtagande:

Dialogen i hela organisationen utvecklas så att alla medarbetare känner till vad
som händer såväl på den politiska nivån som på tjänstemannanivån.
Mätning genomfördes våren 2016.
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Nöjda medarbetare. En
undersökning görs årligen, 80 %
skall vara nöjda. En psykosocial
arbetets enkät.

90 %

minst 80 %

Leveransåtagande:

Medarbetarna inom alla verksamhetsområden har inflytande över sin vardag
och kan påverka det dagliga arbetet.
Mätning genomfördes våren 2016.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Minst 80 % nöjda medarbetare

90 %

minst 80 %

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning

Tkr

Bokslut 2016

Budget 2016

Avvikelse 2016

-11 694

-11 279

415

Personalkostnader

6 551

7248

697

Övriga kostnader

3 283

3 166

-116

Kapitalkostnader

865

865

0

Intäkter
Kostnader

Summa resultat

995

Mariestad

Töreboda

Gullspång

Karlsborg

37 249 (38 452)*

14 816 (15 075)

9906 (9474)

10 321 (9824)

131,41 (127,30)

166,44 (163,58)

147,79 (154,53)

141,55 (148,71)

Just. för
pensionsadmin

127 (122,91)

162,05 (159,19)

143,40 (150,14)

137,16 (144,32)

Justerat för
överskott 2014

113,11 (109,39)

147,95 (145,19)

130,13 (136,99)

123,90 (130,90)

Lönespecifikationer
Kostnader per
lönespecifikation

Kommentar till resultat
Lönenämndens resultat för 2016 är ett överskott på 995 tkr. Det beror på lägre
personalkostnader och högre intäkter.
Fördelning av överskott
Överskottet för 2016 fördelas enligt nedan:
Mariestad

517 500

Töreboda

209 000

Gullspång

131 500
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Fördelning av överskott
Karlsborg

136 900

Investeringar

Framtiden
Säkerställa en god internkontroll av Lönekontorets verksamhet. Arbetet med att standardisera
och utveckla utdata. Arbetet med avvikelserapportering. Införandet av självservice på de
arbetsplatser där det i dagsläget inte används. Ett nytt avtal för personal- och lönesystemen
översyn av kostnaden per lönespecifikation. Arbetet med förbättringsområden påbörjas.
Under 2016-2017 slutar fem medarbetare vid lönekontoret, fyra av dessa i samband med att
de går i pension.
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IT-nämnd
Nämndens uppdrag
Viktiga händelser under året
Under 2016 har bl. a följande genomförts:








Christofer Olsson har anställts som ny IT-chef fr.o.m. mars 2016.
Revisionen har med hjälp av PwC genomfört en granskning av IT-nämndens
ekonomiska styrning för år 2015 och gjort den samlade bedömningen att den inte
fungerat på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ett antal åtgärder har genomförts för
att förbättra den ekonomiska styrningen och resulterat i en budget i balans för 2016.
Enligt uppdrag från IT-nämnden har IT-chefen sett över och reviderat styrmått och
mål för IT-nämnden som beslutades i maj 2016.
Översyn har skett av reglemente och samarbetsavtal för IT-nämnden.
IT-nämnden beslutade i maj 2016 att uppdra åt IT-chefen att starta införande av ny
kostnadsfördelningsmodell under 2017.
IT-avdelningen har påbörjat en organisationsöversyn för att anpassa sig till en ny
kostnadsfördelningsmodell och bättre kunna möta kommunernas
verksamhetsutveckling med stöd av IT och digitalisering.

Uppföljning mål
Åtagande:

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende.
IT-nämnden uppfyller målet.
Resultatet är inhämtat från den medarbetarenkät som genomfördes under våren och är ett
underlag i den fortsatta medarbetarutvecklingen på IT-avdelningen.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Medarbetarna känner att de
har förtroende. Minst 80 % nöjda.

83 %

minst 80 %

Åtagande:

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt
IT-nämnden uppfyller målet och har ett utfall på 100 %.
Resultatet är inhämtat från den medarbetarenkät som genomfördes under våren och är ett
underlag i den fortsatta medarbetarutvecklingen på IT-avdelningen
Styrmått

Utfall

Målvärde

Medarbetare upplever sitt
arbete meningsfullt. Minst 80 %
nöjda.

100 %

80 %

Åtagande:

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill
och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget
IT-nämnden uppfyller målet och har i årsbokslutet en budget i balans och ett positivt utfall
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(+11,5 tkr).
IT-nämnden har efter underskottet 2015 genomfört ett flertal åtgärder för att hålla budgeten i
balans 2016.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Budget i balans för ITnämnden

100 %

minst 100 %

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning
Rapport Totalt verksamhet 2016
Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016

Avvikelse 2016

-22 113

-18 562

-19 324

762

Personalkostnader

11 439

11 975

11 506

470

Övriga kostnader

10 672

6 587

7 819

-1 232

Summa Kostnader

22 111

18 562

19 324

-762

Intäkt

Nettokostnad

Kommentar till resultat
Utfall för budgetuppföljning på helåret 2016 är +11,5 tkr och IT-nämnden lämnar
därmed helt enligt prognos en budget i balans.
Med anledning av underskottet 2015 (-2433 tkr) och det faktum att det är samma budget för
2016 så har IT-nämnden genomfört ett antal åtgärder samt begärt en månatlig uppföljning av
utfall och prognos.
Eftersom både 2015 års budget samt budgetunderlaget till 2016 varit undermåliga har
justeringar fått göras under innevarande år (2016) för att uppnå en budget i balans. Det
innebär bl. a att personalavgångar inte har kunnat återrekryterats samt förskjutning av
investeringar fått göras för att komma i balans med de påtagna ökade kostnaderna från
tidigare år.
Personalkostnadernas överskott har fått hjälpa till att balansera upp resultatet mot
kostnadssidan. Intäktssidans övriga överskott består av tilläggstjänster som faktureras
verksamheter utöver central budgetfinansieringen
En kontinuerlig översyn av kostnadssidan har också fått ned kostnaderna kraftigt mot tidigare
år.

Investeringar
IT-avdelningen hanterar kapitalkostnader och ränta på avskrivningar inom befintlig
driftbudget.
Under 2016 fanns ett större investeringsbehov och investeringsmedel avsatta men eftersom
driftbudgeten för 2016 var samma som för 2015 fanns inte utrymme för utökad investering.
Planerat investeringsbehov får därför skjutas till 2017 för att rymmas i kommande års
driftbudget.
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Framtiden
Den pågående digitaliseringen inom samhället kommer att avspeglas inom kommunens
verksamhetsutveckling och ge en ökad efterfrågan på IT-avdelningens stöd och tjänster tidigt
i utvecklingsarbetet. Det kommer i sin tur också ställa krav på utökad grundläggande
funktionalitet som infrastruktur, kommunikationstjänster, mobilitet, e-tjänsteplattform och
säkerhets- och identifieringstjänster.
Under 2017 kommer arbete ske med att ta fram en ny finansieringsmodell för IT-tjänster där
kostnaden på ett tydligare sätt styrs till nyttjande verksamhet.
Vissa IT-investeringar som behöver göras kan istället med fördel hanteras som en
tjänstebaserad leverans där t ex support och serviceavtal ingår och därmed ge en lägre
totalkostnad än egen investering. Dessa belastar då inte IT-nämndens investeringsbudget utan
hanteras direkt mot driftbudgeten och genererar motsvarande kostnad mot nyttjande
verksamhet.

Ekonominämnd
Nämndens uppdrag
Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan 2008 en gemensam ekonominämnd med ett
gemensamt ekonomikontor. Ekonominämndens uppdrag är att





Leda och styra de olika ekonomiprocesserna årsbudget och flerårsplan
Ta fram årsredovisning, delårsrapport, tertialrapport samt löpande
ekonomiadministration.
Utbilda och vara ett konsultativt stöd till ekonomiansvariga chefer och handläggare i
de båda kommunerna.
ständigt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, i syfte att utveckla och
effektivisera ekonomiprocesserna.

Viktiga händelser under året
Arbetet med att utveckla den gemensamma budgetprocessen inom ramen för MTGsamarbetet har fortsatt och beslutade gemensamma budgetrutiner har börjat tillämpas under
hösten. Ekonominämnden har fattat beslut om reviderade leveransåtaganden som nu är de
samma i såväl Töreboda som Gullspångs kommun. En upphandling av banktjänster har
genomförts. Nya områden för intern kontroll har tagits fram. Under hösten uppgraderades
ekonomisystemet till en ny version. Ekonominämnden har fattat beslut om förändrad
organisation, i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen. Vidare har bland annat
utbildningsinsatser inom Stratsys (ett system för verksamhetsstyrning, planering och
uppföljning) genomförts. Målgrupp har varit samtliga enhetschefer och verksamhetschefer i
kommunerna.

Uppföljning mål
Åtagande:

Ekonomikontoret verkar för att kommuninvånarna blir upplysta om
kommunens verksamhetsresultat
Ekonominämnden
Tre av tre möjliga kriterier ska uppfyllas enligt KKIK´s mätning (kommuners kvalitet i
korthet) av kommunens webbinformation. Dessa tre kriterier utgörs av publicering av
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budgetdokument, delårsrapport samt årsredovisning. Delårsrapport och årsredovisning har
publicerats på hemsidan. Arbetet med att ta fram ett budgetdokument för publicering har
genomförts inför 2017 års budget. Motsvarande budgetdokument saknas dock under
innevarande år varför målet enbart delvis är uppnått.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Tre av tre kriterier enligt
KKIK´s mätning av kommunens
webbinformation ska uppfyllas
(budgetdokument, delårsrapport
och årsredovisning).

66

100

Åtagande:

Samtliga chefer och ekonomiadministratörer som vänder sig till
ekonomikontoret upplever ett gott bemötande.
Ekonominämnden
Enkätundersökning har inte genomförts under 2016. Senast genomförda undersökning visade
dock att målvärdet 85 % hade uppnåtts, avseende att samtliga chefer och
ekonomiadministratörer som vänder sig till ekonomikontoret känner sig väl bemötta.
Styrmått
Nöjda medarbetare

Utfall

Målvärde

85

minst 85

Åtagande:

Samtliga chefer får utbildning inom ekonomiområdet.
Ekonominämnden
Samtliga chefer och ekonomiadministratörer ska ges minst två utbildningstillfällen per år.
Utbildning har erbjudits och genomförts avseende "skrivstugor" i Stratsys vid ett flertal
tillfällen. Vidare har utbildning kring fakturahantering, upphandling mm genomförts. Målet är
uppnått.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Chefer och
ekonomiadministratörer ges minst
två utbildningstillfällen per år.

6

minst 2

Åtagande:

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill
och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget
Ekonominämnden
Genom kontinuerliga möten och avstämningar med verksamheternas enhetschefer och
verksamhetschefer, framtagande av information, utbildningsinsatser, utveckling av system
och rutiner säkerställs att budgetansvariga får ett fullvärdigt underlag för att styra och hantera
sin ekonomi. Då nya chefer kontinuerligt kommer in i verksamheten kommer det alltid finnas
ett behov av bistå budgetansvariga så att de vill och kan redovisa ett resultat som är bättre än
budget.
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Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning
Rapport Totalt verksamhet 2016
Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016

Avvikelse 2016

-5 656

-6 204

-5 735

-469

Personalkostnader

4 601

4 868

4 568

299

Övriga kostnader

1 054

1 336

1 167

169

Summa Kostnader

5 655

6 204

5 735

469

Intäkt

Nettokostnad

Kommentar till resultat
Nämnden för ekonomiadministration redovisar en positiv budgetavvikelse, före
resultatjustering, uppgående till +578 tkr. Resultatet har återförts till Töreboda kommun med
364 tkr och till Gullspång kommun med 214 tkr. Orsakerna till avvikelserna finns på såväl
intäkts som kostnadssidan. Intäkterna redovisade ett överskott på 109 tkr beroende på att
ekonomienhetens åtagande gentemot kommunala bolag har utökats med Skagerns Energi AB
samt att avgifterna för Törebodabostäder AB och Gullspångsbostäder AB, efter att ha varit
oförändrade under ett flertal år, har anpassats utifrån de faktiska insatser som ekonomienheten
idag utför åt bolagen.
Kapitalkostnaderna redovisade ett överskott gentemot budget uppgående till 176 tkr beroende
på att anläggningstillgångar är slutavskrivna. Även personalkostnaderna redovisade ett
överskott uppgående till 299 tkr. Orsaken till överskottet beror på att det har varit vakanser
vid ekonomienheten under året.

Investeringar
Det finns inte några budgeterade investeringsanslag innevarande år inom ramen för Nämnden
för ekonomiadministrations verksamhet.

Framtiden
Ekonomienheten står inför stora utmaningar och åtaganden avseende införande av
komponentavskrivningar, ny finansieringsmodell avseende IT-kostnader inom ramen för
MTG-samarbetet, fortsatt utveckling av rutiner 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.
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Revisionsberättelse
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