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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 51 Dnr 2021-00042 001 

Gemensam organisation - för IM och Vuxenutbildning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunfullmäktige ska ärendet kompletteras 
med en redovisning av antal IM-elever, vilka program de valt och i vilken 
gymnasieskola utbildningen sker. Samt kompletteras med tidigare gjord risk- och 
sårbarhetsanalys.  

 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att IM och Vuxenutbildningen organiseras 
gemensamt med kommunstyrelsen som ansvarig styrelse/nämnd.  

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef, informerar om gemensam organisation för IM 
och Vuxenutbildningen. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med följande tillägg att ärendet ska 
kompletteras med en redovisning av antal IM-elever, vilka program de valt och i 
vilken gymnasieskola utbildningen sker. Samt kompletteras med tidigare gjord risk- 
och sårbarhetsanalys.  

 

Bakgrund 
AME och IM programmet som tidigare benämndes individuellt program har en 
lång tradition av att vara samordnade med varandra i vår kommun. Det kan vara 
skönt som elev att inte vara kopplad till grundskolan när kompisarna går vidare till 
ungdomsgymnasiet. Känslan av att få vara lite mer vuxen är viktig inte minst för 
självkänslan.  

Av flera anledningar upphörde det individuellt program i Gullspångs kommun bl.a. 
av vikande elevunderlag.  Platser köptes i stället från angränsade kommuner.  

Inom BUK uppmärksammades det med tiden att närvaro och resultat inte var 
tillräckligt bra. 

Den grupp som särskilts uppmärksammades var elever med annan språkbakgrund.  

Inom IM finns flera inriktningar en av dem är IM språkintroduktion. Den gruppen 
var tillräckligt stor för att kunna starta upp inriktningen i egen regi.  
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Inrättande av IM program beslutades först i BUK Dnr 2020-00045 och sedan i 
fullmäktige KF Dnr 2020-00132 612. 

Verksamheten finansieras delvis av pengar från Tillväxtverket. 

Uppstarten av verksamheten förlades till affärshuset Laxen.  

Resultaten lätt inte vänta på sig och redan efter första året hade närvaron ökat 
markant och fler elever kunde uppvisa godkända betyg.  

Det som med tiden försvårade verksamheten vid affärshuset Laxen var de allt mer 
ökade driftskostnader för verksamheten som inte stod i proportion till antalet 
elever.  

I ett läge där kommunen ekonomi försämrades och där riktade välfärds pengar 
slutade komma och antalet elever inom SFI minskade ställdes det krav på att 
samordna verksamheterna till gemensamma kommunägda lokaler. Uppdraget 
gavs av tidigare kommunchef till Skolchef och verksamhetschef för VISA. 
Skolchefen fick också i uppdrag att tillsätta en gemensam rektor för de båda 
verksamheterna. Bilaga 1. 

Efter gemensam översynen föll valet på att samordna de båda verksamheterna till 
lärcentrum i Otterbäcken där Vuxenutbildningen redan var inrymd och utrymme 
fanns för IM att flytta in.  

Under våren 2020 genomfördes samordningen och rektor tillsattes av Skolchef 
BUK. De båda skolformerna har under tiden haft varsin huvudman. 

Övrig kommunal Vuxenutbildning som köps utifrån och som regleras av ett 
gemensamt samverkansavtal inom Skaraborg innehållande yrkesutbildningar och 
förberedande högskoleutbildningar har under hela tiden administrerats av VISA 
verksamheten. Utbildningarna kan vara både skolförlagda och på distans. 

Inom VISA finns en naturlig koppling mellan studier och arbete. 

Ekonomiska incitament  

Kan undvika allt för små klasser/undervisningsgrupper. 

Mindre sårbarhet när verksamheten blir något större och lärarna enklare kan täcka 
upp förvarandra. 

 

 

Omvärldsanalys 

I de flesta kommuner samordnas AME och Vuxenutbildningar med varandra. 
Utbildning och arbetsmarknadsåtgärder går han i hand. Huvudmannaskapet kan 
variera. I de kommuner som har ett ungdomsgymnasium ingår IM som en naturlig 
del där. Förhoppningarna i första läget är att eleverna ska komma in på 
ungdomsgymnasiet efter avslutat IM-program. I kommuner med enbart IM-
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programmet på gymnasialnivå är det naturliga att verksamheten samordnas med 
Vuxenutbildningen. Ju längre tid en elev går på IM och ju äldre en elev blir 
framstår Vuxenutbildningen som enda alternativet för att komma vidare till en 
yrkesutbildning eller högre studier.  

Karlsborgs kommun bedriver IM och VUX tillsammans. När det finns behov av IM 
platser i Hjo bedriver man det tillsammans med VUX. Töreboda har goda 
erfarenheter av att bedriva IM och VUX tillsammans. 

Samordningsvinster 
Bredare kompetens i lärarkollegiet. Bättre nyttjande av kommun ägda lokaler.  

Erfarenheter från året som har gott. 

Se personalens utvärdering, Bilaga 2. 

KAA (kommunalt aktivitets ansvar). 

Huvudansvaret idag ligger idag på VISA och har KS som huvudman. 

När ungdomsgymnasiet inte längre bir aktuellt för en ungdom är det 
Vuxenutbildningen och AME som får ta vid. 

 

Elevtal. 
När samordningen genomfördes av IM och VUX under våren fanns 12 elever på IM 
och ca 60 elever på VUX. Just nu finns det 5 elever på IM och ca 70 elever på VUX 
som studerar på deltid eller heltid. Ökningen på VUX beror på att det har blivit 
enklare att kombinera studier och arbete/arbetsmarknadsåtgärder. Orsaken till 
det beror på att AF har ändrat sina regler och verksamheten bedrivs mer flexibel 
exempelvis på kvälls tid ett par kvällar i veckan som har medverkat till att närvaron 
har ökat.  

Beslutsunderlag 
BUK § 27/202 

KSAU § 23/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-29, gemensam organisation – gemensam huvudman för 
IM språkintroduktion och Vuxenutbildning, skriven av Mikael Fransson, Awaz 
Karim 

Uppdrag från kommunchef att samordna IM Och Vuxenutbildning. Bilaga 1. 

Utvärdering av personal på IM och VUX. Bilaga 2.  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Awaz Karim 
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§ 23 Dnr 2021-00042 001 

Gemensam organisation - för IM och Vuxenutbildning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att rubriken ändras till "Gemensam 
organisation för IM och Vuxenutbildningen".  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunchefen att till 
kommunstyrelsen ska ärendet kompletteras med ett reviderat reglementet för 
kommunstyrelsen och barn-, utbildning- och kulturnämnden och reviderad 
delegationsordning för kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att IM och 
Vuxenutbildningen organiseras gemensamt med kommunstyrelsen som ansvarig 
styrelse/nämnd.  

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef, informerar om ärendet. 

Björn Thodenius (M) yrkar att i rubriken tas ordet "huvudman" bort samt att 
ärendet kompletteras med ett reviderat reglemente för kommunstyrelsen och 
barn-, utbildning- och kulturnämnden samt reviderad delegationsordning. 

Carina Gullberg (S) yrkar att rubriken ändras till gemensam organisation för IM och 
Vuxenutbildning.  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp yrkandena till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslagen.  

Bakgrund 
AME och IM programmet som tidigare benämndes individuellt program har en 
lång tradition av att vara samordnade med varandra i vår kommun. Det kan vara 
skönt som elev att inte vara kopplad till grundskolan när kompisarna går vidare till 
ungdomsgymnasiet. Känslan av att få vara lite mer vuxen är viktig inte minst för 
självkänslan.  

Av flera anledningar upphörde det individuellt program i Gullspångs kommun bl.a. 
av vikande elevunderlag.  Platser köptes i stället från angränsade kommuner.  
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Inom BUK uppmärksammades det med tiden att närvaro och resultat inte var 
tillräckligt bra. 

Den grupp som särskilts uppmärksammades var elever med annan språkbakgrund.  

Inom IM finns flera inriktningar en av dem är IM språkintroduktion. Den gruppen 
var tillräckligt stor för att kunna starta upp inriktningen i egen regi.  

Inrättande av IM program beslutades först i BUK Dnr 2020-00045 och sedan i 
fullmäktige KF Dnr 2020-00132 612. 

Verksamheten finansieras delvis av pengar från Tillväxtverket. 

Uppstarten av verksamheten förlades till affärshuset Laxen.  

Resultaten lätt inte vänta på sig och redan efter första året hade närvaron ökat 
markant och fler elever kunde uppvisa godkända betyg.  

Det som med tiden försvårade verksamheten vid affärshuset Laxen var de allt mer 
ökade driftskostnader för verksamheten som inte stod i proportion till antalet 
elever.  

I ett läge där kommunen ekonomi försämrades och där riktade välfärds pengar 
slutade komma och antalet elever inom SFI minskade ställdes det krav på att 
samordna verksamheterna till gemensamma kommunägda lokaler. Uppdraget 
gavs av tidigare kommunchef till Skolchef och verksamhetschef för VISA. 
Skolchefen fick också i uppdrag att tillsätta en gemensam rektor för de båda 
verksamheterna. Bilaga 1. 

Efter gemensam översynen föll valet på att samordna de båda verksamheterna till 
lärcentrum i Otterbäcken där Vuxenutbildningen redan var inrymd och utrymme 
fanns för IM att flytta in.  

Under våren 2020 genomfördes samordningen och rektor tillsattes av Skolchef 
BUK. De båda skolformerna har under tiden haft varsin huvudman. 

Övrig kommunal Vuxenutbildning som köps utifrån och som regleras av ett 
gemensamt samverkansavtal inom Skaraborg innehållande yrkesutbildningar och 
förberedande högskoleutbildningar har under hela tiden administrerats av VISA 
verksamheten. Utbildningarna kan vara både skolförlagda och på distans. 

Inom VISA finns en naturlig koppling mellan studier och arbete. 

Ekonomiska incitament  

Kan undvika allt för små klasser/undervisningsgrupper. 

Mindre sårbarhet när verksamheten blir något större och lärarna enklare kan täcka 
upp förvarandra. 
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Omvärldsanalys 

I de flesta kommuner samordnas AME och Vuxenutbildningar med varandra. 
Utbildning och arbetsmarknadsåtgärder går han i hand. Huvudmannaskapet kan 
variera. I de kommuner som har ett ungdomsgymnasium ingår IM som en naturlig 
del där. Förhoppningarna i första läget är att eleverna ska komma in på 
ungdomsgymnasiet efter avslutat IM-program. I kommuner med enbart IM-
programmet på gymnasialnivå är det naturliga att verksamheten samordnas med 
Vuxenutbildningen. Ju längre tid en elev går på IM och ju äldre en elev blir 
framstår Vuxenutbildningen som enda alternativet för att komma vidare till en 
yrkesutbildning eller högre studier.  

Karlsborgs kommun bedriver IM och VUX tillsammans. När det finns behov av IM 
platser i Hjo bedriver man det tillsammans med VUX. Töreboda har goda 
erfarenheter av att bedriva IM och VUX tillsammans. 

Samordningsvinster 

Bredare kompetens i lärarkollegiet. Bättre nyttjande av kommun ägda lokaler.  

Erfarenheter från året som har gott. 

Se personalens utvärdering, Bilaga 2. 

KAA (kommunalt aktivitets ansvar). 

Huvudansvaret idag ligger idag på VISA och har KS som huvudman. 

När ungdomsgymnasiet inte längre bir aktuellt för en ungdom är det 
Vuxenutbildningen och AME som får ta vid. 

 

Elevtal. 

När samordningen genomfördes av IM och VUX under våren fanns 12 elever på IM 
och ca 60 elever på VUX. Just nu finns det 5 elever på IM och ca 70 elever på VUX 
som studerar på deltid eller heltid. Ökningen på VUX beror på att det har blivit 
enklare att kombinera studier och arbete/arbetsmarknadsåtgärder. Orsaken till 
det beror på att AF har ändrat sina regler och verksamheten bedrivs mer flexibel 
exempelvis på kvälls tid ett par kvällar i veckan som har medverkat till att närvaron 
har ökat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-29, gemensam organisation – gemensam huvudman för 
IM språkintroduktion och Vuxenutbildning, skriven av Mikael Fransson, Awaz 
Karim 

Uppdrag från kommunchef att samordna IM Och Vuxenutbildning. Bilaga 1. 

Utvärdering av personal på IM och VUX. Bilaga 2.  
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Per-Olof Hermansson 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-29 

  Ärendenummer 

KS 2021-00042 

 
 

1/3 

Gemensam organisation – gemensam huvudman för IM språkintroduktion och 
Vuxenutbildning 
 
 
 
Förslag till beslut 
IM språkintroduktion och Vuxenutbildningen organiseras gemensamt med 
kommunstyrelsen som ansvarig styrelse/nämnd 
 
 
Bakgrund 
AME och IM programmet som tidigare benämndes individuellt program har en lång 
tradition av att vara samordnade med varandra i vår kommun. Det kan vara skönt som 
elev att inte vara kopplad till grundskolan när kompisarna går vidare till 
ungdomsgymnasiet. Känslan av att få vara lite mer vuxen är viktig inte minst för 
självkänslan.  
Av flera anledningar upphörde det individuellt program i Gullspångs kommun bl.a. av 
vikande elevunderlag.  Platser köptes i stället från angränsade kommuner.  
Inom BUK uppmärksammades det med tiden att närvaro och resultat inte var 
tillräckligt bra. 
Den grupp som särskilts uppmärksammades var elever med annan språkbakgrund.  
Inom IM finns flera inriktningar en av dem är IM språkintroduktion. Den gruppen var 
tillräckligt stor för att kunna starta upp inriktningen i egen regi.  
 
Inrättande av IM program beslutades först i BUK Dnr 2020-00045 och sedan i 
fullmäktige KF Dnr 2020-00132 612. 

 

Verksamheten finansieras delvis av pengar från Tillväxtverket. 
 
Uppstarten av verksamheten förlades till affärshuset Laxen.  
 
Resultaten lätt inte vänta på sig och redan efter första året hade närvaron ökat 
markant och fler elever kunde uppvisa godkända betyg.  
Det som med tiden försvårade verksamheten vid affärshuset Laxen var de allt mer 
ökade driftskostnader för verksamheten som inte stod i proportion till antalet elever.  
I ett läge där kommunen ekonomi försämrades och där riktade välfärds pengar slutade 
komma och antalet elever inom SFI minskade ställdes det krav på att samordna 
verksamheterna till gemensamma kommunägda lokaler. Uppdraget gavs av tidigare 
kommunchef till Skolchef och verksamhetschef för VISA. Skolchefen fick också i 
uppdrag att tillsätta en gemensam rektor för de båda verksamheterna. Bilaga 1. 
 
Efter gemensam översynen föll valet på att samordna de båda verksamheterna till 
lärcentrum i Otterbäcken där Vuxenutbildningen redan var inrymd och utrymme fanns 
för IM att flytta in.  
Under våren 2020 genomfördes samordningen och rektor tillsattes av Skolchef BUK. 
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De båda skolformerna har under tiden haft varsin huvudman. 
Övrig kommunal Vuxenutbildning som köps utifrån och som regleras av ett 
gemensamt samverkansavtal inom Skaraborg innehållande yrkesutbildningar och 
förberedande högskoleutbildningar har under hela tiden administrerats av VISA 
verksamheten. Utbildningarna kan vara både skolförlagda och på distans. 
 
 
Inom VISA finns en naturlig koppling mellan studier och arbete. 
 
Ekonomiska incitament  
Kan undvika allt för små klasser/undervisningsgrupper. 
Mindre sårbarhet när verksamheten blir något större och lärarna enklare kan täcka 
upp förvarandra. 
 
Omvärldsanalys 
I de flesta kommuner samordnas AME och Vuxenutbildningar med varandra. 
Utbildning och arbetsmarknadsåtgärder går han i hand. Huvudmannaskapet kan 
variera. I de kommuner som har ett ungdomsgymnasium ingår IM som en naturlig del 
där. Förhoppningarna i första läget är att eleverna ska komma in på 
ungdomsgymnasiet efter avslutat IM-program. I kommuner med enbart IM-
programmet på gymnasialnivå är det naturliga att verksamheten samordnas med 
Vuxenutbildningen. Ju längre tid en elev går på IM och ju äldre en elev blir framstår 
Vuxenutbildningen som enda alternativet för att komma vidare till en yrkesutbildning 
eller högre studier.  
Karlsborgs kommun bedriver IM och VUX tillsammans. När det finns behov av IM 
platser i Hjo bedriver man det tillsammans med VUX. Töreboda har goda erfarenheter 
av att bedriva IM och VUX tillsammans. 
 
Samordningsvinster 
Bredare kompetens i lärarkollegiet. Bättre nyttjande av kommun ägda lokaler.  
 
Erfarenheter från året som har gott. 
Se personalens utvärdering, Bilaga 2. 
 
KAA (kommunalt aktivitetsansvar. 
Huvudansvaret idag ligger idag på VISA och har KS som huvudman. 
När ungdomsgymnasiet inte längre bir aktuellt för en ungdom är det 
Vuxenutbildningen och AME som får ta vid. 
 
Elevtal. 
När samordningen genomfördes av IM och VUX under våren fanns 12 elever på IM och 
ca 60 elever på VUX. Just nu finns det 5 elever på IM och ca 70 elever på VUX som 
studerar på deltid eller heltid. Ökningen på VUX beror på att det har blivit enklare att 
kombinera studier och arbete/arbetsmarknadsåtgärder. Orsaken till det beror på att 
AF har ändrat sina regler och verksamheten bedrivs mer flexibel exempelvis på kvälls 
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tid ett par kvällar i veckan som har medverkat till att närvaron har ökat. 
 
Bilagor 
Uppdrag från kommunchef att samordna IM Och Vuxenutbildning. Bilaga 1. 
Utvärdering av personal på IM och VUX. Bilaga 2. 
 
 
 
Skolchef IM   Skolchef VUX 
Awaz Karim   Mikael Fransson  





Bilaga 2. 

 

Utvärdering IM på vuxenutbildningen 

 

Placeringen av IM-eleverna på vuxenutbildningen fungerar utmärkt. De behandlas som unga 

vuxna och deras fokus att de ska utbilda sig för kommande yrkesliv blir mer tydligt. 

 

Eleverna läser svenska tillsammans med SFI-eleverna och placeras i grupp efter nivå. Detta är 

ett bättre system då eleven snabbt får ett kvitto på sin progression istället för att sitta i en 

samlas klass med bara IM. I dagsläget finns IM-elever representerade i alla nivåer: A, B, C 

och D.  

 

Troligen har vi några elever som redan under våren klarar kurs D och därmed kan gå vidare 

till yrkesutbildning alternativt fortsätta på grundläggande vuxenutbildning beroende på vad de 

har för mål. Snabbare integrationsprocess än så här går inte att leverera! 

 

Det som behöver utvecklas är individuella studieplaner. En elev med svag språkutveckling 

behöver kanske inte läsa matematik utan då är det bättre att fokusera bara på svenska och 

komplettera med SVA/MA/ENG senare, om det behövs för kommande studier. 

 

Idrotten upplevs som välbehövlig, enda nackdelen är att det är få elever så kursplanen kan inte 

alltid följas. I övrigt positivt! 

 

Eleverna får matlådor som levereras i ett värmeskåp. Sallad, bröd m.m. kommer från 

kökspersonalen på förskolan. Eleverna diskar själva och det fungerar bra. De äter 30 minuter 

före övriga elever så de ska få lugn och ro samt för att undvika diskussioner kring att de får 

mat men inte övriga.  

 

Det märks inte några gränser mellan IM-elever och övriga vux-elever. På Lärcentrum är alla 

elever! 

 

210113 

Nillan Ramberg Kardéus 

 

I samråd med Jonas Karlsson och Katarina Abrahamsson 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2021-02-18 

 

Sid 1(3) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 27 Dnr 2021-00027 612 

Gemensam organisation för IM och Vuxenutbildning 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar att en risk- och konsekvensanalys 
ska presentera på nämndens sammanträde i april. 

 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att IM och 
Vuxenutbildningen organiseras gemensamt med kommunstyrelsen som ansvarig 
styrelse/nämnd.  

Behandling på sammanträdet 
Awaz Karim, verksamhetschef, informerar om ärendet gemensam organisation för 
IM och Vuxenutbildning.  

Bakgrund 
AME och IM programmet som tidigare benämndes individuellt program har en 
lång tradition av att vara samordnade med varandra i vår kommun. Det kan vara 
skönt som elev att inte vara kopplad till grundskolan när kompisarna går vidare till 
ungdomsgymnasiet. Känslan av att få vara lite mer vuxen är viktig inte minst för 
självkänslan.  

 

Av flera anledningar upphörde det individuellt program i Gullspångs kommun bl.a. 
av vikande elevunderlag.  Platser köptes i stället från angränsade kommuner.  

Inom BUK uppmärksammades det med tiden att närvaro och resultat inte var 
tillräckligt bra. 

Den grupp som särskilts uppmärksammades var elever med annan språkbakgrund.  

Inom IM finns flera inriktningar en av dem är IM språkintroduktion. Den gruppen 
var tillräckligt stor för att kunna starta upp inriktningen i egen regi.  

Inrättande av IM program beslutades först i BUK Dnr 2020-00045 och sedan i 
fullmäktige KF Dnr 2020-00132 612. 

Verksamheten finansieras delvis av pengar från Tillväxtverket. 

 

Uppstarten av verksamheten förlades till affärshuset Laxen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Resultaten lätt inte vänta på sig och redan efter första året hade närvaron ökat 
markant och fler elever kunde uppvisa godkända betyg.  

Det som med tiden försvårade verksamheten vid affärshuset Laxen var de allt mer 
ökade driftskostnader för verksamheten som inte stod i proportion till antalet 
elever.  

I ett läge där kommunen ekonomi försämrades och där riktade välfärds pengar 
slutade komma och antalet elever inom SFI minskade ställdes det krav på att 
samordna verksamheterna till gemensamma kommunägda lokaler. Uppdraget 
gavs av tidigare kommunchef till Skolchef och verksamhetschef för VISA. 
Skolchefen fick också i uppdrag att tillsätta en gemensam rektor för de båda 
verksamheterna. Bilaga 1. 

Efter gemensam översynen föll valet på att samordna de båda verksamheterna till 
lärcentrum i Otterbäcken där Vuxenutbildningen redan var inrymd och utrymme 
fanns för IM att flytta in. 

Under våren 2020 genomfördes samordningen och rektor tillsattes av Skolchef 
BUK. De båda skolformerna har under tiden haft varsin huvudman. 

Övrig kommunal Vuxenutbildning som köps utifrån och som regleras av ett 
gemensamt samverkansavtal inom Skaraborg innehållande yrkesutbildningar och 
förberedande högskoleutbildningar har under hela tiden administrerats av VISA 
verksamheten. Utbildningarna kan vara både skolförlagda och på distans. 

Inom VISA finns en naturlig koppling mellan studier och arbete. 

 

Ekonomiska incitament  
Kan undvika allt för små klasser/undervisningsgrupper. 

Mindre sårbarhet när verksamheten blir något större och lärarna enklare kan täcka 
upp förvarandra. 

 

Omvärldsanalys 
I de flesta kommuner samordnas AME och Vuxenutbildningar med varandra. 
Utbildning och arbetsmarknadsåtgärder går han i hand. Huvudmannaskapet kan 
variera. I de kommuner som har ett ungdomsgymnasium ingår IM som en naturlig 
del där. Förhoppningarna i första läget är att eleverna ska komma in på 
ungdomsgymnasiet efter avslutat IM-program. I kommuner med enbart IM-
programmet på gymnasialnivå är det naturliga att verksamheten samordnas med 
Vuxenutbildningen. Ju längre tid en elev går på IM och ju äldre en elev blir 
framstår Vuxenutbildningen som enda alternativet för att komma vidare till en 
yrkesutbildning eller högre studier.  
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Karlsborgs kommun bedriver IM och VUX tillsammans. När det finns behov av IM 
platser i Hjo bedriver man det tillsammans med VUX. Töreboda har goda 
erfarenheter av att bedriva IM och VUX tillsammans. 

 

Samordningsvinster 
Bredare kompetens i lärarkollegiet. Bättre nyttjande av kommun ägda lokaler.  

 

Erfarenheter från året som har gott. 
Se personalens utvärdering, Bilaga 2. 

 

KAA (kommunalt aktivitetsansvar. 
Huvudansvaret idag ligger idag på VISA och har KS som huvudman. 

När ungdomsgymnasiet inte längre bir aktuellt för en ungdom är det 
Vuxenutbildningen och AME som får ta vid. 

 

Elevtal. 
När samordningen genomfördes av IM och VUX under våren fanns 12 elever på IM 
och ca 60 elever på VUX. Just nu finns det 5 elever på IM och ca 70 elever på VUX 
som studerar på deltid eller heltid. Ökningen på VUX beror på att det har blivit 
enklare att kombinera studier och arbete/arbetsmarknadsåtgärder. Orsaken till 
det beror på att AF har ändrat sina regler och verksamheten bedrivs mer flexibel 
exempelvis på kvälls tid ett par kvällar i veckan som har medverkat till att närvaron 
har ökat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-29, gemensam organisation- gemensam huvudman för 
IM språkintroduktion och Vuxenutbildning, skriven av Mikael Fransson, Awaz 
Karim 

Uppdrag från kommunchef att samordna IM och Vuxenutbildning, bilaga 1 

Utvärdering av personal på IM och Vux, bilaga 2 

Beslutet ska skickas till 
Awaz Karim 

Kommunstyrelsen 

 



 

Risk och konsekvensanalys  

inför förändringar 
Planerad förändring 
 

Samordning mellan IM och vuxenutbildning, reduceringar i verksamheterna 
Datum för framtagande av analys 

191121 
Uppföljningsdatum 
 
 

Närvarande för arbetsgivaren 
 
Awaz Karim Verksamhetschef BUK 
Mikael Fransson Verksamhetschef VISA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Närvarande för arbetstagarna 
 
Nillan Ramberg Kardeus, LR Skyddsombud 
Monika Gustavsson, Lärarförbundet 
 

 

Riskbedömningen ska utgå från den planerade förändringen och de eventuella risker för ohälsa och 

olycksfall som förändringen kan medföra.  

Innan ni börjar - tänk på att: 

 Förändringarna får bedömas individuellt.  

 Om bedömningen intygar att några risker för ohälsa eller olycksfall inte uppkommer har 
arbetsgivaren fullgjort sina åligganden enligt 8 § AFS 2001:1. 

 Vid nedskärning i verksamheten ska riskbedömningen i huvudsak omfatta hur den med 
hänsyn till risken för ohälsa påverkar kvarvarande personal i fråga om bland annat 
arbetsmängd och arbetsuppgifternas innehåll. Det är viktigt att tidigt få fram riskerna så att 
negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas. 

 Observera även att förändringsarbetet i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Därför kan det vara 
motiverat att planera åtgärder som syftar till att lindra oro och förebygga ohälsa under 
pågående förändringsprocess. Till exempel är information om vad som händer eller inte 
händer under förändringsprocessen mycket viktig. En informationsplan kan behöva upprättas 
för hur information ska lämnas under hela förändringsprocessen. 

 Använd expertis när gruppen saknar kompetens inom visst område! Expertstöd kan till 
exempel finnas inom personalsektionen och/eller företagshälsovården. 

 
Inledning 

Arbetsgivaren har i denna sammanställning bedömt om de planerade ändringarna medför risker för 

ohälsa och/eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 

Syfte och mål med planerad förändring 

Anpassa verksamheten utefter vikande elevunderlag. 

 



 
 

Planerad förändring/förändringen avser 

Reducering av personal utefter vikande elevunderlag samt samordning mellan IM och 

vuxenutbildning 

 Organisation 

 Verksamhet: Vuxenutbildning 

 Arbetsuppgifter: Undervisning och lärande, Studie- och yrkesvägledning, administration, 
skolledning. 

 Annat, nämligen 

 

Förändringen genomförs 

När Vårterminen 2020 

Var Lärcentrum Otterbäcken 

 

Berörda medarbetare eller arbetsgrupper 

Direkt berörda Hela personalgruppen 

Indirekt berörda Studerande på vuxenutbildningen 

 

Förändringen förväntas: 

 Innebära inrättande av följande 
arbetsuppgifter 

 
Undervisa i olika skolformer, Idrott och SO tillkommer 
 

 Innebär indragning av följande 
arbetsuppgifter 

SVE 1,2,3 
 

 Inte innebära inrättande eller 
indragning av arbetsuppgifter 

 
 

 

Konsekvenser för verksamhet och/eller organisation 

Här beskrivs förändringar som går att förutse vad det gäller ledning, personal, kompetens, planering, 

arbetsfördelning och samverkan mm. 

Konsekvens Förbättring/försämring 

Ledning Ansvarar för dubbla skolformer 
 

Personal 
 
 
 

Undervisa i två skolformer, dubbla styrdokument, ändrade 
anställningsformer. 
Byte av arbetsplats och skolform. Ökad undervisningstid. 
Tänk på att undvika ensamarbete. Ändrade arbetstider, Nytt 
arbetslag.  
 
 



 
Planering Busstiderna måste tas i beaktande inte minst i samband med 

lov. Samordningar mellan förskolorna i Gullspång och 
Otterbäcken ska finnas med i den fortsatta planeringen. 
 

Elever Ev. byte av schema, sal och lärare, busstransporter 

Arbetsfördelning 
 
 

 

Samverkan 
 
 

Enligt FAS 17 samt MBL processen 

Övrigt 
 
 

Viktigt att tänka på lokalförändringarna tidigt och involvera 
förskolan. 

 

Riskbedömning avseende ohälsa och/eller olycksfall 

Nedanstående tabell beskriver (riksinventering) och bedömer risker för ohälsa och/eller olycksfall 
som ändringarna kan medföra för berörda medarbetare.  

 
Bedömningen avser risker under pågående omställningsarbete samt efter genomförd omställning. 
Åtgärder ska vidtas under och efter omställningsarbetet.  
 

Resultat av riskbedömning Handlingsplan 

Riskkällor och 
risker 

Låg 
 

Medel Hög Åtgärder Ansvarig Klart Uppföljning 

Ohälsa vid 
förändringsarbete 

 
 
 

  Erbjuda 
uppföljande 
insatser från 
företagshälsovård 

MF  Samverkan 

Ett nytt arbetslag  
 
 

  Stöd Rektor för nya 
enheten 

  

Förflyttning av 
personal 
 

   Bra överlämning 
och introduktion 
på nya 
arbetsplatsen 

Överlämnande 
och 
mottagande 
rektor 

  

 
 
 

       

 
 
 

       

 
Övrigt att notera 

Här beskrivs övriga eventuella omständigheter eller beröringspunkter. 

 



 
 

Hänvisning 

För ytterligare information se gällande handläggningsordning och/eller rutin för förändringen 

Samverkan 

Här anges i vilka forum detta dokument är samverkat. Hänvisa även till aktuellt 

protokoll/minnesanteckning (datum/dokumentnummer) 

Riskanalysen följer processkartan vid arbetsbrist och är en del av det arbetet. 

 

 



2021-03-16 

 

 

Sammanställning IM elever 

Totalt 20 elever  

 

1 elev på Alléskolan åk 3 Språkintroduktion 

1 elev på Vadsbogymnasiet åk1 

2 elever Drottning Blanka åk 1 Barn och fritidsprogrammet, Handelsprogrammet 

2 elev Gymnasieskola i Skövde åk 1 Barn och fritidsprogrammet 

2 elever Naturbruksgymnasiet Sötåsen åk 2 Naturbruksprogrammet 

1 elev Naturbruksgymnasiet Sötåsen åk 1 Naturbruksprogrammet 

1 elev Naturbruksgymnasiet Uddetorp åk 1 Naturbruksprogrammet 

1 elev Praktiska gymnasiet i Skövde åk 2 Handelsprogrammet 

1 elev Praktiska gymnasiet i Skövde åk 1 Vård och omsorgsprogrammet 

1 elev Praktiska gymnasiet i Skövde åk 2 Vård och omsorgsprogrammet 

3 elever Praktiska gymnasiet i Skövde åk 3 Vård och omsorgsprogrammet 

4 elever på IM i Gallenästet i Otterbäcken 

 

Awaz Karim 

Verksamhetschef barn-, utbildning- och kultur 
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§ 52 Dnr 2021-00084 003 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av kommunstyrelsens 
reglemente.  

       

Bakgrund 
Men anledning av att IM verksamheten inom Barn-, utbildnings och 
kulturnämnden föreslås organisatoriskt övergå till Kommunstyrelsens ansvar 
behöver därför Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med denna 
verksamhet. 

Reglementets 3 § punkt 12 föreslås därför få följande lydelse ” kommunstyrelsen 
har till uppgift att fullgöra kommunens ansvar för vuxenstudier, 
arbetsmarknadsfrågor och integration samt bedriva behörighetsskapande 
utbildning till ungdomsgymnasiet”. 

Då denna verksamhet inte benämns i Barn-, utbildnings- och kulturnämndens 
reglemente behöver motsvarande revidering av deras reglemente inte 
genomföras. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17, revidering av kommunstyrelsens reglemente, skriven 
av Per-Olof Hermansson 

Kommunstyrelsens nuvarande reglemente 

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens reglemente 

Protokollsutdrag barn-, utbildnings- och kulturnämnden 2021-02-18 § 27 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 

Kommunledningskontoret 

Torggatan 19, Box 80 

548 22 HOVA 

Tel: 0506-360 00  

www.gullspang.se 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

REGLEMENTE FÖR 

KOMMUNSTYRELSEN 
GULLSPÅNG KOMMUN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige  

2019-04-29  KF §  71                                                  

Dnr: KS 2019-00161 
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Styrelsens uppgifter 

 

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

 

1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 

helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ersättningar.  

 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 

uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 

(ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 

bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 

leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen 

och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som 

inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter 

som framgår av kommunallagen (2017:725) KL, och annan lagstiftning. 

 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

 

2 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 

mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och 

ändamålsenlig organisation upprätthålls.  

 

Styrelsens övergripande uppgifter 

 

3 § Kommunstyrelsen ska 
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1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 

framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,  

3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och 

ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, 

skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,  

5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs, 

6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  

7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med 

vad fullmäktige särskilt beslutar, 

8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 

utförs av privata utförare, 

10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

12. kommunstyrelsen har till uppgift att fullgöra kommunens ansvar för vuxenstudier, 

arbetsmarknadsfrågor och integration. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 

av sådana ärenden. 

 

Företag och stiftelser 

 

4 § Kommunstyrelsen ska 

 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 

uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelselednin- 

garna, 
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4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 3-6 

§§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse 

i, 

5. årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller 

delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen att brister förelegat, ska 

den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars 

har intresse i. 

Kommunalförbund 

 

5 § Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

 

Ekonomi och medelsförvaltning 

 

6 § Kommunstyrelsen ska 

 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 

föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 

uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar 

görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha han om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bla.a. att  

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,  

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 

4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning, 
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6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser. 

 

Delegering från fullmäktige 

 

7 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade 

verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd 

kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande 

verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 

och sluta annat avtal,  

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460). 

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är 

av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrande behandlas av fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berör nämnd vid handläggning av yttrandet. 

 

Personalpolitiken 

 

8 § Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att: 

 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 

11-14 och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra 

nämnders verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunens om arbetsgivare och dess arbetstagare; 

4. besluta om stridsåtgärd, 
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lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

 

Uppföljningsfunktionen 

 

Kommunstyrelsens uppföljning 

 

9 § Kommunstyrelsen ska 

 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 

program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen 

är under budgetåret, 

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 

privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 

fullmäktige fastställda program och direktiv, 

6. två gånger per år lämna kommunfullmäktige en redovisning över de motioner som inte 

har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. 

Särskilda uppgifter 

 

Processbehörighet 

 

10 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller 

beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning 

av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

Krisledning och höjd beredskap 

 

11 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om 
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kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 

(krisledningsnämnd). 

 

Krisledningsnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. 

 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

 

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 

 

Arbetslöshetsnämnd 

 

12 § Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

 

Arkivmyndighet 

 

13 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 

fullmäktige antaget arkivreglemente. 

Anslagstavla och webbplats 

 

14 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Anslagstavlan ska finnas på 

kommunens webbplats. 

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 

webbplats. 

Författningssamling 

 

15 § Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se 

till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 

 

Uppdrag och verksamhet 
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16 § Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden 

följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 

samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att kommunstyrelsen ska 

fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 

riktlinjer. 

 

Organisation inom verksamhetsområdet 

 

17 § Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 

med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar 

för verksamheten. 

Personalansvar 

 

18 § Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar. 

Kommunchefen anställs av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 

inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta 

reglemente. 

Personuppgifter 

 

19 § Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 

av personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamhet. 

 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

 

20 § Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 

de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

 i reglemente, 

 genom finansbemyndigande. 

 

Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 



   
                                                                                                                 

  

 

11 

 

till dem har fullgjorts. 

 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen 

lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 

speciallagstiftning. 

 

Information och samråd 

 

21 § Kommunstyrelsen, nämnderna, kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice och 2:e vice 

ordförande ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de 

behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 

sekretess råder. 

 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 

annan nämnds verksamhet. 

 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Kommunstyrelsen beslutar om formerna för samrådet. 

 

Arbetsformer 

 

Tidpunkt för sammanträden 

 

22 § Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. 

 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 

det eller om ordföranden anser att det behövs.  En begäran om extra sammanträde ska 

göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 

önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
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sammanträde. 

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 

dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 

snarast underrättas om beslutet. 

 

Kallelse 

 

23 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 

lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 

får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får 

ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

Offentliga sammanträden 

 

24 § Kommunstyrelsen får besluta om offentliga sammanträden. 

 

  Sammanträde på distans 
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25 § Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 

sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 

bild eller ljud.  

 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till styrelsens 

sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen. 

 

Närvarorätt 

 

26 § Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande har rätt att närvara vid 

nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda 

skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den 

utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

 

Härutöver får kommunstyrelsen medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna 

upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna 

rätt. Om kommunstyrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

 

Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens 

sammanträden. 

 

Sammansättning 

 

27 § Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11ersättare. 

 

Ordföranden 

 

28 § Det åligger ordföranden att 

 

1. leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
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3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kommunstyrelsen 

 vid behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommunstyrelsen 

6. bevaka att styrelsens beslut verkställs. 

 

Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande att under kommunstyrelsen 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ 

i dessa frågor, 

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 

och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

 

Presidium 

 

29 § Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 

och andre vice ordförande. 

 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 

i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

 

30 § Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde tjänstgör ålderspresidenten som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har 

utsetts. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget får 

styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Avser frånvaron en längre 

tid utser kommunfullmäktige en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter.   
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Kommunalråd 

31 a § Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 

 

Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Kommunalråd äger dock 

rätt att åta sig andra uppdrag under förutsättning att det inte inverkar menligt på uppdraget att 

vara kommunalråd.  

 

Oppositionsråd 

31 b § andre vice ordförande i kommunstyrelsen är oppositionsråd. 

 

Förhinder 

 

32 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon 

annan anställd vid aktuellt styrelsekansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som 

står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

 

Ersättares tjänstgöring 

 

33 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 

en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 

tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 

fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 

de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 

antecknad till protokollet. 
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En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför 

annan ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti. 

 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

 

34 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 

grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande 

ersättare tillhör annat parti. 

 

Reservation 

 

35 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 

gäller vid omedelbar justering. 

 

Justering av protokoll 

 

36 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 

två ledamöter. 

 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

 

37 § Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
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författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 

Delgivningsmottagare 

 

38 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, (kommunchef), 

förvaltningschefen eller annan anställd som kommunstyrelsen beslutar. 

 

Undertecknande av handlingar 

 

39 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen ska på kommunstyrelsens 

vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och 

vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

 

Kommunstyrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 

kommunstyrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på kommunstyrelsens 

vägnar. 

 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 

som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i 

förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

 

Utskott 

 

40 § Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av tre 

ledamöter och tre ersättare.  Kommunstyrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott. 

 

Inom ett utskott väljer kommunstyrelsen för den tid kommunstyrelsen beslutar 

bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 

ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
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Ersättare har rätt att närvara vid utskottets sammanträden. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring 

i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen. 

 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 

ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter 

begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 

närvarande. 

 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet 

om beredning behövs. Ordföranden eller kommunchefen överlämnar sådana ärenden till 

utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.  

 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i följande ärenden med undantag för vad som 

delegerats till annan att besluta om: 

 

1. Strategiska arbetsgivarfrågor d.v.s. personalpolitik, personalförsörjning, lönebildning, 

pensioner. 

 

2. Initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett personalpolitiskt 

perspektiv.  

 

3. Bereda ärenden inom sitt ämnesområde som skall behandlas av kommunfullmäktige 

och/eller kommunstyrelsen. 

 

4. Bereder kommunens lönepolicy och följer upp dess tillämpning. 

 

5. Utformar riktlinjer och anvisningar för lönepolicyn i stort. 
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6. Anger det lokala löneutrymmets storlek vid löneöversynsförhandlingarna, ger direktiv om 

inriktning och fördelning av löneutrymme, t.ex. satsningar på prioriterade verksamheter 

och grupper av anställda. 

 

7. Förhandlar lönen för kommunchef. 

 

8. Fattar beslut om utrymme för lönesättning som inte ingår inom utrymmet för 

löneöversynsförhandlingarna. 

 

9. Utgör en arbetsgivarfunktion. 

 

I övrigt är gruppens roll att vara rådgivande och att ta del av information 

inom det ovan fastställda ämnesområdet. 

 

För utskottet gäller: 

Utskottet har därutöver ovan angivna arbetsuppgifter rätt att inom angivna ärendegrupper å 

styrelsens vägnar fatta beslut som delegerats till dem och som inte är av principiell natur eller 

avser framställning eller yttrande till kommunfullmäktige. Beslut som fattas enligt delegation 

skall anmälas vid kommunstyrelsens närmast följande sammanträde. 

 

Vad som är stadgat för kommunstyrelsen beträffande arbetsformer gäller i tillämpliga delar 

även utskottet. 

 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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Uppdrag och verksamhet 

1 § Barn- utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för 

1. förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, 

2. det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, vad gäller förskoleklass, 

grundskolan och grundsärskolan, 

3. insatsen korttidstillsyn med stöd av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade avseende elever i grundsärskolan, det vill säga tillsyn efter 

skoldagens slut till kl. 17.00 samt under skollov från kl. 07.30 till kl.17.00. 

4. tillsyn av enskilt driven förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

enligt vad som föreskrivs i skollagen 

5. fritidsverksamhet för ungdomar 

6. samverkan mellan skola och arbetsliv samt civilsamhället och dess 

organisationer 

7. medelsförvaltning avseende nämndens verksamhet, innefattande att inkomster 

inflyter och att betalningar görs i tid samt att de åtgärder vidtas som behövs för 

indrivning av förfallna fordringar. Nämnden har därvid rätt att avtala om 

amorteringsplan upp till två år samt avskriva fordran. 

8. utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom nämndens ansvarsområde 

9. kulturfrågor i kommunen 

10. biblioteksverksamhet, musikskolan/kulturskola 

11. bevaka samverkansfrågor avseende gymnasium som köpande kommun 

 

Organisation inom verksamhetsområde 

2 § Barn- utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 

ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten. 

 

Personalansvar 

3 § Barn- utbildnings- och kulturnämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess 

förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. 

 

Personuppgifter 

4 § Barn- utbildnings- och kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 

personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
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Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

5 § Barn- utbildnings- och kulturnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

 

Barn- utbildnings- och kulturnämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

 i reglemente och 

 genom finansbemyndigande. 

Barn- utbildnings- och kulturnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag 

som delegerats till dem fullgjorts. 

 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 

styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

 

Barn- utbildnings- och kulturnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts 

enligt speciallagstiftningen. 

 

Information och samråd  

6 § Kommunstyrelsen, övriga nämnderna och kommunstyrelsens ordförande , 1:e vice och 2:e 

vice ordförande  ska i möjligaste mån från Barn- utbildnings- och kulturnämnden erhålla den 

information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag 

omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 

nämnds verksamhet. 

 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Barn- 

utbildnings- och kulturnämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 

 

Arbetsformer 

Tidpunkt för sammanträden 

7 § Barn- utbildnings- och kulturnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 

bestämmer. 
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Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 

ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 

ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 

sammanträdet. 

 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 

tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 

Kallelse 

8 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 

eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst 

tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till 

åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara 

vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för 

kallelse. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i 

kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

Offentliga sammanträden 

9 § Barn- utbildnings- och kulturnämnden får besluta om offentliga sammanträden. 
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Sammanträde på distans 

10 § Barn- utbildnings- och kulturnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 

på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till nämndens 

sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

 

Närvarorätt 

11 § Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande har rätt att närvara vid 

Barn- utbildnings- och kulturnämnden sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden 

får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kommunstyrelsen denna 

rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening 

antecknad i protokollet. 

 

Härutöver får Barn- utbildnings- och kulturnämnden medge förtroendevald som inte är ledamot 

eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. 

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar 

det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

 

Barn- utbildning och kulturnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden. 

 

Sammansättning 

12 § Barn- utbildnings- och kulturnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 

 

Ordföranden 

13 § Det åligger ordföranden för att 

1. leda nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden och 

6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 
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Presidium 

14 § Barn- utbildnings- och kulturnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. 

 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 

mån ordföranden anser att det behövs. 

 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

15 § Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde tjänstgör ålderspresidenten som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har 

utsetts. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget får 

styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Avser frånvaron en längre 

tid utser kommunfullmäktige en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter.   

 

Förhinder 

16 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast anmäla detta till Barn- utbildnings- och kulturnämndens sekreterare eller någon 

annan anställd vid styrelseaktuellt kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om 

att denne ska tjänstgöra. 

  

Ersättares tjänstgöring 

17 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 

och som inte redan har kallats in. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra om en 

ersättare trätt i ledamotens ställe som tillhör ett annat parti. 
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Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige 

har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 

fullmäktiges protokoll från valet. 

 

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare 

oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti. 

 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

18 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 

än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

 

Reservation 

19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 

ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt 

som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

 

Justering av protokoll 

20 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Barn- utbildning och kulturnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 

och en ledamot. 

 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

21 § Barn- utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

 Barn- utbildnings- och kulturnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess 

innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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Delgivningsmottagare 

22 § Delgivning med Barn- utbildnings- och kulturnämnden sker med ordföranden, 

förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar. 

 

Undertecknande av handlingar 

23 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från Barn- utbildnings- och kulturnämnden ska på 

nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 

ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som kommunstyrelsen utser. 

 

Barn- utbildnings- och kulturnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att 

enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 

upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande 

fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

 

Utskott 

24 § Barn- utbildnings- och kulturnämnden har inget utskott. 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2021-02-18 

 

Sid 1(3) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 27 Dnr 2021-00027 612 

Gemensam organisation för IM och Vuxenutbildning 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar att en risk- och konsekvensanalys 
ska presentera på nämndens sammanträde i april. 

 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att IM och 
Vuxenutbildningen organiseras gemensamt med kommunstyrelsen som ansvarig 
styrelse/nämnd.  

Behandling på sammanträdet 
Awaz Karim, verksamhetschef, informerar om ärendet gemensam organisation för 
IM och Vuxenutbildning.  

Bakgrund 
AME och IM programmet som tidigare benämndes individuellt program har en 
lång tradition av att vara samordnade med varandra i vår kommun. Det kan vara 
skönt som elev att inte vara kopplad till grundskolan när kompisarna går vidare till 
ungdomsgymnasiet. Känslan av att få vara lite mer vuxen är viktig inte minst för 
självkänslan.  

 

Av flera anledningar upphörde det individuellt program i Gullspångs kommun bl.a. 
av vikande elevunderlag.  Platser köptes i stället från angränsade kommuner.  

Inom BUK uppmärksammades det med tiden att närvaro och resultat inte var 
tillräckligt bra. 

Den grupp som särskilts uppmärksammades var elever med annan språkbakgrund.  

Inom IM finns flera inriktningar en av dem är IM språkintroduktion. Den gruppen 
var tillräckligt stor för att kunna starta upp inriktningen i egen regi.  

Inrättande av IM program beslutades först i BUK Dnr 2020-00045 och sedan i 
fullmäktige KF Dnr 2020-00132 612. 

Verksamheten finansieras delvis av pengar från Tillväxtverket. 

 

Uppstarten av verksamheten förlades till affärshuset Laxen.  



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2021-02-18 

 

Sid 2(3) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Resultaten lätt inte vänta på sig och redan efter första året hade närvaron ökat 
markant och fler elever kunde uppvisa godkända betyg.  

Det som med tiden försvårade verksamheten vid affärshuset Laxen var de allt mer 
ökade driftskostnader för verksamheten som inte stod i proportion till antalet 
elever.  

I ett läge där kommunen ekonomi försämrades och där riktade välfärds pengar 
slutade komma och antalet elever inom SFI minskade ställdes det krav på att 
samordna verksamheterna till gemensamma kommunägda lokaler. Uppdraget 
gavs av tidigare kommunchef till Skolchef och verksamhetschef för VISA. 
Skolchefen fick också i uppdrag att tillsätta en gemensam rektor för de båda 
verksamheterna. Bilaga 1. 

Efter gemensam översynen föll valet på att samordna de båda verksamheterna till 
lärcentrum i Otterbäcken där Vuxenutbildningen redan var inrymd och utrymme 
fanns för IM att flytta in. 

Under våren 2020 genomfördes samordningen och rektor tillsattes av Skolchef 
BUK. De båda skolformerna har under tiden haft varsin huvudman. 

Övrig kommunal Vuxenutbildning som köps utifrån och som regleras av ett 
gemensamt samverkansavtal inom Skaraborg innehållande yrkesutbildningar och 
förberedande högskoleutbildningar har under hela tiden administrerats av VISA 
verksamheten. Utbildningarna kan vara både skolförlagda och på distans. 

Inom VISA finns en naturlig koppling mellan studier och arbete. 

 

Ekonomiska incitament  
Kan undvika allt för små klasser/undervisningsgrupper. 

Mindre sårbarhet när verksamheten blir något större och lärarna enklare kan täcka 
upp förvarandra. 

 

Omvärldsanalys 
I de flesta kommuner samordnas AME och Vuxenutbildningar med varandra. 
Utbildning och arbetsmarknadsåtgärder går han i hand. Huvudmannaskapet kan 
variera. I de kommuner som har ett ungdomsgymnasium ingår IM som en naturlig 
del där. Förhoppningarna i första läget är att eleverna ska komma in på 
ungdomsgymnasiet efter avslutat IM-program. I kommuner med enbart IM-
programmet på gymnasialnivå är det naturliga att verksamheten samordnas med 
Vuxenutbildningen. Ju längre tid en elev går på IM och ju äldre en elev blir 
framstår Vuxenutbildningen som enda alternativet för att komma vidare till en 
yrkesutbildning eller högre studier.  



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2021-02-18 

 

Sid 3(3) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Karlsborgs kommun bedriver IM och VUX tillsammans. När det finns behov av IM 
platser i Hjo bedriver man det tillsammans med VUX. Töreboda har goda 
erfarenheter av att bedriva IM och VUX tillsammans. 

 

Samordningsvinster 
Bredare kompetens i lärarkollegiet. Bättre nyttjande av kommun ägda lokaler.  

 

Erfarenheter från året som har gott. 
Se personalens utvärdering, Bilaga 2. 

 

KAA (kommunalt aktivitetsansvar. 
Huvudansvaret idag ligger idag på VISA och har KS som huvudman. 

När ungdomsgymnasiet inte längre bir aktuellt för en ungdom är det 
Vuxenutbildningen och AME som får ta vid. 

 

Elevtal. 
När samordningen genomfördes av IM och VUX under våren fanns 12 elever på IM 
och ca 60 elever på VUX. Just nu finns det 5 elever på IM och ca 70 elever på VUX 
som studerar på deltid eller heltid. Ökningen på VUX beror på att det har blivit 
enklare att kombinera studier och arbete/arbetsmarknadsåtgärder. Orsaken till 
det beror på att AF har ändrat sina regler och verksamheten bedrivs mer flexibel 
exempelvis på kvälls tid ett par kvällar i veckan som har medverkat till att närvaron 
har ökat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-29, gemensam organisation- gemensam huvudman för 
IM språkintroduktion och Vuxenutbildning, skriven av Mikael Fransson, Awaz 
Karim 

Uppdrag från kommunchef att samordna IM och Vuxenutbildning, bilaga 1 

Utvärdering av personal på IM och Vux, bilaga 2 

Beslutet ska skickas till 
Awaz Karim 

Kommunstyrelsen 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2021-02-17 

  Ärendenummer 
KS 2021-00084 

 

1/1 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 
revidering av kommunstyrelsens reglemente. 
 
 
 
Bakgrund 
Men anledning av att IM verksamheten inom Barn-, utbildnings och kulturnämnden 
föreslås organisatoriskt övergå till Kommunstyrelsens ansvar behöver därför 
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med denna verksamhet. 
 
Reglementets 3 § punkt 12 föreslås därför få följande lydelse ” kommunstyrelsen har 
till uppgift att fullgöra kommunens ansvar för vuxenstudier, arbetsmarknadsfrågor och 
integration samt bedriva behörighetsskapande utbildning till ungdomsgymnasiet”. 
 
Då denna verksamhet inte benämns i Barn-, utbildnings- och kulturnämndens 
reglemente behöver motsvarande revidering av deras reglemente inte genomföras. 
 
 
 
Bilagor 
Kommunstyrelsens nuvarande reglemente 
Barn-, utbildnings- och kulturnämndens reglemente 
Protokollsutdrag barn-, utbildnings- och kulturnämnden 2021-02-18 
 
 
 
Per-Olof Hermansson 
T f kommunchef 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-02-03 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 31 Dnr 2021-00011 001 

Avveckling av nämnden för ekonomiadministration 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla nämnden för ekonomiadministration 
och entlediga ledamöter och ersättare i nämnden från och med 2021-02-01. 

I samband med att nämnden avvecklas och när räkenskaperna för 2020 avslutats 
ska eventuellt resterande medel överföras till Töreboda respektive Gullspångs 
kommun enligt gängse fördelningsmodell.  

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef informerar om avveckling av nämnden för 
ekonomiadministration. 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
MTG-styrgrupp gav 2019-09-17 ekonomicheferna i uppdrag att upprätta en plan 
för att bilda en gemensam ekonomifunktion i avtalsform mellan MTG-
kommunerna. Under oktober år 2019 tillsattes en projektledare med uppdrag att 
upprätta en plan för att bilda en gemensam ekonomifunktion inom MTG. Projektet 
skulle genomföras inom befintlig budgetram. 

Förslag till samverkansavtal för gemensam ekonomiavdelning har upprättats. 
Syftet är att få en mer effektiv organisation i alla led som är mindre sårbar samt 
uppnå en ökad kvalitet till nytta för samverkande kommuner. MTG styrgrupp 
behandlade ärendet 2020-08-26 och överlämnade förslag till samverkansavtal med 
bilaga för ställningstagande i respektive kommun. 

Inom ramen för projektet Gemensam ekonomiavdelning MTG har samtliga 
arbetsprocesser inom ekonomifunktionen kartlagts. Syftet har varit att identifiera 
förändringsbehov för att uppnå målet med effektiviseringar och förändrade 
arbetssätt i en gemensam ekonomi-avdelning. Resultatet av kartläggningen 
kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

Mariestads kommun kommer att vara värdkommun för den gemensamma 
ekonomiavdelningen vilket innebär att alla berörda medarbetare i MTG-



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-02-03 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

kommunernas ekonomifunktioner kommer att ha sin anställning i Mariestads 
kommun från och med den 1 januari 2021. 

 

Ansvaret för att styra och leda ekonomiavdelningen fördelas mellan ekonomichef 
och biträdande ekonomichef. Ekonomichefsstöd till respektive kommun kommer 
att fördelas mellan ekonomichef och biträdande ekonomichef och omfattningen 
av stödet kommer inte att minska för någon av kommunerna. 

Samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning förutsätter att det etableras 
en MTG-gemensam avtalsnämnd från och med den 1 januari 2021. Nämndens 
uppdrag är att samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och 
utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som 
överlämnas till nämnden genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling. 

Avsikten är att det upprättade samverkansavtalet om en gemensam 
ekonomiavdelning samt den etablerade avtalsnämnden ska överta det uppdrag 
och ansvar som tilldelats nämnden för ekonomiadministration 

- Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2020-10-26 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning. 

- Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutade 2020-11-23 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning. 

- Kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutade 2020-12-14 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 11/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-20, avveckling av nämnden för ekonomiadministration 

Nämnden för ekonomiadministration § 35/2020  

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 11 Dnr 2021-00011 001 

Avveckling av nämnden för ekonomiadministration 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avveckla nämnden för 
ekonomiadministration och entlediga ledamöter och ersättare i nämnden från och 
med 2021-02-01. 

I samband med att nämnden avvecklas och när räkenskaperna för 2020 avslutats 
ska eventuellt resterande medel överföras till Töreboda respektive Gullspångs 
kommun enligt gängse fördelningsmodell. 

 

Behandling på sammanträdet 
P-O Hermansson, t.f kommunchef, informerar om avveckling av nämnden för 
ekonomiadministration.  

Bakgrund 
MTG-styrgrupp gav 2019-09-17 ekonomicheferna i uppdrag att upprätta en plan 
för att bilda en gemensam ekonomifunktion i avtalsform mellan MTG-
kommunerna. Under oktober år 2019 tillsattes en projektledare med uppdrag att 
upprätta en plan för att bilda en gemensam ekonomifunktion inom MTG. Projektet 
skulle genomföras inom befintlig budgetram. 

Förslag till samverkansavtal för gemensam ekonomiavdelning har upprättats. 
Syftet är att få en mer effektiv organisation i alla led som är mindre sårbar samt 
uppnå en ökad kvalitet till nytta för samverkande kommuner. MTG styrgrupp 
behandlade ärendet 2020-08-26 och överlämnade förslag till samverkansavtal med 
bilaga för ställningstagande i respektive kommun. 

Inom ramen för projektet Gemensam ekonomiavdelning MTG har samtliga 
arbetsprocesser inom ekonomifunktionen kartlagts. Syftet har varit att identifiera 
förändringsbehov för att uppnå målet med effektiviseringar och förändrade 
arbetssätt i en gemensam ekonomi-avdelning. Resultatet av kartläggningen 
kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

Mariestads kommun kommer att vara värdkommun för den gemensamma 
ekonomiavdelningen vilket innebär att alla berörda medarbetare i MTG-



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

kommunernas ekonomifunktioner kommer att ha sin anställning i Mariestads 
kommun från och med den 1 januari 2021. 

 

Ansvaret för att styra och leda ekonomiavdelningen fördelas mellan ekonomichef 
och biträdande ekonomichef. Ekonomichefsstöd till respektive kommun kommer 
att fördelas mellan ekonomichef och biträdande ekonomichef och omfattningen 
av stödet kommer inte att minska för någon av kommunerna. 

Samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning förutsätter att det etableras 
en MTG-gemensam avtalsnämnd från och med den 1 januari 2021. Nämndens 
uppdrag är att samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och 
utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som 
överlämnas till nämnden genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling. 

Avsikten är att det upprättade samverkansavtalet om en gemensam 
ekonomiavdelning samt den etablerade avtalsnämnden ska överta det uppdrag 
och ansvar som tilldelats nämnden för ekonomiadministration 

- Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2020-10-26 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning. 

- Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutade 2020-11-23 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning. 

- Kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutade 2020-12-14 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning. 

 

Beslutsunderlag 
§ 35/2020 nämnden för ekonomiadministration 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-20, avveckling av nämnden för ekonomiadministration 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-20 

  Ärendenummer 
KS 2021-00011 

 

1/2 

Avveckling av nämnden för ekonomiadministration 
 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avveckla nämnden för 
ekonomiadministration och entlediga ledamöter och ersättare i nämnden från och med 
2021-02-01. 
 
I samband med att nämnden avvecklas och när räkenskaperna för 2020 avslutats ska 
eventuellt resterande medel överföras till Töreboda respektive Gullspångs kommun 
enligt gängse fördelningsmodell. 

 
 

Bakgrund 
MTG-styrgrupp gav 2019-09-17 ekonomicheferna i uppdrag att upprätta en plan för att 
bilda en gemensam ekonomifunktion i avtalsform mellan MTG-kommunerna. Under 
oktober år 2019 tillsattes en projektledare med uppdrag att upprätta en plan för att bilda 
en gemensam ekonomifunktion inom MTG. Projektet skulle genomföras inom befintlig 
budgetram. 
 

Förslag till samverkansavtal för gemensam ekonomiavdelning har upprättats. Syftet är att få 
en mer effektiv organisation i alla led som är mindre sårbar samt uppnå en ökad kvalitet till 
nytta för samverkande kommuner. MTG styrgrupp behandlade ärendet 2020-08-26 och 
överlämnade förslag till samverkansavtal med bilaga för ställningstagande i respektive 
kommun. 
 

Inom ramen för projektet Gemensam ekonomiavdelning MTG har samtliga arbetsprocesser 
inom ekonomifunktionen kartlagts. Syftet har varit att identifiera förändringsbehov för att 
uppnå målet med effektiviseringar och förändrade arbetssätt i en gemensam ekonomi-
avdelning. Resultatet av kartläggningen kommer att användas i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 
 

Mariestads kommun kommer att vara värdkommun för den gemensamma 
ekonomiavdelningen vilket innebär att alla berörda medarbetare i MTG-kommunernas 
ekonomifunktioner kommer att ha sin anställning i Mariestads kommun från och med den 1 
januari 2021. 
 

Ansvaret för att styra och leda ekonomiavdelningen fördelas mellan ekonomichef och 
biträdande ekonomichef. Ekonomichefsstöd till respektive kommun kommer att fördelas 
mellan ekonomichef och biträdande ekonomichef och omfattningen av stödet kommer inte 
att minska för någon av kommunerna. 
 

Samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning förutsätter att det etableras en 

MTG-gemensam avtalsnämnd från och med den 1 januari 2021. Nämndens uppdrag är 

att samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och utvärdera samverkan 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-20 

  Ärendenummer 
KS 2021-00011 

 

2/2 

mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som överlämnas till nämnden 

genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling. 

 

Avsikten är att det upprättade samverkansavtalet om en gemensam ekonomiavdelning 

samt den etablerade avtalsnämnden ska överta det uppdrag och ansvar som tilldelats 

nämnden för ekonomiadministration 

 

- Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2020-10-26 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning. 

 

- Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutade 2020-11-23 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning. 

 
- Kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutade 2020-12-14 att godkänna förslag 

till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning. 

 

  

Per-Olof Hermansson 

T f Kommunchef 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-03-03 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 47 Dnr 2021-00088 042 

Årsredovisning 2020 för Gullspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag 
till årsredovisning 2020 för Gullspångs kommun, inklusive avsättning till 
resultatutjämningsreserv med 5 493 000 kronor.  

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, redovisar upprättad årsredovisning 2020 för 
Gullspångs kommun. 

Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om årsredovisningen för vård- 
och omsorgsnämndens verksamhet.   

 

Bakgrund 
Gullspångs kommun redovisar ett resultat om 12,3 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en positiv budgetavvikelse på 9 miljoner kronor. Detta kan jämföras 
med föregående år då resultatet uppgick till -15,4 miljoner kronor. Förändringen 
jämfört med föregående år kan främst förklaras av extra tillskott av generella 
statsbidrag i samband med Coronapandemin om 9,9 miljoner kronor samt 
återbetalning av sjuklönekostnader om 2,9 miljoner kronor. Vidare har regeringens 
förslag om ändring i kostnadsutjämningen, som trädde i kraft 1 januari 2020, 
bidragit till ökade skatteintäkter om 5,4 miljoner kronor. 
 
 
Årets resultat om 12,3 miljoner kronor motsvarar 3,6 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag och är bättre än det budgeterade resultatmålet om 3,2 
miljoner kronor, motsvarande en procent av budgeterade skatter och bidrag. 
Om de extra statsbidragen exkluderas (jämförelsestörande poster) uppgår 
resultatet istället till -0,6 miljoner kronor vilket motsvarar -0,2 % av skatter och 
bidrag. Sammantaget redovisar verksamheterna ett positivt utfall om 2,5 miljoner 
kronor. 
 
 Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 38 miljoner kronor varav 24 miljoner 
kronor avsåg ombudgeteringar. Enligt utfallet har 28,7 miljoner kronor av 
investeringsanslagen förbrukats under året. 
 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-03-03 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB uppvisar resultat om -3,4 miljoner 
kronor respektive 20 tusen kronor. Koncernen redovisar sammantaget ett resultat 
uppgående till 8,8 miljoner kronor. 
 
Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att under vissa betingelser 
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). 
Ingående balans i resultatutjämningsreserven uppgår till 5,9 miljoner kronor. 
Under året har 5,5 miljoner kronor av årets resultat, efter balanskravsjusteringar, 
avsatts till resultatutjämningsreserven. Utgående balans uppgår till 11,4 miljoner 
kronor. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-16, årsredovisning 2020 – Gullspångs kommun, skriven 
av ekonomichef Anders Bernhall 

Årsredovisning 2020 – Gullspångs kommun.  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

           Bilaga till Årsredovisning 2020 

                       Gullspång kommun 

           



Bilaga till årsredovisning 2020 – Gullspång kommun 2(55) 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen ................................................................................... 3 

Barn, Utbildning och Kulturnämnd ......................................................... 10 

Vård och omsorgsnämnd ...................................................................... 16 

HR-avdelning ........................................................................................ 26 

MTG - Miljö- och byggnadsnämnd ........................................................ 27 

MTG - Teknisk nämnd ........................................................................... 33 

MTG - IT-nämnd.................................................................................... 44 

TG - Ekonominämnd ............................................................................. 48 

MTGK - Lönenämnd .............................................................................. 52 

 

  



Bilaga till årsredovisning 2020 – Gullspång kommun 3(55) 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetens uppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har därmed det 
övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska 
förvaltningen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, styra och utveckla hela den 
kommunala verksamheten. 

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga 
nämnderna, bereds först av kommunstyrelsen. Ofta remitterar kommunstyrelsen förslag och 
frågor till nämnder eller verksamheterna för utredning för att därefter själv besluta eller gå vidare 
till kommunfullmäktige för beslut. 

Kommunstyrelsens anställda tjänstemän ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av 
kommunens verksamhet samt att de politiska besluten genomförs. Summering av 
ansvarsområden: 

 Leda och samordna arbetet med övergripande mål och riktlinjer. 

 Styrning av hela den kommunala verksamheten. 

 Bereda ärenden till kommunfullmäktige samt se till att dess beslut verkställs. 

 Uppföljning av kommunfullmäktiges fastställda mål, planer för verksamheten och 
ekonomin samt säkerställande av att organisationen arbetar rationellt och 
kostnadseffektivt. 

 Huvudansvar för administration, ekonomi, upphandling, personal, politik, kollektivtrafik 
och kommunikation. 

 Ansvar för hållbart planarbete i samhälls- och bostadsbyggande samt utveckling av 
näringsliv. 

 Utveckling av turism samt kultur- och fritidsliv. 

 Skapa förutsättningar för kommunen att i samverkan med andra berörda parter underlätta 
inträdet på arbetsmarknaden för invånare som av olika skäl står utanför. 

 

Viktiga händelser under året 

Kommunledningskontorets verksamheter 

Under våren var tjänsten som kommunchef vakant. Ledningsgruppen hjälptes åt med att hantera 
vakansen och Corona krisen fram till augusti. 

Minskade resurser samt beslutat inköpsstopp har bidragit till att mindre aktiviteter kunnat utföras 
under året. Corona har inneburit att mycket blivit framflyttat och senarelagt. 

MTG-gemensamt e-arkiv samt intranät har upphandlats. 

Anpassning av digitala kanaler till den nya tillgänglighetslagen pågår. 

Cykelleden runt Vänern har planerats. Ställplatser har anordnats vid Göta Holme. Ny samverkan 
med Laxå kommun kring Tiveden Nationalpark. 
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VISA 

Växtkraft nytt ESF projekt i samarbete med Mariestad, Töreboda och Skövde. 

IM språkintroduktion och Vuxenutbildningen vid Lärcentrum i Otterbäcken samordnas av en 
gemensam rektor. 

Nytt gemensamt samverkansavtal med Mariestad, Töreboda och Arbetsförmedlingen i samarbete 
med regeringens delegation unga och nyanlända i arbete. Avtalet säkerställer Arbetsförmedlingen 
närvaro i Gullspångs kommun. 

Ett nytt avtal för Vuxenutbildningen i Skaraborg har arbetas fram och kommer att beslutas. 
Körgård och fritidsbank har inrättats. 

Kostverksamhet 

Under våren har Kostverksamheten haft ett mindre antal ätande i alla våra Skolmatsrestauranger 
och förskolor, allt detta beroende på Covid -19. 
Restaurang Guldkanten på Amnegården och Mogårdens matsal, stängde helt i mars och är 
fortsatt stängda. 

Framtid 

Kommunledningskontorets verksamheter 

Kommunens ansträngda ekonomi har medfört att Kommunledningskontoret fått minskad 
personalstyrka. Ambitionsnivå och arbetsmoment kommer att behöva nedprioriteras. Samhället 
digitaliseras, myndigheter och medborgare ställer krav på att kommunerna. Digitalisering innebär 
också investeringar i form av tekniska lösningar och anpassningar. 
Turismen är den snabbast växande näringen och det är fortsatt viktigt att stimulera den. 

VISA 

Antalet nyanlända minskar. Vi har dock ett stort behov av sysselsättningsskapande aktiviteter. 
Samarbete i Skaraborg när det gäller utbildningar och samarbetet inom MTG tillsammans med 
Arbetsförmedlingen är viktiga faktorer. Projekt inom MTG, Skövde och övriga Skaraborg är 
också viktiga redskap. 

Kostverksamhet 
Ny livsmedelupphandling under 2021. 
Ett nytt Kostdataprogram införs under 2021. Detta kommer att påverka vår budget i inköp men 
programmet är nödvändigt i vår verksamhet. 

Uppföljning mål 

Inflytande och ansvar 

Enkelt att komma i kontakt med kommunen 
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Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Medborgare ska 
uppleva att det är lätt 
att komma i kontakt 
med kommunens 
personal. 

6 5,9 98,3 % 

Ett hållbart samhälle (socialt, ekologiskt och ekonomiskt). 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Öka andelen inköp av 
lokalproducerade 
livsmedel inom 
kommunens 
kostverksamhet 

minst 35 % 35 % 100 % 

  Andelen mat som 
lagas från grunden 
inom kommunens 
kostverksamhet 

minst 44% 35% 79,5 % 

  Medborgare som 
använder 
kollektivtrafiken ska 
öka 

minst 50% 37% 74 % 

  Leasingbilar som 
finns inom 
verksamheterna ska 
vara miljöbilsklassade. 

minst 100 % 100 % 100 % 

Samhälle och näringsliv 

Attraktiva miljöer för näringsverksamhet, boende, rekreation och möten. 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Tillgänglig 
detaljplanerad mark 
finns för 
näringsverksamhet 
och för 
bostadsändamål. 

minst 30 30 100 % 

  Medborgare upplever 
att det är lätt att hitta 

minst 6 5,6 93,3 % 



Bilaga till årsredovisning 2020 – Gullspång kommun 6(55) 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

bra boende i 
kommunen 

  Medborgare upplever 
att det finns möjlighet 
att kunna utöva 
fritidsintressen, t ex 
sport, kultur, 
friluftsliv och 
föreningsliv 

minst 6,5 6,2 95,4 % 

Möjliggöra för fler företag som vill, kan och vågar. 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Företagarnas 
sammanfattande 
omdöme om 
näringslivsklimatet i 
kommunen ökar 

minst 3,5 3,45 98,6 % 

Företagarnas sammanfattande omdöme om näringslivsklimatet i kommunen ökar 

Gullspångs kommun har klättrat rejält sista året och ligger nu på 3,45. Därmed är nästan målet på 
3,5 uppfyllt. 
 
Tjänsten som näringslivsansvarig var vakant under halva delen av 2019 och är även vakant sedan 
juni 2020. Även andra faktorer som det är svårare att påverka spelar stor roll i denna mätning så 
som infrastruktur, medias attityder till näringslivet osv. Vi fortsätter att ha dialog med näringslivet 
för att kunna stötta dem på bästa sätt och för att de ska uppleva att näringslivsklimatet blir bättre 
och bättre i kommunen. 

Svenskt näringsliv skickar årligen ut en enkät till ett antal företag i alla landets kommuner. 
Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet är i 
kommunen. 

Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller 
högre. 

 

Kompetensutvecklande åtgärder som bidrar till individens, företagens och kommunens 

utveckling. 
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Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Egenförsörjningen 
skall öka 

minst 85 % 82,1 % 96,6 % 

  Vuxenutbildningens 
elever ska uppnå 
minst godkänt 
resultat 

minst 100 % 100 % 100 % 

Egenförsörjningen skall öka 

Egenförsörjningen har ökat under året trots utmaningarna med pandemin. 

Vuxenutbildningens elever ska uppnå minst godkänt resultat 

Eleverna får möjlighet att läsa tills de blir godkända om förutsättningarna finns. 

Gullspångs kommun - värt ett besök 

Samverkan mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet ska öka i syfte att utveckla/öka 

besöksnäringen. 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Antalet gästnätter ska 
öka 

minst 101 % 67 % 66,3 % 

 

Goda ambassadörer 

Nöjda med verksamheternas kvalitet, bemötande och service. De känner sig delaktiga och är 

stolta över platsen de bor i och verkar på. 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Medborgare kan 
rekommendera 
vänner och bekanta 
att flytta till 
kommunen. 

minst 7 5,2 74,3 % 
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Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Medarbetarna kan 
rekommendera 
vänner och bekanta 
att söka anställning 
hos Gullspångs 
kommun. 

minst 80 % 72 % 90 % 

 

Uppföljning ekonomi 

 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Budgetavvikelse 

Intäkt -46 765 -37 286 -47 328 10 042 

Personalkostnader 49 989 45 274 55 187 -9 913 

Övriga kostnader 37 970 37 814 34 276 3 538 

Summa Kostnader 87 959 83 088 89 463 -6 375 

Nettokostnad 41 194 45 802 42 135 3 667 

Varav     

Politisk ledning 5 230 5 840 5 290 550 

Kommunledningskontorets  
Verksamheter 

22 664 23 237 19 925 3 312 

Kostverksamheten 9 576 9 721 9 284 437 

Visa 3 726 7 004 7 634 -630 

 

Analys av ekonomi 

Politisk verksamhet + 741 tusen kronor 

Kommunfullmäktige + 104 tusen kronor 
Politiska arvoden ger överskott mot budget. 

Kommunstyrelsen + 550 tusen kronor 
Utnyttjar inte medel gällande Kommunala utvecklingsmedel (430 tusen kronor). Överskott även 
för medel till personalutskottets och kommunstyrelsens förfogande (171 respektive 233 tusen 
kronor). Underskott redovisas för politiska arvoden. 
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Kommunledningskontorets verksamheter + 3,3 miljoner kronor 

Ledningsverksamhet och köp av verksamhet + 792 tusen kronor 
Ledning och köp av verksamhet visar ett stort överskott på grund av anställnings- och 
inköpsstopp samt restriktivitet med kurser och konferenser. Även Corona pandemin har bidragit 
till överskottet på grund av att mycket blivit inställt under året och mycket tid har gått åt till att 
hantera pandemin. En samhällsplanerartjänst har dragits in på grund av besparingar och 
kommunchefstjänsten har varit vakant större delen av året. 

Överskott för köp av verksamhet beror främst på att kostnaden för gemensam växel och 
telefonilösning med Töreboda visar överskott med 131 tusen kronor mot budget. 

Personalchef + 216 tusen kronor 
Överskott på grund av nytt billigare avtal med företagshälsovården. 

Hamnverksamhet + 1,33 miljoner kronor 
En del av överskottet, 700 tusen kronor, är uppbokat sen 2019. Resten av överskottet beror på en 
försiktig budget till följd av osäkerhet hur Corona pandemin skulle påverka Vänerhamn. 

Näringsliv + 286 tusen kronor 
Överskottet beror på att tjänsten som näringslivsansvarig varit vakant maj- december på grund av 
anställningsstoppet. 

Turism + 187 tusen kronor 
Trots besparing under 2020 med 200 tkr så blir det ett överskott, vilket beror på Corona 
pandemin och inköpsstoppet. 

Plan, mark och exploatering + 493 tusen kronor 
Vakant tjänst maj- december, intäkter från markförsäljning samt minskade kostnader för den 
MTG gemensamma planenheten på grund av vakanta tjänster i Mariestad. 

VISA - 630 tusen kronor 

Till största delen beror underskottet på att rekvirerade medel från arbetsförmedlingen inte hunnit 
komma in i tid innan bokslutet stängde. 

Kostverksamhet + 437 tusen kronor 

Överskottet beror på ökade intäkter samt lägre personalkostnader till följd av att korttidsfrånvaro 
bemannats med befintlig personal. Den ökade försäljningen har även påverkat råvarukostnaden 
som överstiger budget. 

 



Bilaga till årsredovisning 2020 – Gullspång kommun 10(55) 

Barn, Utbildning och Kulturnämnd 

Verksamhetens 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 under året 

- Covid-19 är en särskild händelse som överskuggar allt annat. Vi har restriktioner som begränsat 
verksamheten på olika sätt men som också utvecklat nya sätt att arbeta inom både skol- och 
kulturverksamheten. 

- Omorganisationer har präglat året och påverkat samtliga verksamheter. Administrationen, 
Elevhälsan och Rektorsorganisationen har omorganiserats. 

- Rektorerna har tillsammans startat ett arbete för att lägga en gemensam grund för likvärdighet i 
hela utbildningssystemet samt en röd tråd som genomsyrar våra verksamheter. 

- Sparbeting påverkade verksamheten genom nedbemanning. 

- Barn- och elevhälsans verksamhet påbörjar ett eget systematiskt kvalitetsarbete som ett eget 
arbetslag i organisationen med egna mål. 

-Antal barn som är i behov av en barnomsorgsplats har ökar i Hovadelen. Vi har öppnat 
ytterligare en ny avdelning på Regnbågskolan januari 2020. 

- På grund av lokalernas läge och storlek beslutade Barn-utbildning och Kulturnämnden att 
begränsa öppettiderna för biblioteket. Verksamheten har varit igång på ett anpassat sätt då man 
kunnat ringa in och få biblioteksböcker och andra medier levererade vid entrédörrarna. Man har 
även kunnat få hjälp med frågor samt boka besök för utskrifter och kopior. 

- Biblioteket fick i uppdrag att undersöka möjligheten till "mer öppet" under året. Konceptet 
"mer öppet" innebär att kommuninnevånare med hjälp av modern teknik kan få tillgång till 
kommunens bibliotek utöver ordinarie öppettider. Under hösten beviljade datainspektionen att 
övervakningskameror ska sätts upp vid Hovas bibliotek för att möjliggöra detta och processer är 
inledda för att förbereda för "mer öppet" på biblioteket i Hova. 

Framtid 

- SKA-arbetet ska utvecklas i förvaltningen för att få den röda tråden genom alla nivåer från 
huvudman till verksamhet. 

- Barn- och elevhälsan ska utvecklas till ett mångprofessionellt team samt en barn- och 
elevhälsoplan ska arbetas fram. 



Bilaga till årsredovisning 2020 – Gullspång kommun 11(55) 

- Verksamheten kommer sannolikt ha utmaningar med att hålla kvar vissa professioner p g a 
arbetsmarknadskonkurrens och utifrån tillgång/efterfrågan. SYV, sköterska, förskollärare, 
fritidspedagoger, psykolog och läkare är svårrekryterade professioner. 

- Antal barn som är födda och kommer vara i behov av förskoleplats ökar i Hova-delen. 

- Inrätta en verksamhet för grundsärskoleelever på låg och mellanstadiet . Under läsåret 2021 
kommer Grundsärskolan att utvecklas med behörig personal som kan arbeta för att eleverna som 
är inskrivna i Grundsärskola får den utbildning de har rätt till. 

- Fritidsgårdsverksamheten kan komma att utvecklas till att personal och lokal ska finnas växelvis 
i båda centralorterna Hova och Gullspång. 

- Just nu är det många elever som läser på gymnasieskolan, men en minskning är på väg de 
närmaste åren. 

- Bibliotekets utveckling beskrivs i den politiskt antagna biblioteksplanen. 

- Stärka bibliotekets arbete för digital delaktighet. 

Uppföljning mål 

Corona har påverkat verksamheterna för bibliotek, kultur, skola och förskola så att de fått mindre 
förutsättningar för att lyckas med uppdragen av kvalité och mål. 

På grund av besparingar har skolan och elevhälsan genomgått flera omorganisationer vilket har 
tagit mycket tid och energi från verksamheten. Sparkravet på skolan har bidragit till större 
grupper och försämrad kvalité på fritids. 

Med beviljat bidrag från Af har vi kunnat ha flera modersmålsstödjare på kommunens förskolor 
och skolor. 

En ny ledningsgrupp har startat ett utvecklingsarbete och tagit fram en grund för ett nytt SKA-
arbete. 

Att publika program sågs som en risk för smittspridning gjorde att många av biblioteksplanens 
strategier för måluppfyllelse inte gick att genomföra. 

Inflytande och ansvar 

Enkelt att komma i kontakt med kommunen 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Medborgare ska 
uppleva att det är lätt 
att komma i kontakt 
med kommunens 
personal. 

6 5,9 98,3 % 
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Grundskolan ger elever förutsättningar för ett vuxenliv med valmöjligheter 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Elever når 
kunskapskraven i alla 
ämnen i årskurs 6 

minst 100 % 63,3% 63,3 % 

  Elever i åk 9 når 
kunskapskraven i alla 
ämnen. 

minst 100 % 76,8% 76,8 % 

  Elever är behöriga till 
gymnasieskolan 

minst 100 % 89,9% 89,9 % 

  Lärare har en 
pedagogisk 
högskoleexamen 

minst 100 % 72,4 % 72,4 % 

  Gymnasieelever (Inkl. 
IM) uppnår examen 
inom tre år 

minst 65 % 67,9 % 104,5 % 

  Vårdnadshavare i 
behov av förskola, 
erbjuds plats utifrån 
önskemål 

minst 100 % 53 % 53 % 

Kultur i alla former 

Kulturaktiviteter erbjuds i olika former. Särskild uppmärksamhet ges barns och ungas rätt till 

ett rikt kulturutbud. 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Aktiviteter i Barn och 
ungdomskulturplanen 
skall genomföras 

minst 100 % 80 % 80 % 

Goda ambassadörer 

Nöjda med verksamheternas kvalitet, bemötande och service. De känner sig delaktiga och är 

stolta över platsen de bor i och verkar på. 
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Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Elever är nöjda med 
skolan 

minst 100 % 71,2 % 71,2 % 

  Elever känner sig 
delaktiga i skolans 
verksamhet 

minst 100 % 75 % 75 % 

  Vårdnadshavare är 
nöjda med vår 
verksamhet (förskola, 
fritids och skola) 

minst 100 % 100 % 100 % 

  Medborgare kan 
rekommendera 
vänner och bekanta 
att flytta till 
kommunen. 

minst 7 5,2 74,3 % 

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Medarbetarna kan 
rekommendera 
vänner och bekanta 
att söka anställning 
hos Gullspångs 
kommun. 

minst 80 % 36 % 45 % 

Uppföljning ekonomi 

 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Budgetavvikelse 

Intäkt -30 932 -21 064 -26 597 5 533 

Personalkostnader 88 857 85 923 84 135 1 788 

Övriga kostnader 44 239 34 271 38 448 -4 177 

Summa Kostnader 133 092 120 194 122 583 -2 389 

Nettokostnad 102 164 99 130 95 986 3 144 

Varav     

Gemensam 
verksamhet 

20 430 16 890 17 585 -695 

Barnomsorg 16 479 19 876 18 201 1 675 

Gymnasieskola 26 885 23 829 25 413 -1 584 
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  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Budgetavvikelse 

Grundskola 35 274 34 771 31 099 3 672 

Kultur och Fritid 3 096 3 764 3 689 75 

Analys av ekonomi 

Samtliga chefer i förvaltningen har varit försiktiga vid anställningar och avvaktat för att tillsätta de 
vakanta tjänsterna. Detta har resulterat i positiva resultat för bland annat Elevhälsan. 

Förvaltningen har under året fått 1 miljon kronor kr från försäkringskassan för ersättning av 
sjukkostnader. Verksamheterna har under året inte haft så många extrakostnader för sjuk 
personal och man har inte alltid behövt sätta in vikarier så ofta då både förskolebarn, elever och 
tillgängliga vikarier också varit sjuka samtidigt. I stort sett kan denna intäkt samt bidrag från 
migrationsverket räknas som största anledningen till överskottet. 

Grundskola 

De tre grundskolorna samt elevhälsan har ett överskott sammantaget på 3,6 miljoner kronor 
varav Gullstenskolans äldre står för det främsta överskottet. Riktade statsbidrag och intäkter för 
Covid-19, minskat vikariebehov, samt försiktighet med att tillsätta tjänster har även bidragit till 
överskottet. Grundskolans överskott beror dessutom på intäkter som vi inte hade räknat med i 
vår prognos: 

Medel som är kvar från skolverkets tidigare lågstadiesatsning är ett överskott på 900 tusen 
kronor. Migrationsverkets bidrag till förberedelseklass är ett överskott på 400 tkr, med andra ord 
flyttade inte de asylsökande i den utsträckning som vi fört trodde. Skolverkets bidrag för läxhjälp 
blev ett överskott på 500 tusen kronor. 

Elevhälsan 

Att bokslutet har ett överskott på en miljon kr beror främst på sparbetingen som har kommit 
utifrån och den omorganisering som har genomförts (specialpedagogerna). Vi gjorde även en 
besparing när vi inte erbjöd en skolsköterska en tillsvidaretjänst under vårterminen och vi 
rekryterade ingen ny. Olika tjänster har avvecklat sin semester enligt lag, något som tidigare har 
betalats ut i pengar. Vissa professioner har avvecklat sin föräldraledighet. Inköpsstopp har gjort 
att vi inte har lagt pengar på nya tilltag. 

Förskola 

Förskolans överskott beror på att intäkter (stöd för Corona) vid medarbetarnas sjukfrånvaro samt 
att vikariebehovet inte varit lika stort som vanligt. Under året har barnantalet varit lägre och några 
tjänster har inte tillsatts. 

Förskolan har fått mycket i ersättning för sjukfrånvaron p.g.a. Coronafrånvaro hos personalen 
från Försäkringskassan. Förskolan har även sparat in på kostnader då vikariebehovet inte varit 
lika stort som vanligt under vår och sommar. Med ett fortsatt samarbete mellan avdelningarna 
kan vi hålla vikariekostnaden nere. 

Förskolan har klarar sparbetinget som fanns under året. 
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Gymnasieskola 

Besparingskravet som vi inte har klarat, har fördelats till en minskning på 1 605 tusen kronor. IM-
programmet ger ett underskott på 360 tusen kronor. 

För gymnasieskolans övriga verksamheter som Interkommunal ersättning, gymnasieskola, 
inackorderingstillägg, skolskjutsar, gymnasiesärskolan och interkommunal ersättning särskola har 
vi under året flaggat för ett underskott på runt 1 miljon kronor. Det landade i slutändan på ett 
överskott på 280 tusen kronor. 

Kultur och fritidsverksamhet 

Bibliotek och kultur har ett överskott på 217 tusen kronor och den främsta orsaken är en 
minskad tjänst som kulturutvecklare. 

Musikskolan och fritidsgården har ett underskott på 142 tusen kronor, den främsta orsaken är 
fritidsgården där det varit utlagt lite mer tjänster än budget. 

Gemensam verksamhet 

Ledningsverksamhetens underskott för avslutade tjänster samt konsultkostnader blev inte så höga 
som beräknats. Sjukfrånvaron inom administrationen minskade även underskottet. 
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Vård och omsorgsnämnd 

Verksamhetens uppdrag 

Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter: 

 Enligt socialtjänstlagen och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialtjänstlagen betonar 
kommunens ansvarar för grupperna äldre; barn och unga, missbrukare. Verksamheter 
som ryms här är t.ex. hemvård, särskilt boende, socialpsykiatri och individ och 
familjeomsorg; 

 Enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Verksamheter som finns här 
är t.ex. gruppbostäder, personlig assistens och daglig verksamhet; 

 För den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården. Verksamhet som 
ryms här är t.ex. hemsjukvård, korttidsboende, rehab och arbetsterapi; 

 Avseende alkohollagen och läkemedelslagen. Handläggningen sker sedan 2018 genom 
Tillståndsenhet i Samverkan (TIS) i Lidköpings kommun; 

 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn. 

 Enligt lag om färdtjänst. Handläggning sker í Töreboda. 

Viktiga händelser under året 

Pandemin Covid-19 har i hög grad påverkat vård- och omsorgsverksamheten. Verksamheten har 
följt myndigheternas uppmaningar i lag, förordning och rekommendation. 

Personal har stannat hemma och provtagits vid minsta symptom på Covid-smitta.  Provtagning 
har genomförts på brukare vid misstänkt smitta.  Personalen har arbetat med skyddsutrustning. 
Upprepade utbildningar i basala hygienrutiner har genomförts.  Verksamheten har hanterat 
mängder av frågor från oroliga brukare och anhöriga. 

Det har inte förekommit någon smitta på kommunens äldreboenden. Ett fåtal smittade brukare 
inom hemvård har kunnat isoleras och smittspridning har kunnat undvikas. Säkra besök mellan 
anhöriga och boende på särskilt boende har genomförts utomhus sedan slutet av maj. 

Besöksförbud infördes på särskilt boende den 30 mars. Dessförinnan stängdes öppna 
verksamheter, såsom frivilligverksamhet, dagverksamheter, matsal och café. Besöksförbudet på 
särskilt boende upphörde den 1 oktober och verksamheten har inte behövt ansöka om ytterligare 
besöksförbud. Förutom servering i matsalen har övriga verksamheter inom äldreomsorg och 
LSS/funktionshinder kommit igång efter genomförda riskbedömningar och åtgärder för att 
minska smittspridning. 

Verksamheten organiserar gratis inköpsservice för kommuninvånare över 70 år. 

Skype eller andra webbaserade möten har ersatt merparten av tidigare fysiska möten, t. ex 
genomför legitimerad personal digitala ronder och socialsekreterarna har vissa klientmöten via 
Skype. 

Verksamhetens demenssamordnare har tillsammans med personalen gjort digitala veckobrev till 
anhöriga, de har handlat olika aktiviteterna som sker på boendena. 

Verksamheten har också påbörjat ett projekt som handlar om att bryta ensamhet och isolering 
hos de äldre, resultatet med projektet kommer att leda till en biståndsbedömd dagvård. De äldre 
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som inte har behov av att få insatsen bedömd kommer att erbjudas träffpunkter med olika 
inriktningar i båda kommundelarna. 

Kommunfullmäktige har antagit en ny äldreomsorgsplan. 

Utbildning i utredningsmetodiken Individens behov i Centrum (IBIC)har genomförts för alla 
handläggare och chefer. 

Kommunen har tecknat avtal med Cerner för option 1 gällande Framtidens 
vårdinformationsmiljö. MTG har genomfört en gemensam upphandling avseende digitala 
signeringslistor har implementerats vilket kommer att säkra läkemedelshanteringen och 
effektiviserar administrationen. 

Inom MTG så har även en utredning om gemensam familjerätt genomförts samt en förstudie om 
digitaliserat och automatiserat försörjningsstöd. Arbetet med en e-tjänst för ansökan av 
försörjningsstöd har påbörjats. 

Samverkan mellan IFO och AME har stärkts och bidragit till att fler personer kommit i egen 
försörjning och kostnaderna för försörjningsstöd har minskat. 

Socialpsykiatrin har startat en inköpsgrupp som avlastar hemvården med inköp. 

Det nya LSS-boendet färdigställdes och inflyttning skedde i oktober.  P.g.a. pandemin har en 
officiell invigning inte kunnat genomföras. 

  

Framtid 

Äldreomsorg:  

Utifrån kommunens demografi kommer andelen äldre att öka. Även om flertalet som behöver 
insatser kommer bo kvar i ordinärt boende så ser vi ett behov av ökning av antal platser på 
särskilt boende. Ett förslag på förändring i lokaler och verksamhet har utretts gemensamt med 
Riksbyggen. 

Vi behöver även köpa in digitala lösningar, t.ex. digital tillsyn och olika larmfunktioner, samt 
hjälpmedel som underlättar för såväl brukare som personal. Äldreomsorgen kommer vara fortsatt 
resurskrävande och behovet av kompetensförsörjning och kompetensutveckling är centrala 
framtidsfrågor. 

Pandemin har belyst äldreomsorgens styrkor och svagheter där myndigheterna nationellt 
uppmärksammat samverkansproblematiken mellan kommunernas hälso- och sjukvårdsuppdrag 
och den regionala hälso- och sjukvården. 

LSS/funktionhinder:  

Brukare i gruppbostad och satellitboende kommer att bli äldre och det finns behov av 
kompetensökning gällande geriatrik. Behovet av platser i gruppbostad är täckt för de närmaste 
åren. Personlig assistens är kostnadsdrivande för kommunen. Det dubbla huvudmannaskapet 
(kommun/försäkringskassa) har utretts och resulterat i ett förslag till ny lagstiftning, men är inte 
färdigbehandlat. 
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IFO:  

I utredningen av en ny socialtjänstlag betonas särskilt tidiga insatser vilket också är det 
verksamheten ser behov av att utveckla, t ex i form av en familjecentral. Inom en treårstid 
kommer även digitalisering och automatisering av försörjningsstödet att pågå. 

Uppföljning mål 

Vård- och omsorgsverksamheten är kommunens största verksamhetsområde avseende såväl 
budget, antal medarbetare och antal medborgare som kommer i kontakt med verksamheten. 
Kommunen är socioekonomiskt belastad och andelen äldre är högre än genomsnittligt i riket. 
Nämndens budget är snäv i förhållande till de uppdrag som åligger verksamheterna och 
huvuddelen av nämndens uppdrag är lagstadgade. Trots besparings- och effektiviseringsåtgärder 
har verksamheten fortfarande ett negativ utfall där en del av underskottet kan härledas till en 
underfinansiering av budget. De största underskotten ligger inom äldreomsorgen, främst 
hemvården, där kostnaderna legat bland de högsta i landet. Individ och familjeomsorgen belastas, 
i likhet med många andra kommuner, av höga kostnader för placeringar av barn och unga. 

För att nå budget i balans behövs såväl fortsatta effektiviseringar, men även en budgetram som 
gör det möjligt att bedriva en kvalitativt god vård och omsorg. 

   

Inflytande och ansvar 

Enkelt att komma i kontakt med kommunen 

 

Kommentar 

Verksamheterna följer kommunens policy avseende svarstider på mail och telefontider och ser till 
att informationen till allmänheten är aktuell och att brukare och deras anhöriga får en god 
kontaktinformation. 

"Mina timmar" som kompletterar kommunens fixartjänst och innebär att personer över 75 år kan 
beställa servicetjänster utan biståndsbeslut. 

Den nya lagstiftningen om förenklad biståndsbedömning kommer innebära att det ytterligare blir 
enklare att få hjälp och insatser. 

Verksamheten fortsätter planeringen med att utveckla e-tjänster. 

Via Mariestads kommun köper vi tjänsten personligt ombud som hjälper personer över 18 år 
med psykiska funktionsnedsättningar i kontakten med myndigheter. 

  

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Det är tydligt för den 
enskilde vem man ska 

- - - 
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Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

kontakta inom vård- 
och 
omsorgsverksamhete
n utifrån sin fråga, sitt 
ärende eller sin insats. 

Ett hållbart samhälle (socialt, ekologiskt o h ekonomiskt). 

 

Kommentar 

De digitala mötena har sedan mars 2020 utgjort majoriteten av genomförda möten. En Skypelänk 
finns som regel alltid med vid en mötesinbjudan. De positiva effekter som uppnåtts är minskad 
restid och effektivare möten. 

I det brukarnära arbetet inom hemvård och boendestöd används bilar som är elhybrider, detta för 
att minska utsläppen och hålla nere driftskostnaderna. Vidare använder hemvården cykel i vissa 
rutter. 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Vård- och 
omsorgsnämndens 
medarbetare väljer att 
i första hand delta på 
möten digitalt 
(SKYPE, 
webbsändningar och 
telefonmöten) 

   

Äldreomsorgen ger stöd för ett gott åldrande i gemenskap med andra 

 

Kommentar 

På grund av pandemin Covid-19 så har en stor andel av de aktiviteter som vi erbjuder våra äldre 
och deras anhöriga inte kunnat genomföras sedan mars 2020.  Den sociala distanseringen och 
isoleringen har påverkat många äldre negativt. Individuellt riktade insatser och aktiviteter i mindre 
grupper har genomförts, likaså möjlighet till att ta emot besök på äldreboende utomhus under 
besöksförbudet och inomhus från oktober. 

Verksamheten har rekvirerat statsbidrag för att "motverka ensamhet hos äldre" och en plan för 
utveckling av dagverksamheten och träffpunkter har tagits fram och kommer att implementeras 
under slutet av året. 

Hemvården arbetar under normala omständigheter med gruppaktiviteter för boende i 
trygghetslägenheterna genom värdinnan som finns på trygghetsboendet. Under pandemin har 
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aktiviteterna skett i mindre grupper eller via individuella besök.  Vidare har värdinnan i sitt 
normala uppdrag att ordna träffar med underhållning för samtliga brukare inom hemvården 
Gullspång, detta för att få möjlighet till gemenskap med andra. 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Vård- och 
omsorgsverksamhete
n erbjuder olika typer 
av samvaro i 
gemenskap utifrån 
den enskildes behov 
(önskemål). 

minst 90 % 43 % 47,8 % 

Samhälle och näringsliv 

Kompetensutvecklande åtgärder som bidrar till individens, företagens och kommunens 

utveckling. 

 

Kommentar 

Under 2020 har Individ och familjeomsorgen utvecklat sitt samarbete med VISA med ett mycket 
gott resultat. Antalet individer i arbetsmarknadsåtgärder har ökat vilket fått effekten att 
försörjningsstödet minskat under året. 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Vård- och 
omsorgsnämnden 
verkar för att den 
enskilde som är i 
behov av 

minst 100 100 100 % 
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Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

kompetensutveckland
e åtgärder och 
insatser sker i 
samverkan med 
VISA, sociala företag 
och föreningar. 

Kultur i alla former 

Kulturaktiviteter erbjuds i olika former. Särskild uppmärksamhet ges barns och ungas rätt till 

ett rikt kulturutbud. 

 

Kommentar 

På grund av Coronaviruset har antalet kulturarrangemang varit mycket begränsat. 
För de äldre på särskilt boende i Hova och Gullspång har några musikaliska uppträdanden 
genomförts utomhus under sommaren. Göteborgssymfonikernas besök var mycket uppskattat. 
Till exempel valde 21 av de 22 boende på Amnegården att komma ut och ta del av konserten. 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Deltagare som deltar i 
kulturarrangemang är 
nöjda 

minst 80 % 35 % 43,8 % 

Goda ambassadörer 

Nöjda med verksamheternas kvalitet, bemötande och service. De känner sig delaktiga och är 

stolta över platsen de bor i och verkar på. 

 

Kommentar 

Brukarundersökningar har genomförts under hösten 2020. 

Äldreomsorg: Resultatet gällande bemötande, förtroende och trygghet har historiskt sett varit 
gott. 94 % av hemvårdens brukare uppger för 2020 att de är nöjda, vilket är ett mycket gott betyg. 
Dessvärre har resultatet för brukare på särskilt boende försämrats mot 2019 och ligger på 56 % 
nöjdhet. Vad detta beror på är inte helt klarlagt. Personalgrupperna är i stort sett desamma. 
Bemötande är en färskvara och i hög grad kopplat till den enskilda individen. Det är en viktig 
ledningsfråga att hålla bemötandefrågorna levande i alla möten med personal. Samtliga boende 
har genomförandeplaner. För personer med demenssjukdom ska det upprättas särskilda 
bemötandeplaner enligt BPSD (svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid 
demens) vid behov i syfte att minska exempelvis oro och aggressivitet. Här har analys visat att det 
finns brister då bemötandeplaner inte alltid upprättas eller revideras. 
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LSS/funktionshinder har inte deltagit i brukarundersökning 2020. 

Individ och familjeomsorgen: når inte upp till målet då 70 procent av klienterna uppgett att de 
fått en förbättrad livssituation. 

Ungdomarna i kommunens stödboende har fått frågorna genom IVO:s tillsyn. Det är svårt att 
låta dem vara med i någon enkätundersökning eller liknande då man inte kan hantera resultat 
anonymt på grund av att de är så få deltagare. (3 st.). Av IVO:s beslut framgår inte att 
ungdomarna inte upplever sig delaktiga. 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  90 % av de 
medborgare som får 
insatser från vård och 
omsorgsnämnden ska 
känna sig nöjda med 
personalens 
bemötande. 

minst 90 % 89 % 98,9 % 

  90 % av de 
medborgare som får 
insatser från 
äldreomsorgen eller 
LSS/funktionshinder 
ska känna sig nöjda 
med omvårdnaden. 

minst 90 % 85 % 94,4 % 

  80 % av de som får 
insatser från Individ-
och familjeomsorgen 
ska känna att det fått 
en förbättrad 
livssituation. 

minst 80 % 70 % 87,5 % 

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 

Kommentar 

Sedan 2019 har vård och omsorgsverksamheten tillsammans med HR arbetat med riktade 
insatser för att öka frisknärvaron och under 2020 har vi sett betydande förbättring av 
sjukfrånvaron, trots pandemin, med 1procent från 9,5 till 8,5 procent sjukfrånvaro över helåret. 

Många inom hemvården och på äldreboendena har arbetat länge och majoriteten är utbildade 
undersköterskor.  Det verkar som att det blivit mer attraktivt att arbeta i en liten kommun. Vi har 
klarat att rekrytera personal även till tjänster som allmänt anses vara svårrekryterade, t.ex. 
socialsekreterare och legitimerad personal, som sökt sig till kommunen genom att de fått 
rekommendationer från medarbetare. 
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Personalaktiviteterna har varit uppskattade, men det finns en önskan om att arbetsgivaren kan 
göra mer. 

Medarbetarenkäten genomfördes i oktober och vård och omsorgsverksamheten har ett bra 
resultat som ligger högre i jämförelse med kommunen som helhet. På skalan 0-5 avseende om 
man kan rekommendera kommunen som arbetsgivare har vård och omsorg medelvärdet 3,74 
jämför med 3,45 för hela kommunen. 

Inom vård- och omsorgsverksamheterna ska samtliga medarbetare ett årligt medarbetarsamtal där 
kompetensutveckling tas upp, vilket 81 % av medarbetarna uppgett att de haft. Anledningen att 
siffran inte är 100 procent kan bero på att personal anställts efter att medarbetarsamtalen 
genomförts under hösten. 

  

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Medarbetarna kan 
rekommendera 
vänner och bekanta 
att söka anställning 
hos Gullspångs 
kommun. 

minst 80 % 59 % 73,8 % 

Uppföljning ekonomi 

 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Budgetavvikelse 

Intäkt -79 813 -34 413 -45 601 11 188 

Personalkostnader 141 004 124 122 131 859 -7 737 

Övriga kostnader 79 074 43 407 52 805 -9 398 

Summa Kostnader 220 058 167 529 184 663 -17 134 

Nettokostnad 140 265 133 116 139 063 -5 947 

Varav     

Ledning Vård och 
Omsorg 

23 012 26 150 20 993 5 157 

Äldreomsorg 71 939 66 132 70 238 -4 106 

LSS 22 348 21 758 21 413 345 

Ensamkommande 
Barn 

1  478 -478 

Individ och 
familjeomsorg 

22 965 19 076 25 941 -6 865 

Analys av ekonomi 

Ledning + 5,2 miljoner kronor. 

Under ledning finns personalkostnader för ledningspersonal, lokalkostnader, kostnader för 
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verksamhetssystem och kostnader för placeringar på elevhem. 

KS beslutade i juni att omfördela budget med ett tillskott till vård och omsorgsnämnden med 
4600 tkr. Tillskottet har legat på separat konto under ledning för att enhetscheferna ska kunna 
följa sin ursprungliga budget, vilket är den främsta orsaken till överskottet. 

Under lokalkostnader finns ett underskott, - 400 tusen kronor vilket beror på uteblivna intäkter. 
Dels har antalet tomma trygghetslägenheter i Hova ökat, vilket gett ett underskott på - 230 tusen 
kronor och dels har det inte heller varit fullbelagt på särskilt boende vilket är en direkt effekt av 
pandemin då inflyttningar har behövt avvakta p.g.a. risken för smitta. 

Skyddsutrustning till följd av pandemin har i hög grad köpts in och bokförts via socialchefs 
ansvar. Återsökning har gjorts t. november. I december gjordes ett stort inköp av munskydd för 
drygt 225 tusen kronor vilket kommer att åter sökas, men som belastar 2020 års resultat. 

 Äldreomsorg - 4,1 miljoner kronor 

De särskilda boendena på Mogården och Amnegården har sedan november 2019 samma 
enhetschef. Verksamheterna på Amnegården har ett resultat inom ram, medan Mogården har ett 
minusresultat på drygt -1 mil per avdelning. Förklaringarna finns bland annat i lägre intäkter, 
stora kostnader för vak vid vård i livets slutskede samt behov av extra personal under nattetid 
p.g.a. boende med hög oro och aktivitet nattetid. 

Hemvården har under 2020 haft delad budget för Hova och Gullspång. Resultatet har förbättrats 
jämfört med tidigare år, men utfallet är negativt.  Bidragande orsaker är underfinansiering och 
personalkostnader.  Hemvården Hova står för det något större underskottet med - 1,361 mkr 
mot hemvården Gullspångs - 1,269 miljoner kronor. Jämfört med 2019 års resultat har det skett 
en förbättring då hemvården totalt redovisade ett underskott med -5,1 miljoner kronor.  En 
effektiv bemanningsplanering är en nyckel till ett förbättrat ekonomiskt resultat. Hemvården 
Gullspång och Särskilt boende Amnegården har en trygga och erfarna samordnare och planerare. 
I Hova har dessa funktioner och stabilitet delvis saknats under året. 

Hemvårdens resultat försämrades i slutet av året av extra kostnader p.g.a. upplupna löner, vilket 
resulterade i - 480 tusen kronor. 

Hälsa och sjukvårds överskott beror främst på att flera medarbetare varit föräldralediga och där 
verksamheten inte kunna rekrytera ersättare. 

LSS/Funktionshinder + 345 tusen kronor 

Helhetsresultatet för området är ett mindre överskott. De flesta av de underliggande 
verksamheterna har ett positivt resultat, förutom personlig assistens. Orsaken är bl.a. ett ärende 
där försäkringskassan gjort en bedömning som påverkar kommunen negativt. Beslutet har 
överklagats till förvaltningsdomstol. 

Socialpsykiatrin redovisar också ett positivt resultat. 

Ensamkommande barn - 478 tusen kronor 

Orsaken till underskottet är Avvecklingskostnader för lokaler kopplade till tidigare HVB-
verksamhet som följt med verksamheten. Dels är det hyres och driftskostnader för f.d. HVB 
Älgaråsvägen under det första halvåret 2020 och dels är det hyres och återställningskostnader för 
f.d. HVB Östergatan. Verksamheten förfogar inte längre över några blockhyresavtal utan endast 
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för tre lägenheter som används i stödboende. 

Individ och familjeomsorg - 6,7 miljoner kronor 

IFO prognostiserar under 2020 underskott inom två områden; försörjningsstöd (-905 tusen 
kronor) och placeringar barn och unga (-6,7 miljoner kronor). 

Kostnaderna för försörjningsstöd har legat på samma nivå under flera års tid med utbetalningar 
för ekonomiskt bistånd på ca. 400-500 tusen kronor per månad. Då budgeten är och har varit 
underfinansierad så kommer resultatet även för 2020 att bli negativt. Försörjningsstödet har 
under sommaren legat på drygt 500 tusen kronor per månad. En minskning kan ses de senaste 
månaderna där biståndet legat under 400 tusen kronor. Troligtvis på grund av att ungdomar fått 
ersättning genom CSN samt att biståndstagare fått nystartsjobb/extratjänster och därmed inte är i 
behov av ekonomiskt bistånd. Antalet klienter som är i behov av försörjningsstödhar har minskat 
i jämförelse med 2019. Pandemin har inte påverkat budgeten vare sig positivt eller negativt. 
Prognosen för försörjningsstöd för helåret visar nu ett mindre underskott än tidigare. 

Inom barn och unga är det kostnader för placeringar som är orsaken till underskottet. 14 barn 
och ungdomar var i november månad placerade utanför hemmet på HVB, stödboende och i 
familjehem (varav 4 LVU). 

De främsta orsakerna till den stora andelen placerade barn och unga är stora brister i hemmiljön, 
t.ex. utsatthet för fysiskt och/eller psykiskt våld, utsatthet för sexuella övergrepp samt missbruk 
och psykisk ohälsa hos vårdnadshavarna. Placering på grund av egen beteendeproblematik gäller 
endast ett barn. 

Vuxenplaceringarna har under början 2020 varit få och under sommaren fram till november inga. 
En placering på familjehem för vuxna startades igång i november. Detta kan delvis förklaras med 
hemmaplanslösningar och öppenvårdslösningar. En vuxenplacering på familjehem blev aktuell i 
november månad. 

Personal på vuxen (ekonomiskt bistånd) har under 6 månader lånats ut till VISA/AME för att 
vara med i projektet Växtkraft. Tjänsten kommer att vakanssättas under perioden. Tjänsten 
bekostas mestadels av medel från projektet. 

Sedan april 2020 har tjänsten som 1:e socialsekreterare varit vakant. Från och med oktober har 
internrekrytering gjorts där socialsekreterare från barn- och unga har fått tjänsten som 1:e 
socialsekreterare under ett sex månaders vikariat. Tjänsten som socialsekreterare kommer att 
vakanssättas under dessa sex månader, dock kommer en extraresurs (timanställd) tas in vid behov 
om verksamheten inte hinner med det lagstadgade arbetet och familjebehandlingar, på max 50 
procent. En av tjänsterna som familjebehandling blev vakant i början på december men 
rekrytering kommer påbörjas i januari 2021. 

Tjänsterna på IFO har under 2020 legat på 13,86 tjänster. Personalbudgeten för 2020 var 14,55 
tjänster vilket innebär att IFO har legat under personalbudget detta år. År 2019 var det budgeterat 
till 14,10 tjänster men i själva verket var det 16,8 tjänster. 

Intäkter i form av medel har kommit från Socialstyrelsen avseende "Stärkt bemanning inom barn 
och ungdomsvården" 846 246 tkr, "Stärka insatser för barn och unga med psykisk ohälsa" 
564 164 tkr och "våld i nära relation" 119 00 tkr.  Hur medlen har använts inom IFO ska 
redovisas för Socialstyrelsen. 
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 HR-avdelning 

Viktiga händelser under året 

Under hösten återupptog enheten arbetat med att utveckla sitt arbetssätt gentemot 
organisationen. Fokus har legat på att definiera uppdraget och vad det ska innehålla samt att ska 
en intern fördelning av uppdrag och ansvar som innebär en jämnt fördelad arbetsbörda. 

Mycket arbete har lagts på ta fram material utifrån pandemin, informera om det samt genomföra 
revisioner utifrån förändringar i myndigheternas rekommendationer. 

Utöver detta har enheten drivit ett projekt att lägga kommunens systematiska arbetsmiljöarbete i 
ett digitalt stödverktyg. Ett organisationsövergripande introduktionspaket för nya anställda är 
under framtagande och kommunens policy och riktlinje för alkohol och droger har uppdaterats 
och även kompletterats med ett regelverk avseende spelmissbruk. 

Framtid 

Den framtida personalförsörjning är en prioriterad fråga som står högt på kommunens agenda. 
En förutsättning för att trygga personalförsörjningen är att kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare. Stor vikt behöver läggas på goda anställningsförhållanden och arbetsmiljöfrågor. 
Kommunen använder flera rekryteringskanaler; sociala medier, mässor, personliga möten i större 
utsträckning för att nå ut med sina rekryteringar. En del av detta arbete sker inom ramen för såväl 
MTG-samverkan som samverkan med övriga skaraborgskommuner. 

För att underlätta för kommunens chefer att fullgöra sitt uppdrag, behöver en del av det stöd 
som HR-enheten ger att göras mer tillgängligt i form av APT-material, instruktionsfilmer med 
mera, för att hantera enklare personalfrågor. Detta kommer också innebära att enheten skapar 
förutsättningar för stötta cheferna i de svåra ärendena. 
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MTG - Miljö- och byggnadsnämnd 

Verksamhetens uppdrag 

  

Miljö- och byggnadsnämnden  

Ordförande: Anders Bredelius (M) 

Vice ordförande: Gunnar Welin (M) 

Andra vice ordförande: Kjell Lindholm (C) 

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i en gemensam miljö- och byggnadsnämnd. 
Mariestads kommun är huvudman. 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Miljöenhet, byggenhet samt klimat- och energienhet. 

Ansvarsområden 

I nämndens ansvarsområden ingår byggnadsfrågor, bland annat prövning av bygglov. Nämnden 
ansvarar också för kommunernas arbete med frågor som rör livsmedel, människors hälsa, skyddet 
av miljön och naturvårdsfrågor. Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, 
miljöbalken och livsmedelslagen. Summering av ansvarsområden: 

 Ärenden och uppdrag inom miljö- och byggnadsområdet. 

 Handlägga och pröva ansökningar inom bygg- och miljöområdet och klagomål mot 
gällande lagstiftning. 

 Utföra kontroll och tillsyn av verksamheter och anläggningar enligt miljö- och 
byggnadslagstiftning med tillhörande författningar. 

 Bistå med en samlad kompetens för naturvård till kommunerna Mariestad, Töreboda och 
Gullspång. 

 Följa och delta i planering och utveckling inom miljö- och byggnadsområdet. 

Viktiga händelser under året 

 Coronapandemin har under hela året påverkat verksamheten. 

 Kommunen har tilldelats ansvar för att se till att verksamhetsutövare vidtar åtgärder för 
att det ska undvikas trängsel vid serveringsställen. Det förebyggande arbetet har gett bra 
effekt men har påverkat övrig tillsyn/kontroll negativt. 

 Nya regler i Plan- och bygglagen gällande Attefallshus upp till 30 m2. 

 Ny avfallsförordning 1 augusti med skärpning i lagstiftningen vad beträffar 
dokumentation och rapportering av farligt avfall som uppkommer hos 
verksamhetsutövare. Denna förordning bygger på EU:s skärpta krav på avfallshantering. 

 Arbetet kring tillsyn inom PBL har påbörjats under år 2020, beräknas fortsätta framöver. 

Framtid 

Befolkningsantalet, enligt prognos, visar en liten ökning jämfört med föregående år. En ökad 
inflyttning och ökningen bland befolkningen genererar också mer antal bygglovsansökningar. 
Även större företag förväntas etablera sig i kommunerna och därmed förstärka 
självförsörjningsgraden. 
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För miljöenheten förväntas antalet klagomål och hälsoskyddsärenden öka med ett större 
befolkningsantal. Klagomålsärenden är inte alltid möjliga att debitera och kräver i vissa fall stora 
arbetsinsatser och kan då undandra resurser från arbetsuppgifter som kan debiteras. 

Det kommer att ske ändringar varje år framöver i Livsmedelslagstiftningen med EU:s nya 
kontrollförordning tillsammans med den nya riskklassningen som är inte helt färdig än, vilket 
fordrar ändringsarbete för livsmedelstillsynen årligen fram till år 2024. 

Nämnden har tillförts tillsynsansvar enligt alkohol -och tobakslagstiftning för Mariestads 
kommun. Denna verksamhet förväntas vara självfinansierande. 

Uppföljning mål 

Hur har det sett ut under året 
Ett flertal vakanser under stora delar av verksamhetsåret har inneburit en måluppfyllelse som inte 
nått upp till 100 procent. Utifrån givna förutsättningar kan dock insatsen anses som klart 
godkänd. Pandemin har som tidigare nämnts också påverkat möjligheterna till full måluppfyllelse 
och att en betydande tillsyns/kontrollskuld finns för kommande verksamhetsår. 
 
Åtgärder för att nå en bättre måluppfyllelse 
Vakanser är tillsatta under sista kvartalet 2020 och därmed får verksamheten bättre 
förutsättningar för måluppfyllelse framöver. Eftersom personalstyrkan nu är fulltalig så innebär 
det ökade möjligheter att uppnå målen som miljö- och byggnadsnämnden satt för innevarande 
mandatperiod. Ett liknande överskott framöver ska inte behöva uppstå utan verksamheten 
beräknas förbruka den tilldelade ramen och uppnå nyttigheter för medborgarna. 

Status på nämndens mål, som är gällande under hela mandatperioden, bedöms vid delår och helår 
enligt följande: 

 

Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- 
och enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och 
beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen. 
Resultatet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde. 

Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande: 
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Verksamhet miljö och bygg har en given roll i de forum där kommunens utformning 

och utveckling skapas och delar sin kompetens för en trygg utveckling till 

medborgarna 

Beskrivning 

Verksamhet miljö och bygg deltar initialt i utvecklingsprojekt och nyetableringar. Dialog och 
mötesplatser mellan avdelningar/ enheter och sektorer är etablerade. Verksamhet miljö och bygg 
använder sin kompetens i kontroll och tillsyn för att skapa säkra, trygga, hållbara och tillgängliga 
miljöer till kommunens invånare. 

Måluppfyllelse status 

 Positiv trend 

Kommentar 

Verksamhet miljö och bygg har ett tydligt och strukturerat samarbete inom sektorn. Samarbetet 
utvecklas och förbättras löpande. På grund av merarbete under Corona pandemin har arbetet 
med prioriteringsordningen för tillsynsärenden inte varit prioriterat. 

Aktivitet Status Avdelning 

Verksamhet miljö och bygg 
deltar i uppstartsmöten för nya 
detaljplaner 

 Uppnått 
MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Verksamhet miljö och bygg 
deltar aktivt i 
detaljplaneprocessen 

 Uppnått 
MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Verksamhet miljö och bygg 
arbetar fram en 
prioriteringsordning gällande 
tillsynsärenden 

 Neutral trend 
MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 
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Verksamhet miljö och bygg har en positiv förändringskultur där alla medarbetare 

bidrar och vet hur man deltar 

Beskrivning 

Verksamhet miljö och bygg tar del av andras framgångar för att förbättra den egna verksamheten. 
Strukturer för att ta hand om initiativ och förbättringar skapas och är gemensamma i sektor 
samhällsbyggnad. Med kunskap och dialog gör vi varandra bättre i sektorn. 

Måluppfyllelse status 

 Positiv trend 

Kommentar 

Coronapandemin har gjort att planerade nätverksträffar inte kunnat genomföras som planerat. 
När det gäller aktiviteten att fånga upp förslag och idéer från den egna verksamheten har vi haft 
ett förlängt APT. 

Aktivitet Status Avdelning 

Verksamhet Miljö och bygg 
deltar i olika nätverksträffar 

 Delvis uppnått 
MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Verksamhet Miljö och bygg 
arbetar aktivt med att fånga upp 
förslag och idéer i verksamheten 

 Delvis uppnått 
MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 

I verksamhet miljö och bygg finns en hög kompetens och medvetenhet om service, 

gott bemötande och effektiv handläggning 

Beskrivning 

Service och gott bemötande är en självklarhet i alla verksamhetens kontakter och samtal. Denna 
kompetens underhålls och utvecklas i återkommande utbildningar. Rutiner för handläggning 
borgar för likabehandling, transparenta processer och god service. 

Måluppfyllelse status 

 Positiv trend 

Kommentar 

Samtliga e-tjänster är genomgångna och har rätt lagstiftning. Utbildning i bemötande är 
framflyttad till 2021 då fysiska möten förhoppningsvis kan hållas. 

Aktivitet Status Avdelning 

Verksamhet miljö och bygg ska 
säkerställa att uppgifter i E- 
tjänsterna hänvisar till rätt 
lagstiftning 

 Uppnått 
MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 
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Aktivitet Status Avdelning 

Utbilda verksamhet Miljö och 
bygg i bemötande från olika 
perspektiv 

 Neutral trend 
MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Verksamhet miljö och bygg har på ett enkelt sätt tydliggjort möjligheter och 

förutsättningar för etablering och utveckling till entreprenörer och privatpersoner 

Beskrivning 

Verksamhet miljö och bygg har tydlig information om förutsättningar för etablering och 
utveckling inom olika områden. Att förmedla kunskap om arbetsgång och handläggning inom 
miljö och bygg hjälper till att skapa rätt förväntningar och möjligheter att ge en bra input till 
entreprenörer och aktiva medborgare i kommunen.  
 
En god bebyggd miljö är en framgångsfaktor för tillväxt och ger positiv uppmärksamhet 

Måluppfyllelse status 

 Uppfylld 

Kommentar 

Arbetsformer har utvecklats som medger att verksamhet miljö och bygg involveras i etablerings- 
och utvecklingsprojekt i ett tidigt skede. 

Aktivitet Status Avdelning 

Verksamhet miljö och bygg 
deltar aktivt i samband med 
försäljning av tomter 

 Uppnått 
MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Verksamhet miljö och bygg har 
ett tydligt samarbete inom 
sektorn 

 Uppfyllt 
MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Uppföljning ekonomi 

Ekonomisk översikt 

  

Miljö -och 
byggnadsnämnden 

(tkr) Budget Bokslut 2020 Budgetavvikelse 
Bokslut 

2019 

 Intäkter -13 571 -14 673 1 102 -15 131 

 Kostnader 19 880 18 374 1 506 20 683 

 Netto 6 309 3 701 2 608 5 552 

 
Bokslutet för miljö -och byggnadsnämnden uppvisade ett överskott på 2,6 miljoner kronor. 
Resultatet fördelas enligt fördelningen 62 procent Mariestad, 24 procent Töreboda och 14 
procent Gullspång. Det innebär att resultatet för Mariestad blev 1,6 miljoner kronor, Töreboda 
626 tusen kronor och Gullspång 365 tusen kronor. 
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Analys av ekonomi 

Verksamheten har haft ökade intäkter på 1,1 miljoner kronor, detta beror främst på att fler 
företag börjar etablera sig i kommunerna samt att det ökade intresset för byggnation av 
padelhallar gör att överskottet blir större. Under året har regeringen kompenserat för 
sjuklöneersättning till följd av covid-19. Detta ger också en ökad intäkt på 244 tusen kronor. 

Verksamheten har under oktober fått utbetalning från regeringen för tillsyn av tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Mariestad (142 tusen kronor), Töreboda (42 tusen 
kronor) och Gullspång (29 tusen kronor), detta för att täcka kostnader som uppkommit i 
samband med detta. 

De minskade kostnaderna för miljö -och bygglovsavdelningen härleds till flera vakanser större 
delen av året. Avvaktan för återbesättning har gjort att den positiva avvikelsen blivit större än 
beräknat. Även verksamhetschef och bygglovschef har varit obesatta periodvis. 
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MTG - Teknisk nämnd 

Verksamhetens uppdrag 

  

Tekniska nämnden  

Ordförande: Sven-Inge Eriksson (KD) 

Vice ordförande: Erland Gustavsson (M) 

Andra vice ordförande: Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i en gemensam teknisk nämnd. Mariestads 
kommun är huvudman. 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Vatten- och avloppavdelning, gatuavdelning, lokalvårdsavdelning, fastighetsavdelning, 
produktionsavdelning samt projekt- och geodataavdelning 

  

Ansvarsområden 

Nämnden ansvarar för försörjning av vatten och avlopp (VA), gator, vägar, parker, hamn, 
skärgård, trafikfrågor samt kommunernas kartor. 

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande 
byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård. Summering av ansvarsområden: 

 Förvaltning av kommunens ägda fastigheter samt de ny-, till- och ombyggnadsprojekt 
som sker inom fastighetsområdet där nämnden är den viktiga länken mellan 
verksamheternas behov och den strategiska lokalförsörjningen i kommunen. 

 Förvaltning och utveckling av gator, vägar, parker, hamn och skärgård samt trafikfrågor. 

 Uppdatering av kommunens kartor samt utsättande och inmätning av nya byggnationer 
och anläggningar. 

 Lokalvård i lokaler där kommunen bedriver sina olika verksamheter. 

 Produktion och leverans av dricksvatten, el samt omhändertagande och rening av 
avloppsvatten. Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningarna och skydd av våra 
vattentäkter. 

Viktiga händelser under året 

 Rådande pandemi har inneburit merarbete och en ökad belastning på stora delar av 
verksamheten, men framförallt inom lokalvårdsområdet där extra städinsatser pågått 
större delen av året för att minska risken för smittspridning. 

 Omorganisering av både fastighetsavdelningen och produktionsavdelningen har skapat 
bra förutsättningar för en mer kostnadseffektiv verksamhet vilket också visat sig i det 
ekonomiska bokslutet. 

 En ny reviderad VA-plan som hanterar både underhållsinsatser och utbyggnad mellan 
åren 2020-2030 arbetats fram och även beslutats. 

 På campingen i Töreboda har en ny servicebyggnad byggts och en utökning av antalet 
ställplatser har anlagts för att göra campingen än mer attraktiv. 
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Framtid 

Att fortsatt lägga fokus på att skapa en MTG-gemensam-, förbättrings- och servicekultur är 
prioriterat där verksamheten behöver hitta kostnadseffektivare arbetssätt för att bibehålla 
leveranskapacitet samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna sannolikt försämras. Ett större 
fokus behöver läggas på att ta tillvara på ny teknik för att digitalisera verksamheten i större 
utsträckning. 

Det är viktigt att framåt värdera vad verksamheten ska göra i egen regi och vad som ska köpas in 
där insatser pågår att klara ett större grundbehov i egen regi. 

Fortsatt bedöms det finnas en utvecklingspotential i möjligheten att samordna resurser inom de 
olika avdelningarna och inom MTG. Även samverkansmöjligheter med kommuner utanför MTG 
är viktigt för att hitta skalfördelar och möjligheter till kvalitativ kompetensförsörjning. 

Att skapa förutsättningar för en mer planerad verksamhet har varit i fokus de senaste åren och 
det är oerhört viktigt att långsiktiga planer för skötsel och underhåll hålls levande för att ha en 
framförhållning i både dimensionering av personalstyrka, kompetensbehov och budgetbehov. 

Arbetet med att driftsäkra våra anläggningar och skapa en robusthet i den viktiga infrastrukturen 
kopplat både till omvärldsutveckling och klimatförändringar blir mer påtagligt precis som arbetet 
med trygghet och säkerhet i allmänhet. 

Uppföljning mål 

Sammanfattningsvis följer framdriften i aktiviteterna den ekonomiska planeringen och 
förutsättningarna. De delar som krävt mer insatser än beräknat berör främst trygghetsmålet där 
det exempelvis behövts satsat på ytterligare bevakningsinsatser som en konsekvens av ökad 
skadegörelse och annan trygghetsstörande aktivitet. 

Det bedöms fortsatt finnas ett stor ekonomisk potential åren framåt genom att ta ytterligare steg i 
ett strukturerat förbättringsarbete i verksamhetens alla delar. 

Inom digitaliseringsaktiviteterna har det visat sig att tillgängliga/avsatta personella- så väl som 
ekonomiska resurser är för få i förhållande till den utveckling som bör förväntas. 

Status på nämndens mål, som är gällande under hela mandatperioden, bedöms vid delår och helår 
enligt följande: 

 

Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- 
och enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och 
beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen. 
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Resultatet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde. 

Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande: 

 

Våra ute- och innemiljöer samt våra leveranser är trygga och säkra för alla 

Beskrivning 

Genom fokus på trafiksäkerhet skapar vi trygga och säkra offentliga miljöer. Vi levererar säkra 
vattentjänster och våra lokaler är ändamålsenliga för de verksamheter som bedrivs i dem. Vi ger 
tillgängligheten i ute- och innemiljöer hög prioritet. 

Måluppfyllelse status 

 Positiv trend 

Kommentar 

Aktiviteterna som varit planerade och till stor också genomförda syftar till ökad trygghet och 
minskade risker för olyckor så väl för medborgaren som för våra medarbetare. 

Inom tekniska i sin helhet rapporteras att aktiviteterna är uppfyllda eller har en positiv trend 
vilket får anses som en godkänd prestation. Om vi tar Lokalvården som exempel där aktiviteten 
som handlar om kompetensstärkning av lokalvårdare så har det i princip varit omöjligt att nå i 
mål på grund av den tuffa arbetsbelastning som pandemin inneburit. Ett glädjande resultat har vi 
inom aktiviteten odebiterat vatten som är gemensam för produktionsavdelningen och VA-
avdelningen där vi nått ett resultat som visar på en sänkning av odebiterat vatten för MTG på 
totalen med drygt 17 procent. Arbetet med de planerade insatserna att skapa trygga 
utomhusmiljöer genom mer belysning och röjning av buskage och växtlighet är genomfört precis 
som arbetet inom trafiksäkerhetsområdet. Inom det långsiktigt viktiga arbetet med VA-förnyelse 
har uppsatta mål nåtts. 

Aktivitet Status Avdelning 

Trygghet i kommunernas 
utemiljö 

 Ingen MTG - Tekniska nämnden 

Trygghet i kommunernas 
utemiljö 

 Ingen Gatuavdelningen 

Minska odebiterat vatten  Uppnått MTG - Tekniska nämnden 

Minska odebiterat vatten  Uppnått Produktionsavdelningen 
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Aktivitet Status Avdelning 

Minska odebiterat vatten  Uppnått VA-avdelningen 

Genomföra Blåljuskollen  Uppfyllt Projekt- och geodataavdelningen 

Trafiksäkerhetsåtgärder  Uppnått Gatuavdelningen 

Cykelplan  Uppnått Gatuavdelningen 

Följa tillgänglighetsplaner  Uppnått Gatuavdelningen 

Antal skyddsronder  Uppnått Produktionsavdelningen 

Arbetsmiljöplan  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Tillgänglighetsanpassning  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Relevant utbildning  Delvis uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Säker nyckelhantering  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Egenkontroller  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Kvalitetskontroller  Ingen Lokalvårdsavdelningen 

Minska inläckage till spillvatten  Delvis uppnått VA-avdelningen 

VA-plan  Uppfyllt VA-avdelningen 

Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan 

Beskrivning 

Vi tar hänsyn till vilket klimatavtryck vi gör genom upphandling och inköp samt i det dagliga 
arbetet. 

Måluppfyllelse status 

 Positiv trend 

Kommentar 

Aktiviteterna inom målet ska leda till att tekniska nämndens verksamheter ska minska 
klimatavtrycket och vår negativa miljöpåverkan. Flera av aktiviteterna handlar om att redan vid 
upphandling ställa krav på leverantörer och entreprenörer inom detta område som en del i 
utvärderingskriterierna vilket också åstadkommits under året. Aktiviteter som leder till minskad 
energiförbrukning har också genomförts men i stort saknats möjlighet att följa upp på grund av 
tekniska system. Under årets första månader sågs en positiv trend på energiförbrukningen på 
fastighetssidan, men detta har för resterande del av året pekat i motsatt riktning då pandemin 
krävt åtgärder som att köra ventilationsaggregat under dygnets alla timmar. Bedömningen är ändå 
att energieffektiviseringsarbetet nått de resultat som förväntats. Inom VA-verksamheten har 
också framsteg gjorts i energiförbättrande åtgärder. På avloppsreningsverken i MTG har 
energiförbrukningen minskat med fyra procent jämfört med medianvärdet för åren 2015-2019 
vilket innebär en minskning av energiförbrukningen med 113 MWh, motsvarar 8 kWh/m3 renat 
avloppsvatten. Gällande de krav vi har på oss gällande utsläppskrav från våra reningsverk som 
ska nås till 100 procent för att målet ska vara uppfyllt misslyckas vi med då vi överskrider 
villkoren för utsläpp av aluminium från Gullspångs reningsverk vilket orsakats av extrema 
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inkommande flöden under början av året. 

Till våra medborgare har en återvinning- och återbrukskarta tagits fram av Projekt- och 
geodataavdelning, men den planerade aktiviteten med att skapa möjlighet för en solcellskarta har 
inte varit teknisk möjligt att ta fram under året. 

Aktivitet Status Avdelning 

Ta fram en återvinning- och 
återbrukskarta 

 Uppfyllt Projekt- och geodataavdelningen 

Inventering av en solcellskarta  Negativ trend Projekt- och geodataavdelningen 

Upphandling av asfalt 2020  Uppfyllt Gatuavdelningen 

Skapa en återvinningstation  Uppfyllt Produktionsavdelningen 

Ställa krav på miljöklass fordon  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Etablering på arbetsplatsen  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Energianvändning Mariestad  Delvis uppnått Fastighetsavdelningen 

Energianvändning 
Töreboda/Gullspång 

 Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Källsortering  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Krav i upphandling  Uppfyllt Lokalvårdsavdelningen 

Kemförbrukning  Ingen Lokalvårdsavdelningen 

Egenkontroller  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Utsläppskrav utgående 
avloppsvatten 

 Negativ trend VA-avdelningen 

Upphandling med krav gällande 
miljöpåverkan 

 Uppfyllt VA-avdelningen 

Energieffektivisering 
avloppsvatten 

 Delvis uppnått VA-avdelningen 

Energieffektivisering 
dricksvatten 

 Delvis uppnått VA-avdelningen 

Vi tar tillvara på såväl medarbetarnas som medborgarnas kreativitet för att utveckla 

vår verksamhet 

Beskrivning 

Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer och vi är lyhörda för medborgarnas synpunkter. Vi 
omvärldsbevakar och lär av goda exempel. Vi motiverar till att tänka ”utanför boxen” samt ”i 
boxen”. Medarbetare ska få växa inom organisationen och utbildas för att klara framtidens 
utmaningar. Vi arbetar för en bred delaktighet i hela verksamheten. 

Måluppfyllelse status 

 Neutral trend 
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Kommentar 

Aktiviteterna som ska leda oss till målet handlar om att framförallt skapa en kultur i 
verksamheten där hela organisationen strävar efter att bli lite bättre varje dag. Detta uppnås 
genom att medarbetare i organisationen känner delaktighet och ett engagemang för helheten. En 
av mätmetoderna är den medarbetarundersökning som görs vart annat år och denna 
genomfördes i höstas. Resultatet nådde inte upp till det mål som satts upp vilket ska analyseras 
mer noggrant på alla nivåer i organisationen, men en tidig övergripande analys visar att årets 
pågående omorganisationer påverkar negativt samt att pandemin fått konsekvenser på 
information och delaktighet då till exempel arbetsplatsträffar inte hållits i en planerad omfattning. 

En av aktiviteterna som är avhängt av ovan är att ett kontinuerligt förbättringsarbete drivs i 
verksamheten vilket mäts i antalet förbättringsförslag som lämnas in i verksamheten. Första delen 
av året var det en bra trend, men i takt med att året gick minskade antalet förbättringsförslag 
något. En betydande orsak till detta har varit svårigheterna att hålla möten där verksamhetens 
utmaningar och lösningar på dessa diskuteras, men också att ledningen för verksamheten inte i 
tillräcklig utsträckning prioriterat insatser för att stimulera förbättringsarbetet. Dock ska sägas att 
målet ändå var väldigt nära att nås där 99 st. förbättringsförslag lämnades in där målvärdet var 
100 st. 

Aktivitet Status Avdelning 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått MTG - Tekniska nämnden 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Projekt- och geodataavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Gatuavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Produktionsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Fastighetsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Uppnått VA-avdelningen 

Förbättringsförslag  Uppnått MTG - Tekniska nämnden 

Förbättringsförslag  Uppnått Verksamhet teknik ledning 

Förbättringsförslag  Uppnått Projekt- och geodataavdelningen 

Förbättringsförslag  Uppnått Gatuavdelningen 

Förbättringsförslag  Uppnått Produktionsavdelningen 

Förbättringsförslag  Ej uppnått Fastighetsavdelningen 

Förbättringsförslag  Ej uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Förbättringsförslag  Uppnått VA-avdelningen 

Möjliggöra för medborgare att 
kunna skissa och visualisera sina 
idéer kring samhällsutveckling. 

 Uppfyllt Projekt- och geodataavdelningen 

Digitalisera verksamheten  Uppfyllt Produktionsavdelningen 

Digitalisering  Positiv trend Fastighetsavdelningen 
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Aktivitet Status Avdelning 

Inkomna förslag från våra 
medborgare utreds. 

 Uppfyllt VA-avdelningen 

Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt 

Beskrivning 

Vi är en serviceorganisation, som tar oss tid med alla frågor, lyssnar och ger återkoppling. Vi 
arbetar för att användare av våra tjänster får snabb och kunnig support. Vi skapar miljöer som 
känns välkomnade, bl.a. genom välskötta inom- och utomhusmiljöer. 

Måluppfyllelse status 

 Positiv trend 

Kommentar 

Inom målet drivs aktiviteter som syftar till att medborgare och besökare får ett gott bemötande i 
mötet med både vår organisation och den miljön vi ansvarar för. Flertalet kundundersökningar är 
av olika orsaker inte utförda som planerat vilket innebär svårigheter att bedöma hur väl 
aktiviteterna lyckats. Det ska poängteras att de undersökningar som är genomförda dock påvisar 
en hög kundnöjdhet. Det finns exempel där medborgare gett positiv feedback i lokalmedia på 
sommarens skötsel och de insatser som gjorts. Ett viktigt utvecklingsområde är återkoppling till 
medborgare och kunder generellt i de felanmälningar eller synpunkter de inkommer med och 
detta är något som verksamheten under året gjort framsteg i. 

Aktivitet Status Avdelning 

Nöjda medborgare  Ingen Projekt- och geodataavdelningen 

Medborgare upplever vårt 
bemötande som bra 

 Ingen Gatuavdelningen 

Snabb återkoppling  Uppnått Gatuavdelningen 

Återkoppling Infracontroll  Neutral trend Produktionsavdelningen 

Nöjdhet hos de som berörts av 
våra investeringsprojekt 

 Uppnått Produktionsavdelningen 

Gränsdragning  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Nöjda kunder  Ingen Fastighetsavdelningen 

Nöjda kunder  Ingen Lokalvårdsavdelningen 

Inköp av telefoner till personal  Uppfyllt Lokalvårdsavdelningen 

Nöjda abonnenter  Uppfyllt VA-avdelningen 

Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt 

Beskrivning 

Vi bygger nytt och förvaltar våra anläggningar på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi genomför 
uppdrag enligt beställarens förväntningar. Vi har en god dialog med näringslivet och synliggör 



Bilaga till årsredovisning 2020 – Gullspång kommun 40(55) 

infrastruktur för etableringar. Vi gör det tydligt för näringslivet inom vilka områden köp av 
externa tjänster är möjliga. 

Måluppfyllelse status 

 Positiv trend 

Kommentar 

Inom målområdet bedrivs framförallt aktiviteter som syftar till att de projekt som verksamheten 
ansvarar för att genomföra genomförs på ett bra och effektivt sätt. Ett stort arbete har gjorts för 
att identifiera de främsta förbättringspotentialerna och åtgärder kring dessa har planerats och till 
delar även genomförts. En del i detta arbete är att verksamheten gjort organisatoriska 
förändringar som ska leda till ett tydligare utvecklingsansvar inom området. Ett annat viktigt 
aktivitetsområde är att skapa möjligheter för nya företagsetableringar och fler medborgare genom 
en långsiktigt hållbar infrastruktur vilket verksamheten också nått bra resultat i. Som ett exempel 
kan nämnas att VA-verksamhetens aktivitet kring den nationella mätmetoden hållbarhetsindex 
där förbättringar gjorts på flera punkter jämfört med tidigare mätningar. 

Aktivitet Status Avdelning 

Väl genomförda projekt  Positiv trend MTG - Tekniska nämnden 

Väl genomförda projekt  Positiv trend Verksamhet teknik ledning 

Projektkartan  Positiv trend MTG - Tekniska nämnden 

Projektkartan  Uppfyllt Verksamhet teknik ledning 

Lansera tjänst för att hämta 
situationsplan. 

 Uppfyllt Projekt- och geodataavdelningen 

Digitalisera detaljplaner  Positiv trend Projekt- och geodataavdelningen 

Tillväxtkarta  Positiv trend Projekt- och geodataavdelningen 

Bra gator och vägar  Ingen Gatuavdelningen 

Nöjda Beställare  Ingen Produktionsavdelningen 

Ta fram nya tydliga avtal  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Dagvattenpolicy  Positiv trend VA-avdelningen 

Hållbarhetsindex  Uppfyllt VA-avdelningen 

Planer för Avloppsreningsverk 
och Vattenverk 

 Uppfyllt VA-avdelningen 
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Uppföljning ekonomi 

   

Gullspång    
Skattefinanserad             
Verksamhet 

(tkr) Budget 
Bokslut 

2020 
Budgetavvikelse 

Bokslut 
2019 

Verksamhet teknik 
ledning 

Intäkter -201 -201 0 -77 

 Kostnader 742 694 48 553 

 Netto 541 493 48 477 

      

Projekt- och 
geodataenheten 

Intäkter -95 -89 -6 -438 

 Kostnader 389 383 6 411 

 Netto 294 294 0 -27 

      

Gatuavdelningen Intäkter -1 598 -715 -883 -22 258 

 Kostnader 8 206 6 172 2 034 29 416 

 Netto 6 608 5 457 1 151 7 158 

      

Produktionsavdeln. Intäkter -17 389 -11 350 -6 039  

 Kostnader 17 503 11 464 6 039  

 Netto 114 114 0  

      

Fastighets-
avdelningen 

Intäkter -6 218 -5 573 -645 -6 098 

 Kostnader 15 634 14 065 1 569 15 888 

 Netto 9 416 8 492 924 9 790 

      

Lokalvårds-
avdelningen 

Intäkter -545 -492 -53 -455 

 Kostnader 6 482 6 607 -125 6 169 

 Netto 5 937 6 115 -178 5 714 

      

Totalt Intäkter -26 046 -18 420 -7 626 -29 326 

 Kostnader 48 956 39 385 9 571 52 437 

 Netto 22 910 20 965 1 945 23 112 

Justering av 
budgetram 

 -800    

Totalt Intäkter -26 046 -18 420 -7 626 -29 326 
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Gullspång    
Skattefinanserad             
Verksamhet 

(tkr) Budget 
Bokslut 

2020 
Budgetavvikelse 

Bokslut 
2019 

 Kostnader 48 156 39 385 8 771 52 437 

 Netto 22 110 20 965 1 145 23 112 

      

      

      

Gullspång        
Taxefinanserad      
Verksamhet 

(tkr) Budget 
Bokslut 

2020 
Budgetavvikelse 

Bokslut 
2019 

VA-avdelningen Intäkter -13 075 -14 031 956 -12 906 

 Kostnader 10 525 10 237 288 10 713 

 Netto -2 550 -3 794 1 244 -2 193 

      

  

Analys av ekonomi 

Skattefinansierad Teknisk verksamhet Gullspång 

Den skattefinansierade verksamheten gör ett resultat motsvarande 1,1 miljoner kronor bättre än 
budget. Efter årets första del såg det ekonomiska läget ansträngt ut kopplat till främst pandemi 
och underhållskostnader vilket föranledde en kraftig återhållsamhet i verksamheten för att hålla 
budget på helår. Där till beslutade kommunfullmäktige i juni om en minskad budgetram för 
nämnden med 0,8 miljoner kronor för innevarande år. Beslutet innebar än mer prioritering av 
underhållsinsatser och endast det akut viktigaste sakerna utfördes. 

Senare delen av året kom kompensations ersättningar där staten betalat ut ersättningar för 
sjuklönekostnader på drygt 0,1 miljoner kronor. Samtidigt har den svårprognostiserade 
semesterlöneskulden påverkat positivt på resultatet med ytterligare 0,1 miljoner kronor. En 
gynnsam höst och förvinter temperaturmässigt där kostnader för både energi och 
vinterväghållning varit väldigt små skapar en icke jämförbar bild med ett normalår, men något 
som kraftigt bidrar till det överskott nämnden kan visa i bokslutet. 

I överskottet finns också resultatet av effektiviseringsarbete på produktionsavdelningen som 
genom ett affärsmässigt arbetssätt kunnat genomföra arbete till en minskad kostnad än förväntat. 
Som ett exempel kan nämnas att AME- och LSS-verksamheten har utfört skötsel av allmän plats 
för att frigöra egna resurser till anläggningsarbete. Denna ekonomiska effekt blev större än vad vi 
vågade förvänta oss. 

Taxefinansierad Teknisk verksamhet (VA) Gullspång 

Den taxefinansierade VA-verksamheten gör ett överskott på ca 1,2 miljoner kronor som främst 
beror på mindre underhållsåtgärder på ledningsnät än planerat (0,2 miljoner kronor). 
Anledningen till detta beror främst på resursbrist dels internt men framförallt hos entreprenörer. 
Intäktssidan blev något oväntat ca 1,0 miljoner kronor högre än vad som prognostiserades vilket 
tydliggörs först efter sista faktureringen. VA-verksamhetens resultat regleras mot fond vilket ger 
extra ekonomiskt utrymme kommande år. 
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Sammanställning investeringar 

  

Gullspång Budget Bokslut 2020 Budgetavvikelse 

Gatuavdelningen 2 050 423 1 627 

Fastighetsavdelningen 18 047 16 332 1 715 

VA-avdelningen 15 810 11 757 4 053 

Total 35 907 28 512 7 395 

  

  

Analys av investeringar 

Skattefinansierat 

Budget: 20,1 mnkr 

Upparbetat: 16,8 mnkr 

Inom Gatuavdelningens investeringsprojekt har en större post på ca 1,2 miljoner kronor ej 
upparbetats på grund av svårigheten att matcha lämplig åtgärd mot tillgängliga medel. De 
planerade åtgärderna klarades inte inom tilldelad ram vilket innebar att projekten inte blev 
genomförda. En ombudgetering av dessa medel innebär ett större utrymme för 2021 där då 
åtgärderna kan genomföras. Inom fastighet har 1,7 miljoner kronor inte arbetats upp där den 
stora posten som bygger upp avvikelsen är att nybyggnation av det nya LSS-boendet gått bättre 
än budget. 

Taxefinansierat 

Budget: 15,8 mnkr 

Upparbetat: 11,8 mnkr 

Planerade projekt kommit igång senare på året än planerat och därför inte hunnit färdigställas i 
den omfattning som planerats. Arbetet med utbyggnation av VA i Askevik har genomförts till en 
lägre kostnad (1,1 miljoner kronor) än budgeterat. 
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MTG - IT-nämnd 

Verksamhetens uppdrag 

IT-nämndens uppdrag regleras i Reglemente och Samarbetsavtal inom MTG och innebär i 
korthet att: 

 tillhandahålla drift, support och förvaltning av system och nätverksmiljön för 
verksamheterna i medlemskommunerna 
 

 bedriva verksamheten inom tilldelade ekonomiska ramar och på ett ändamålsenlig och 
effektivt sätt 
 

 i enlighet med beslutade mål, riktlinjer och ekonomiska ramar bl. a ansvara för att: 
o styra de interna IT-funktionerna för att säkerställa att stödet svarar mot 

verksamhetsbehovet 

Viktiga händelser under året 

2020 har till stor del präglats av Corona-situationen och IT-avdelningen har anpassat arbetet 
utifrån våra kunders förändrade behov och efterfrågan men också utifrån att säkerställa vår egen 
drift- och leveransförmåga. 

- Växelvis hemarbete varannan vecka för halva personalstyrkan har varit infört sedan april 2020 i 
syfte att säkerställa så att inte personalstyrka för verksamhetskritisk drift av IT-miljö eller 
verksamhetssystem helt kan slås ut samtidigt. 

- Prioriterat fokus på leveranser och support till verksamheterna för bland annat teknik och stöd 
kring ny arbets- och mötessätt, främst kopplat till distansarbete. 

- Stor andel stödjande arbete i verksamheternas utveckling och digitaliseringsprojekt med allt från 
att producera e-tjänster/i-tjänster, övergång O365, nytt MTG-gemensamt Intranät, E-arkiv, 
hanterade mobiltelefoner, IoT-lösningar, Open data, digitala prov i skolan, digital signering i 
vården m.m. 

- RPA-lösning har införskaffats och arbete påbörjat med att automatisera verksamhetsprocesser 

- Redundant serverlösning har efter beslut i IT-nämnden köpts in och installerats i sekundär 
serverhall för att vid ett allvarligt stopp i primär serverhall kunna köra de viktigaste MTG-
systemen från den sekundära serverhallen. 

- Drift av MTG:s IT-miljö har varit stabil utan några allvarliga driftavbrott eller incidenter 

- IT-supporten har under 2020 hanterat och avslutat 26 329 ärenden varav 9 294 är helt 
automatiserade med självbetjäningstjänsten för lösenordshantering. 

Framtid 

Den pågående digitaliseringen i samhället påverkar i högsta grad de digitala verktyg och system 
som kommunens personal, elever och invånare använder. 

Covid-19 pandemin har medfört kraftigt ökad efterfrågan och nyttjande av digitala verktyg och 
tjänster under 2020. Detta har ställt nya krav på både tjänster, verktyg, mobilitet/extern åtkomst, 
kapacitet och inte minst säkerhet inom MTG. Oavsett pandemins längd så är de nya digitala 
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arbetssätten här för att stanna och fortsätta att utvecklas. 
 
Utifrån den ökade efterfrågan av IT-avdelningens stöd i verksamhetsutvecklingen och 
digitaliseringen finns ett tydligt behov av att förstärka med resurser för detta på IT-avdelningen 
för att klara efterfrågan. Kan inte stöd ges i den omfattning verksamheterna behöver i sin 
utveckling så kan de inte förändra och ställa om sitt arbetssätt och nyttja de möjligheter som finns 
inom digitaliseringen. 

IT-avdelningens budget bör därför utökas med resurs/er motsvarande den ökade efterfrågan. 

Uppföljning mål 

Eftersom IT-nämnden är en intern stödverksamhet finns inga mål som är riktade direkt mot 
medborgare utan endast mål som berör personal och resultat. Måluppfyllnaden är dock god och 
IT-nämnden har för 2020 återigen en budget i balans med ett positivt resultat som återbetalas till 
medlemskommunerna. Åtgärder för att nå beslutade besparingskrav på 2 procent för 2021 är 
genomförda vilket innebär att även prognos för 2021 är en budget i balans. 

  

Attraktiv arbetsgivare 

 

Kommentar 

Resultaten bygger på den medarbetarenkät som genomförs vartannat år i Töreboda kommun 
vilket innebär att siffrorna är från senaste mätningen våren 2018. 
Målvärdena för nedanstående mål har ändrats under 2019 från 80 till 85, vilket innebär att målen 
inte längre uppnås men resultaten baseras fortfarande på mätningen 2018. 

Indexberäkningen som används i mätningen blir dock något missvisande jämfört med om 
procentberäkning använts. 

Resultaten får därför anses godkända och ingen specifik åtgärdsplan är planerad utan frågorna 
vägs in i de kontinuerliga medarbetarsamtalen. 

 
Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Måluppfyllnad 93 procent. 
På en skala 1-5 (där 5 är högst) har 

22 procent svarat 5 
72 procent svarat 4 
6 procent svarat 3 
0 procent har svarat 2 eller 1 

Resultatet får därför anses godkänt och ingen specifik åtgärdsplan är planerad utan frågorna vägs 
in i de kontinuerliga medarbetarsamtalen. 
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Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Måluppfyllnad 95 procent. 
På en skala 1-5 (där 5 är högst) har 

33 procent svarat 5 
56 procent svarat 4 
11 procent svarat 3 
0 procent har svarat 2 eller 1 

Resultatet får därför anses godkänt och ingen specifik åtgärdsplan är planerad utan frågorna vägs 
in i de kontinuerliga medarbetarsamtalen. 

  
Nämnd/verksamhet
smål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Motiverad på arbetet minst 85 79 93 % 

 Gott ledarskap minst 85 68 80 % 

Stabil ekonomi med budget i balans 

 

Kommentar 

Resultat för 2020 är en budget i balans 

  
Nämnd/verksamhet
smål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Budget i balans för IT-
nämnden 

100 % 100 % 100 % 

Budget i balans för IT-nämnden 

Budget på helår 2020 är i balans och resultatet slutar på +123 tusen kronor varav +113 tusen 
kronor bokfört 2021-01-29 och avser fördelning av MSB-pengar för nedlagt arbete med 
krisledningsarbete 2020. 

Uppföljning ekonomi 

  

  Budget 2020 Resultat 2020 

Intäkt -22 639 -24 843 

Personalkostnader 14 751 13 894 

Övriga kostnader 7 888 10 826 

Summa Kostnader 22 639 24 720 

Nettokostnad  -123 
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Analys av ekonomi 

Resultat för 2020 är +123 tusen kronor. 

I resultatet ovan redovisas kostnader och intäkter på ca 1,9 miljoner kronor som hanteras via IT-
nämnden och vidarefaktureras med samma belopp mot verksamheter, t ex licenser och 
programvara. Enskilt största posten är Microsoftlicenser på ca 1,7 miljoner kronor. 
Dessa kostnader och intäkter påverkar inte IT-nämndens resultat men väl den totala 
omsättningen som för 2020 uppgår till 24,7 miljoner kronor. 
MTG-gemensamma centrala budgeten uppgår för 2020 till ca 18.3 miljoner kronor. 

Personalkostnaderna gav ett förväntat överskott 2020 med anledning av sjukdom, 
föräldraledigheter och en rekrytering som skjutits fram något med anledning av 
Coronasituationen. Viss del av personalkostnaderna har ersatts med konsultkostnader som då 
bokförs under kostnader. 

I resultatet ovan är även kostnaden för inköp av serverlösning till redundant serverhall uppbokad. 
Beslut om inköp togs på IT-nämnden 2020-09-17. 

Det positiva resultatet för IT-nämnden 2020 återbetalas till kommunerna enligt gällande 
fördelningsmodell (60/25/15 procent). 
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TG - Ekonominämnd 

Verksamhetens uppdrag 

Den gemensamma ekonominämnden ska fullgöra medlemskommunernas uppgifter inom 
området för ekonomiadministration, enligt avtal från 1 januari 2008: 

 Årsbudget och flerårsplan 

 Årsredovisning, bokslut, delårsrapport, tertialuppföljning 

 Löpande ekonomiadministration 

Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta de initiativ som 
behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra myndigheter och 
organisationer. 

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som 
begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i medlemskommunerna. 

Separata avtal kring ekonomiadministration kan tecknas med medlemskommunernas kommunala 
bolag. 

Viktiga händelser under året 

Det utökade samarbetet med Mariestads kommuns ekonomienhet har fortsatt under året. Bland 
annat har ett gemensamt MTG-projekt avseende Stratsys (ett administrativt system för 
verksamhetsplanering) genomförts och en kommungemensam databas har byggts upp. Vidare 
har kommunfullmäktige i de tre kommunerna under året fattat beslut om en gemensam 
ekonomifunktion för MTG-kommunerna och en sammanslagning inleds fr. o m januari 2021. 
Som ett led i detta arbete har en översyn av de olika ekonomiprocesserna genomförts i syfte att 
rationalisera och effektivisera ekonomifunktionen. 

MTGs ekonomifunktioner genomför tillsammans med ytterligare sex kommuner i Skaraborgs 
län, en upphandling av ekonomisystem. En projektledare har anställts av Skövde kommun och en 
projektplan är antagen. Målsättningen är att implementeringen av ekonomisystemet ska ske under 
2022. 

Framtid 

Effekterna av Coronapandemin har dramatiskt påverkat världskonjunkturen negativt och 
konsekvenserna av detta kommer att vara långvarig och påverka de ekonomiska 
förutsättningarna, inte minst för kommunsektorn, under många år framöver. 

Framtida utveckling av statsbidrag och demografiska förändringar visar att kommunerna kommer 
att ställas inför stora ekonomiska utmaningar. Detta innebär att det blir fler chefer med 
budgetansvar som behöver stöd från ekonomienheten med att budgetera, följa upp och analysera 
sin ekonomi. 

Framtiden kommer att präglas av samarbete med andra kommuner, dels genom den beslutade 
sammanslagningen av MTGs ekonomifunktioner, dels kring upphandling av ett gemensamt 
ekonomisystem. 

Digitalisering genom AI/robotar kommer att möjliggöra effektivisering inom vissa 
ekonomiprocesser. 
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Uppföljning mål 

Töreboda kommun är värdkommun för ekonominämnden. Visionen Välkommen till framtiden 
- Töreboda 2030 visar färdriktningen till hur kommunen ska se ut i framtiden. Kommunfullmäktige 
styr den kvalitativa nivån i kommunen genom ett målpaket med nio övergripande mål. 
Uppföljning av målen ska ge en bild av kommunen som helhet och beskriva vad kommunen ska 
uppnå. Kommunfullmäktiges mål gäller under mandatperioden. Målen är indelade i fyra 
perspektiv: 

 Invånare/brukare 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

 Utveckling 

Den samlade bedömningen av ekonomifunktionens måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål 
är att samtliga mål är uppnådda. 

Attraktiv arbetsgivare 

 

  
Nämnd/verksamhet
smål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Chefer och 
ekonomiadministratör
er ges minst två 
utbildningstillfällen per 
år. 

minst 2 10 500 % 

 Nöjda medarbetare minst 85 95 111,8 % 

Chefer och ekonomiadministratörer ges minst två utbildningstillfällen per år. 

Ett flertal utbildningar har genomförts under året. Utbildningarna har riktat sig till såväl chefer 
som ekonomiadministratörer. Exempel på utbildningsinsatser är introduktionsutbildning av ny 
chef, skrivstugor/Stratsys och utbildningar direkt riktade till 
ekonomiadministratörer/nätverksträffar. På grund av Coronapandemin har dessvärre ett antal 
utbildningstillfällen ställts in. 
Målet är uppnått. 

Nöjda medarbetare 

Ekonomienheten genomförde under november månad 2019 en enkät med anledning av 
ekonomienhetens nämnd/verksamhetsmål ”Samtliga chefer och ekonomiadministratörer som vänder sig 
till ekonomienheten upplever ett gott bemötande”. Alla medarbetare i Töreboda och Gullspångs kommun 
som kommer i kontakt med ekonomienheten har getts möjlighet att besvara enkäten. 
Svarsfrekvensen uppgick till 80 procent. Betyget för bemötande uppgick till 95 procent vilket 
överträffar såväl målvärdet som föregående års uppmätta värde. Målet är uppnått. 

Stabil ekonomi med budget i balans 
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Nämnd/verksamhet
smål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Ekonominämnden ska 
säkerställa att 
verksamheterna får ett 
fullvärdigt underlag för 
att hantera och styra 
sin ekonomi. 

minst 100 % 100 % 100 % 

Ekonominämnden ska säkerställa att verksamheterna får ett fullvärdigt underlag för att 

hantera och styra sin ekonomi. 

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. 
En resursfördelningsmodell avseende förskole- och grundskoleverksamhet har tagits fram utifrån 
uppdrag från ekonomiberedningen i Töreboda kommun. Modellen har börjat implementeras 
fr.o.m. höstterminen 2020. 

Nöjd med kommunens insatser och service 

 

  
Nämnd/verksamhet
smål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

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

100 % 100 100 % 

Tre av tre kriterier enligt KKIK´s mätning av kommunens webbinformation ska uppfyllas 

(budgetdokument, delårsrapport och årsredovisning). 

Tre av tre möjliga kriterier ska uppfyllas enligt KKIK´s (Kommuners kvalitet i korthet) mätning 
av kommunens webbinformation (budgetdokument, delårsrapport samt årsredovisning). 
Budgetdokument, delårsrapport samt årsredovisning har presenterats på kommunernas hemsidor. 
Ekonomikontoret har under året också tagit fram förenklade årsredovisningar som har 
publicerats. I samband med att kommunernas årsredovisningar presenteras ska även 
kommuninvånarna bli upplysta om resultatet. Målet är uppnått. 
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Uppföljning ekonomi 

 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Budgetavvikelse 

Intäkt -6 628 -7 169 -6 638 -531 

Personalkostnader 5 355 6 015 5 596 419 

Övriga kostnader 1 272 1 154 1 042 112 

Summa Kostnader 6 628 7 169 6 638 531 

Nettokostnad     

Analys av ekonomi 

Ekonominämndens budgeterade kostnader består till över 80 procent av personalkostnader. 
Övriga kostnader består främst av drift och underhåll av ekonomisystem inklusive avgift för 
server, lokalhyra, utbildning etc. 

Nämnden för ekonomiadministration redovisade ett överskott gentemot budget uppgående till 
556 tusen kronor. Orsaken till överskottet beror främst på vakanta tjänster under del av året. 
Vidare har flera planerade utbildningsinsatser mm blivit inställda till följd av den rådande 
Coronapandemin. 

Resultatet har återförts till Töreboda kommun med 350 tusen kronor och till Gullspångs 
kommun med 206 tusen kronor. 
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MTGK - Lönenämnd 

Verksamhetens uppdrag 

Gullspångs kommun är värdkommun för den gemensamma lönenämnden. 
Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner ingår i lönenämnden. 

Nämnden fullgör medlemskommunernas uppgifter inom området för löne- och 
pensionsadministration samt ansvarar för uttag av den personalstatistik som 
medlemskommunerna önskar ta del av. 

Lönekontoret är lokaliserat till Hova. Här görs även löner åt Tolkförmedlingen Väst, Biosfär och 
Kooperativet laxen. 

Viktiga händelser under året 

Det har varit ett händelserikt år för lönekontoret. Olika information och data har önskats ta fram 
ur systemet för analys och strategisk planering i verksamheterna. Den här situationen visar med 
tydlighet hur viktigt det är att ha bra förutsättningar och att lön görs rätt. 

I en tid när beslut ofta ska baseras på data, så spelar lön en allt större roll. Lönesystemet 
innehåller mycket data som kan ge värdefull information om verksamhetens viktigaste tillgång, 
bara att hämta för den som vet hur, och har förmågan att analysera den. 

På grund av Covid-19 fick personalen i mars lämna sina arbetsplatser på kontoret, till fördel för 
distansarbete som sedan fortsatte året ut. Detta har mynnat ut i ett nytt sätt att arbeta och öppnat 
ögonen för arbetsuppgifter som tidigare gjorts av vana. 

Fokus har fortsatt legat på digitalisering och en e-tjänst för förtroendevaldas ersättning har 
implementerats. Ett utbildningsprogram för kommunernas chefer har arbetats fram under året 
och kör igång i januari 2021. 

Två kontorslokaler har sagts upp som ett led i det besparingskrav som ligger på verksamheten. 

Framtid 

I digitaliseringens fotspår går allt fler myndigheter mot ökad standardisering och öppnar upp för 
nya sätt att ta in data. Skatteverket banade vägen och fler rapportmottagare är på gång. Tack vare 
AGI har hanteringen av sjuklönekostnader och nedsättningar av arbetsgivaravgifter förenklats. På 
det här sättet får vi ett bättre informationsflöde och möjlighet till en mer snabbfotad löneprocess. 
Bra systemstöd och tydliga löneprocesser är det som kommer ligga till grund för att klara 
anpassningen till ett än mer digitaliserat arbetssätt. Fler och fler efterfrågar digitala lösningar 
framför traditionella pappersblanketter, för att möta behovet så behöver nya arbetssätt och 
metoder tillämpas. När det gäller lönerollen och dess utformning skiftar nu fokus från ren 
administration till ett större fokus på konsultation. Detta märks även i kravställningen på vad man 
ska kunna, och möjliggörs också tack vare den teknikutveckling som sker. Detta i sin tur ställer 
högre krav på kompetens och fortbildning hos personalen på lönekontoret. 

En av de samverkande kommunerna kommer att lämna samarbetet vilket gör att den fortsatta 
verksamheten måste anpassa sig utifrån de nya förutsättningarna. 

Uppföljning mål 

Två av fyra verksamhetsmål är uppfyllda. Lönekontoret har fått mycket beröm för sin goda 
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service och professionella bemötande i den enkät som skickades ut för att följa upp målen. 
 
Pengarna som avsattes till digitaliseringsprojektet kring förtroendevaldas ersättning behövde inte 
användas till fullo då projektet blev försenat i och med Corona, detta tillsammans med ökade 
intäkter från bland annat Kooperativet Laxen och Biosfär innebär att verksamheten gör ett 
överskott. Det beslutade inköpsstoppet samt restriktivitet med kurser och konferenser har också 
bidragit till överskottet. Åtgärder för en minskad budget inför 2021 är vidtagna och förändringar i 
lokaler och neddragning av personal har genomförts för att klara besparingen på 2 procent. En 
del av de besparingsåtgärder som vidtagits under året har gett effekt redan under 2020 och är 
också en av orsakerna till överskottet. 

Inflytande och ansvar 

Enkelt att komma i kontakt med kommunen 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Det är enkelt att 
komma i kontakt med 
personal på 
Lönekontoret 

minst 90 96 106,7 % 

Det är enkelt att komma i kontakt med personal på Lönekontoret 

En enkät har skickats ut till cheferna i de fyra kommunerna samt till Tolkförmedling Väst. 96 
procent tycker att det är enkelt att komma i kontakt med personal på lönekontoret. Målet är 
därmed uppfyllt. Under året implementerades en ny telefonlösning vilket innebar ett 
gruppnummer till lönekontoret som alltid är bemannat under telefontiderna. Funktionsbrevlådan 
är också välanvänd och personalen jobbar ständigt med att besvara frågor i god tid och att 
återkoppla om svar dröjer. 

Ett hållbart samhälle (socialt, ekologiskt o h ekonomiskt). 

 

Goda ambassadörer 

Nöjda med verksamheternas kvalitet, bemötande och service. De känner sig delaktiga och är 

stolta över platsen de bor i och verkar på. 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Personal- och 
lönesystem uppfyller 
verksamhetens behov 

minst 90 92 102,2 % 
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Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Verksamheten 
upplever att de får ett 
professionellt stöd. 

minst 95 91 95,8 % 

Personal- och lönesystem uppfyller verksamhetens behov 

En enkät har skickats ut till cheferna i de fyra kommunerna samt till Tolkförmedling Väst. 92 
procent av cheferna tycker att personal och lönesystemet uppfyller verksamheternas behov. 
Målvärdet är därmed uppfyllt. Under året har ett stort arbete pågått med att förbättra och 
utveckla lönesystemet, i syfte att göra det mer användarvänligt och modernt. Några funktioner 
som utvecklar systemet än mer har köpts in och kommer att fortsätta utvecklas under kommande 
år. 

Verksamheten upplever att de får ett professionellt stöd. 

En enkät har skickats ut till cheferna i de fyra kommunerna samt till Tolkförmedling Väst. 91 
procent av cheferna upplever att de får ett professionellt stöd av lönekontoret. Målvärdet är 
därmed inte uppfyllt. Värdet har minskat sedan mätningen år 2019, en orsak till detta kan vara att 
det under hela 2020 varit restriktioner för deltagande i kurser vilket gjort att 
kompetensutvecklingen på lönekontoret har halkat efter. 

Inför år 2021 finns ett utbildningsprogram för chefer framtaget och varje månad kommer man 
som chef att erbjudas möjlighet att delta i utbildning i Personec P, Medvind och Utdata. 

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 

  
 

Nämnd/verksamhe
tsmål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Medarbetarna på 
lönekontoret kan 
rekommendera 
vänner och bekanta 
att söka anställning på 
lönekontoret. 

minst 80 73 91,3 % 

Medarbetarna på lönekontoret kan rekommendera vänner och bekanta att söka 

anställning på lönekontoret. 

Mätningen gjordes i samband med medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år, 
frågan som ställdes var "jag rekommenderar kommunen som arbetsgivare". Måluppfyllelsen har 
höjts sedan förra mätningen gjordes men når inte hela vägen upp till mål. Under 2021 kommer 
resultatet av medarbetarundersökningen att arbetas vidare med för att förbättra de delar där det 
finns brister. 
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Uppföljning ekonomi 

 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Budgetavvikelse 

Intäkt -10 656 -11 195 -11 238 43 

Personalkostnader 8 104 8 450 8 301 149 

Övriga kostnader 2 552 2 745 2 936 -191 

Summa Kostnader 10 656 11 195 11 237 -42 

Nettokostnad   0 0 

Analys av ekonomi 

Lönenämnden gör ett överskott på 500 tusen kronor år 2020, vilket har återbetalats till 
kommunerna enligt nedan 
Mariestad: 260 473 kr (52 procent) 
Töreboda: 105 191 kr (21 procent) 
Gullspång: 65 118 kr (13 procent) 
Karlsborg: 70 127 kr (14 procent) 

Verksamheten har under året haft högre intäkter än vad som budgeterats. Detta beror dels på att 
överskottet från 2019 års resultat fördes över till 2020 för att täcka kostnaderna för ett 
digitaliseringsprojekt, samt intäkter från Kooperativet laxen och Biosfär. 

+ 149 tusen kronor på personalkostnaderna beror på en överbudgetering vid året början för att 
täcka eventuella kostnader för föräldrapenning. Det förklaras också genom viss sjukfrånvaro 
under året. 

-191 tusen kronor på kostnadssidan förklaras genom inköp av e-tjänsten "ersättning till 
förtroendevalda" som inte 



 

 

 

 

 

           Årsredovisning 2020 

                        Gullspångs kommun 
                           Kommunfullmäktige 2021-03-29         
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Inledning 

Förord - detta är årsredovisningen 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen upprätta en årsredovisning enligt 8 kap. 16 § 
kommunallagen (2017:725). Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten från och med 
det tillfälle då kommunfullmäktige ska godkänna densamma (kommunallagen 8:15). 

Årsredovisningen ska lämnas till kommunfullmäktige och revisorer senast den 29 mars 2021. 

Årsredovisningen ska redogöra för: 

 Utfallet av verksamheten 

 Verksamhetens finansiering 

 Den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut 

Årsredovisningen ska bestå av: 

 förvaltningsberättelse 

 resultat- och balansräkning 

 kassaflödesanalys 

 noter 

 investeringsredovisning 

 sammanställd redovisning av kommunkoncernen 

Kommunkoncernen inkluderar såväl den verksamhet som drivs inom kommunens förvaltningar 
som verksamhet som bedrivs i bolagsform eller inom kommunalförbund. 

Gullspång kommun är en organisation med uppdrag som spänner över flera områden. 
Förvaltningsberättelsen ger en överskådlig bild av utvecklingen i kommunens verksamhet. I 
förvaltningsberättelsen beskrivs även viktiga händelser som har inträffat under året, förväntad 
utveckling, viktiga personalförhållanden och annat som är av betydelse för styrning och 
uppföljning. 

Årsredovisningar för Gullspång kommuns helägda eller delägda bolag och de kommunalförbund 
som Gullspång är medlem i finns hos respektive bolag och kommunalförbund. Mer information 
finns också på Gullspång kommuns hemsida. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

 

Gullspångs kommuns resultat blev bättre än förväntat. Resultatet på 12,3 miljoner kronor 

möjliggjorde en avsättning för sluttäckning av Odenslund samt avsättning till kommunens 

resultatutjämningsreserv.  Detta har varit möjligt tack vare extra statsbidrag för att täcka 

kostnader i samband med Coronapandemin samt högre intäkter från Migrationsverket än 

beräknat.  

 

Mycket har hänt under året, som har överskuggats av den rådande pandemin. Tack vare 

personalens agerande har det inte kommit in smitta på kommunens äldreboenden, dock har ett 

fåtal boende hemma smittats men har då kunnat få fortsatt hjälp av omsorgspersonalen. Extra 

lokalvård var en av de första åtgärder som infördes vilket hjälpte till att förhindra 

smittspridningen inom kommunens olika verksamheter. Skolorna har anpassat undervisningen 

och förskolorna har begränsat sin verksamhet när smitta har förekommit. Biblioteken stängde för 

besök men har fortsatt låna ut böcker via beställningar. 

 

Kommunens investeringsutgifter uppgick under året till 28,7 miljoner kronor. Den största 

enskilda investeringen var LSS boendet som blev färdigställt under september. Det efterlängtade 

boendet togs i bruk omgående och var mycket uppskattat. Inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde har man klarat av att rekrytera socialsekreterare och legitimerad personal och 

i flera fall har de som rekryterats sökt sig till kommunen genom att de fått rekommendationer 

från redan befintliga medarbetare i kommunen. Trots pandemin har sjukfrånvaron för vård- och 

omsorgspersonalen förbättrats med 1 % jämfört med 2019. Nämnden har vidare deltagit i ett 

projekt som handlade om att bryta ensamhet. Resultatet blir ny biståndsbedömd dagvård samt att 

erbjuda träffpunkter med olika inriktningar och aktiviteter. 

 

För att få fler i kommuninvånare i arbete eller studier samverkar kommunen med flera andra 

kommuner, exempelvis inom vuxenutbildningen. VISA-enheten och Individ och 

familjeomsorgen har under året provat en samverkansmodell som varit lyckad och fått till stånd 

en sänkning av försörjningsstödet. 

 

Näringslivsrådet har varit aktivt under året och flera företag har expanderat men inom 

besöksnäringen har det varit väldigt tufft. En fortsatt dialog med näringslivet är viktig.     

 

Extra glädjande under året var att padelhallen i Hova blev klar och att föreningarna kring 

allaktivitetshallen fick klart med finansieringen. För en liten kommun är det viktigt med aktiva 

föreningar och att vi kan hitta en samverkan med kommunen. 

 

Framöver ser vi fram emot att få Riddarborgen på plats med hjälp av Hova Utvecklingsbolag, 

invigningen av allaktivitetshallen, kanske en padelhall i Otterbäcken, försäljning av tomter i södra 

Otterbäcken, digitalisering av kommunbiblioteken, mer gods på Vänern, påbörjad förstudie för 

produktion av bioenergi, fler företagsbesök, Riddarveckan etc. 
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Tillsammans och Samverka är två viktiga ledord. Det arbete som görs med att sätta kommunen 

på kartan och finnas med i sammanhang utanför kommungränsen är viktigt. Avslutningsvis vill 

jag tacka all personal och alla verksamma i Gullspångs kommun. 

  

 

Carina Gullberg 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunens politiska organisation 

 
 

MTG-gemensam avser gemensam nämnd med Mariestad och Töreboda. 
MTGK-gemensam avser gemensam nämnd med Mariestad, Töreboda och Karlsborg. 
TG-gemensam avser gemensam nämnd med Töreboda. 
RÖS avser kommunalförbund med Skövde, Mariestad, Tibro, Hjo, Karlsborg och Töreboda AÖS avser 
kommunalförbund med Falköping, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde och Tibro. 
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Mandatfördelning i kommunen 

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen och kan beskrivas som 
kommunens riksdag. Kommunfullmäktige i Gullspång kommun består av 31 stycken ledamöter 
och 21 ersättare som väljs vart fjärde år i samband med val till riksdag, region och kommun. 
Fullmäktiges uppdrag är att fastställa de politiska målen för den kommunala verksamheten samt 
besluta i övergripande frågor såsom budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Vidare 
är det kommunfullmäktige som bestämmer vilka som ska sitta med i kommunens olika nämnder 
och styrelser. 

Kommunfullmäktige har haft sammanträden vid sju tillfällen under år 2020. 

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige: 

Socialdemokraterna 11 ledamöter 
Moderaterna 9 ledamöter 
Centerpartiet 3 ledamöter 
Sverigedemokraterna 3 ledamöter 
Rätt väg 2 ledamöter 
Feministiskt initiativ 1 ledamot 
Liberalerna 1 ledamot 
Vänsterpartiet 1 ledamot 

Kommunfullmäktiges presidium: 

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) 
1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) 
2:e vice ordförande Maria Gustafsson (M) 

Mandatfördelningen i kommunstyrelsen: 

Socialdemokraterna 4 ledamöter 
Moderaterna 2 ledamöter 
Centerpartiet 1 ledamot 
Sverigedemokraterna 1 ledamot 
Rätt väg 1 ledamot 
Vänsterpartiet 1 ledamot 
Liberalerna 1 ledamot 

Kommunstyrelsens presidium: 

Ordförande Carina Gullberg (S) 
1:e vice ordförande Bo Hagström (C) 
2:e vice ordförande Björn Thodenius (M) 
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Politik och tjänstemän 

Kommunens politiker är förtroendevalda och väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen 
vart fjärde år. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål 
om hur kommunen ska styras och ledas. 

För att bereda och genomföra politikens beslut behövs offentligt anställda vilka benämns 
tjänstemän och är alltså inte valda av folket utan är anställda hos kommunen. Tjänstemännens 
uppgift är att hjälpa politikerna att bereda och verkställa deras beslut. 

I korthet kan man säga att politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. 
Tjänstemännen bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att uppnå de mål eller resultat 
som politikerna tagit beslut om. 

Kommunens förvaltningsorganisation 

Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ, utser ledamöter i kommunens 
politiska församlingar, vilka bland annat benämns nämnder och kommunalförbund. En del av 
dessa är kommungemensamma med andra kommuner. 

Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till 
regeringen. Kommunstyrelsen genomför kommunfullmäktiges beslut med hjälp av de politiska 
nämnderna och deras förvaltningar och har samma politiska sammansättning som 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S), är även kommunalråd i 
Gullspång kommun. Kommunstyrelsens andre vice ordförande Björn Thodenius (M) är 
oppositionsråd i Gullspång kommun. 

I Gullspång kommun finns det flera nämnder utöver kommunstyrelsen, barn- utbildnings och 
kulturnämnd, vård och omsorgsnämnd, revisionsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd. 
Fyra av nämnderna är kommungemensamma tillsammans med Töreboda och Mariestad samt en 
som är kommungemensam med endast Töreboda kommun. 
Nämnderna har till uppgift att bereda verksamhetsspecifika ärenden och styrs av ett reglemente, 
som har antagits av kommunfullmäktige 

De nämnder som inte är kommungemensamma har samma politiska sammansättning som 
kommunfullmäktige och består av fem ledamöter och fem ersättare. Majoriteten, som denna 
period består av Socialdemokraterna, Centern och Rätt väg, utser ordföranden i varje nämnd och 
oppositionen utser vice ordföranden. I revisionen är det tvärtom, det vill säga att oppositionen 
utser ordföranden och majoriteten vice ordföranden. I Gullspångs kommun finns även utskott 
som förbereder ärenden till kommunstyrelsen. 

I Gullspång kommun arbetar ungefär 420 personer. Dessa ansvarar för det dagliga arbetet inom 
barn och utbildning, stöd och omsorg, kultur och fritid, kommunledning samt företag och 
näringsliv. 
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Ekonomi i korthet 

 

Tabellen ovan presenterar nyckeltal för de senaste tre åren. 

Fördelning av kommunens ekonomiska resurser 

 

Det är kommunfullmäktige som beslutar hur kommunens ekonomiska resurser ska fördelas 
mellan nämnderna. Nämnderna bestämmer sedan hur kommunens ekonomiska resurser ska 
fördelas till de olika verksamheterna. Därefter är det upp till varje verksamhet att styra så att de 
tilldelade medlen används på ett så effektivt sätt som möjligt för att uppnå verksamhetsmålen och 
ha en god ekonomisk hushållning. 
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Skatteintäkter finansierar större delen av verksamheterna. Resten av intäkterna utgörs till största 
delen av bidrag från staten i form av statsbidrag – för kommunerna i form av ett obundet 
tillskott. En mindre del av statsbidragen är riktade och förknippade med en motprestation. 

Den största delen av kommunens kostnader är personal- och pensionskostnader som utgör 60 
procent av totala kostnader. Köp av verksamhet och tjänst utgör tillsammans nästan resten av 
resursförbrukningen vilket bland annat kan förklaras av demografiska förutsättningar då 
fördelning, storlek och sammansättning av kommunens befolkning i stor utsträckning även 
påverkar kommunens kostnader. Exempelvis har Gullspång kommun ett stort antal placeringar 
inom socialtjänsten samt elever som går på gymnasieskola på annan ort, då kommunen inte själv 
bedriver gymnasieverksamhet, vilket påverkar köp av verksamhet från andra aktörer. Av köp av 
verksamhet utgör offentlig sektor ca 73 procent och privata aktörer och stiftelser 27 procent. 

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Gullspångs kommuns vision Framtidsberättelsen visar färdriktningen till hur kommunen ska 
utvecklas och se ut i framtiden. Kommunfullmäktige styr den kvalitativa nivån i kommunen 
genom ett målpaket med elva övergripande mål. Uppföljning av målen ska ge en bild av 
kommunen som helhet och beskriva vad kommunen ska uppnå. Kommunfullmäktiges mål gäller 
under mandatperioden och är indelade i olika perspektiv: 

 Inflytande och ansvar 

 Samhälle och näringsliv 

 Kultur i alla former 

 Gullspångs kommun - värt ett besök 

 Goda ambassadörer 

 Att vara medarbetare i Gullspång 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål är att de flesta mål 
är delvis uppnådda. Samtidigt finns det en förbättringspotential inom ett antal områden. 
Coronapandemin har i hög grad påverkat måluppfyllelsen under året främst inom områdena som 
rör kultur, besök o.s.v. Även vakanser har negativt påverkat måluppfyllelsen. 

De finansiella målen mäter den ekonomiska ställningen på kort och lång sikt. Gullspång kommun 
har inom det finansiella perspektivet beslutat om finansiella mål enligt följande: 

 Årets resultat ska vara 1 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 Investeringarna ska i första hand långsiktigt finansieras med egna medel. 

 Amortering 2 miljoner kronor. 

 Soliditeten ska årligen förbättras. 

En samlad bedömning är att kommunen inte lever upp till de av kommunfullmäktige beslutade 
finansiella målen om god ekonomisk hushållning. 

Trots ett bra resultat 2020 om 3,6 procent så uppgår det genomsnittliga resultatmålet de senaste 
fem åren till 0,6 procent. För att under ett längre tidsperspektiv kunna skattefinansiera större 
delen av investeringsvolymen i kommunen krävs generellt ett resultatmål mellan två och tre 
procent, därav bedöms att resultatmålet ej är uppfyllt. 

Årets självfinansieringsgrad om 85 procent påvisar att investeringarna endast finansierats till 85 
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procent via egna medel. Resterande 15 procent utgörs av lånade medel. Därav uppfylls inte det 
finansiella målet om egenfinansiering av investeringar. 

Under året har en miljon kronor amorterats på ett av kommunens befintliga lån. I samband med 
omläggning av befintliga lån, samtidigt som nya lån om totalt 30 miljoner kronor upptagits, har 
beslut fattats att sluta amortera på lån i nuläget. Med anledning av detta har det finansiella målet 
kring en årlig amortering om två miljoner kronor inte uppnåtts. 

Soliditeten är oförändrad år 2020 jämfört med föregående år. Även om årets resultatnivå var bra 
behöver investeringsnivån i förhållande till resultatnivå ses över i syfte att förbättra det egna 
kapitalet och därmed soliditetsmåttet framöver. 
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Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen ger en översiktlig bild av utvecklingen i kommunens verksamhet. I förvaltningsberättelsen 
beskrivs även viktiga händelser som har inträffat under året, förväntad utveckling, viktiga personalförhållanden 
och annat som är av betydelse för styrning och uppföljning. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Gullspång kommun redovisar ett resultat om 12,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv 
budgetavvikelse på 9 miljoner kronor. Detta kan jämföras med föregående år då resultatet 
uppgick till -15,4 miljoner kronor. Förändringen jämfört med föregående år kan främst förklaras 
av extra tillskott av generella statsbidrag i samband med Coronapandemin om 9,9 miljoner 
kronor samt återbetalning av sjuklönekostnader om 2,9 miljoner kronor. Vidare har regeringens 
förslag om ändring i kostnadsutjämningen, som trädde i kraft 1 januari 2020, bidragit till ökade 
skatteintäkter om 5,4 miljoner kronor. 

Årets resultat om 12,3 miljoner kronor motsvarar 3,6 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag och är bättre än det budgeterade resultatmålet om 3,2 miljoner kronor, motsvarande 
en procent av budgeterade skatter och bidrag. 

Sammantaget redovisar verksamheterna ett positivt utfall om 2,5 miljoner kronor.  
Kommunstyrelsen, bland annat kommunledningskontoret, uppvisar ett överskott om 3,3 miljoner 
kronor som främst förklaras av vakanta tjänster samt ej förbrukat förfogandeanslag. 

Överskott finns även inom Barn- utbildning och kulturnämnden om totalt 3,1 miljoner kronor 
där grundskolan står för den största delen av överskottet. Den positiva budgetavvikelsen beror 
bland annat på intäkter från Migrationsverket som inte förväntades i redovisad omfattning samt 
en lägre avgift avseende skolskjutsar. 

Negativa budgetavvikelser finns dock inom Vård- och omsorgsnämnden om totalt 5,9 miljoner 
kronor där äldreomsorgen och individ- och familjeomsorg står för underskotten. Dessa 
avvikelser beror delvis på hemtjänsten och ökade personalresurser i samband med palliativ vård 
samt ökad vård i hemmet. Kostnader för placeringar är orsaken till underskott inom individ- och 
familjeomsorg. 

Finansverksamheten redovisar ett positivt resultat, vilket förklaras av tillskott av generella 
statsbidrag till följd av Coronapandemin. Positiva avvikelser finns även inom pensioner på grund 
av en lägre engångspremie än prognostiserat. 

Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 38 miljoner kronor varav 24 miljoner kronor avsåg 
ombudgeteringar. Enligt utfallet har 28,7 miljoner kronor av investeringsanslagen förbrukats 
under året. 

Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB uppvisar resultat om -3,4 miljoner kronor 
respektive 20 tusen kronor. Koncernen redovisar sammantaget ett resultat uppgående till 8,8 
miljoner kronor. 

Omvärld 

Kommunerna kom in i 2020 efter ett par år med något svagare resultat än de tre föregående åren. 
Många kommuner hade påbörjat arbete med effektiviseringar och besparingar för att klara den 
demografiska situation som väntade. Det ledde till att kostnaderna i fasta priser minskade under 
2019. Delvis förklaras det också av en avveckling av vissa verksamheter efter 2015 års stora 
flyktingmottagande. Men även bortsett från detta var kostnadsökningen den lägsta sedan 2008. 
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Trots besparingar fick 68 kommuner underskott 2019 och 2020 såg ännu besvärligare ut. Detta 
resulterade i att regeringen i januari aviserade ett tillskott på 3,5 miljarder kronor till kommunerna 
och att riksdagen senare beslutade om ett ytterligare tillskott på 1,7 miljarder. 

Från och med mars började kommunerna påverkas mycket starkt av pandemin. Från början 
handlade det om att få tag på smittskyddsutrustning, hantera och minska smittspridningen i 
samhället, ställa om till digital undervisning i gymnasieskolorna och att möta vårdbehovet hos 
personer med Covid-19 på landets äldreboenden. Staten hade för avsikt att hålla kommunerna 
skadeslösa varpå de ökade de generella statsbidragen med 13,5 miljarder kronor, samt lovade att 
ersätta alla merkostnader inom funktionshinder- och äldreomsorg. Att staten också betalat hela 
sjuklönen för alla anställda fram till och med juli har minskat kostnaderna betydligt för 
kommunerna. 

Under hösten blev det tydligt att skatteunderlaget inte påverkats så mycket som befarat av 
pandemin och att de generella bidrag staten skjutit till är större än effekten på skatteunderlaget. 
Detta i kombination med övriga bidrag och att många verksamheter efterfrågats i lägre grad gör 
att 2020 i många kommuner kommer att avslutas med ett stort ekonomiskt överskott, som 
sammantaget beräknas bli drygt 30 miljarder kronor. Dilemmat för kommunerna består nu i att 
hålla tillbaks förväntningarna som ökar till följd av de starka resultaten. För de långsiktiga 
utmaningar kommunerna hade innan pandemin kvarstår. De måste förhindra att verksamheterna 
sväller då effektiviseringar måste göras för att klara ekonomin i budgetens sista planår, där det 
fortfarande blir ett negativt ekonomiskt gap om kostnaderna skulle tillåtas öka i takt med 
befolkningen. 

Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta 
återhämtningen kommer dock dämpas av att smittspridningen som under de senaste månaderna 
snabbt har eskalerat; likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt bakslag i 
återhämtningen, och en svag inledning av 2021. Att vaccinering mot Covid-19 nu pågår i Sverige, 
liksom globalt, stärker samtidigt konjunkturutsikterna för den andra halvan av året, och än mer 
utsikterna för 2022. 

Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har under de senaste decennierna ökat i 
betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska utvecklingen, främst som en 
följd av ambitionshöjningar. 

Den utveckling som sektorn har haft hittills kommer inte att vara möjlig i framtiden. Det mesta 
talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med välfärdsbehoven. Under lång tid 
har det varit känt att kommunerna skulle ställas inför en demografisk utmaning med en åldrande 
befolkning. En rad åtgärder har diskuterats, såsom höjda skatter, höjda avgifter, höjd 
pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar. På senare tid 
har digitalisering framhållits som en stark kandidat. Även främjande och förebyggande arbete är 
ett sätt att bromsa behovsökningarna och bidra till ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Det 
är inte troligt att någon enskild åtgärd räcker för att klara utmaningen. Däremot kan många 
mindre bidrag från en rad olika åtgärder räcka för att klara utmaningen. 

Den ekonomiska utvecklingen i framtiden eller de närmaste tre åren är svår att spekulera i 
eftersom pandemin kommer att visa ett avtryck i ekonomin flera år framåt. Coronapandemin 
skapar stor osäkerhet i ekonomin och det är fortfarande oklart om staten kommer att kunna täcka 
kommunala merkostnader eller minskade verksamhetsintäkter som följer i coronavirusets spår, 
utöver det som utlovats för vård och omsorg. Detta gör att ytterligare statliga tillskott kommer att 
behövas för att kunna möta en redan ansträngd ekonomi med en försvagad konjunktur och en 
förändrad demografi. 
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Kommunens ekonomiska utveckling 

Ett omtumlande år ger oväntade avtryck i den kommunala ekonomin, vilket även gäller 
Gullspång kommun. Ingången av 2020 präglades av försiktighet. Statsbidragen var 
dimensionerade för en sämre ekonomisk utveckling än vad det senare kom att bli. Högre 
verksamhetskostnader inom de direkt pandemidrabbade delarna av verksamheten balanserades 
upp av statsbidrag och inom andra verksamheter minskar kostnaderna. Att i våras förutse vart allt 
detta skulle landa var omöjligt. 

Kommunsektorn uppvisar rekordresultat 2020 vilket inte låg inom möjligheternas horisont i 
våras. Även de närmsta två åren ser förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och 
ekonomiska effekterna av pandemin är på kort och lång sikt osäkra. Historien kommer att utvisa 
vad detta speciella år fört med sig. 

De ekonomiska konsekvenserna av pågående pandemi är påtagliga för konjunkturläget och 
påverkar även kommunernas skatteintäkter under år 2020 och flera år framåt. Detta har medfört 
att statsbidrag har tilldelats till kommunerna under året. 

Gullspång kommun har erhållit följande statsbidrag: 

 Extra statsbidrag i januari 1,8 miljoner kronor 

 Extra statsbidrag i februari 0,9 miljoner kronor 

 Extra statsbidrag i april 5,4 miljoner kronor 

 Extra statsbidrag i maj 1,5 miljoner kronor 

 Extra statsbidrag i december 0,3 miljoner kronor (avsättning periodiseringsfond) 

Extra statsbidrag för ersättning avseende sjuklönekostnaderna från april till december uppgår till 
2,9 miljoner kronor. Totalt har kommunen erhållit extra statsbidrag om 12,9 miljoner kronor. 

Förutom dessa statsbidrag har kommunen återsökt statsbidrag för ekonomisk ersättning inom 
socialtjänsten till följd av Coronapandemin. Av dessa har kommunen i omgång ett fått 91,4 
procent för januari till augusti vilket motsvarar 1,3 miljoner kronor. Resterande 8,6 procent 
förväntas betalas ut under omgång två tillsammans med återsökning för perioden september till 
november. 

Välfärden står inför stora utmaningar. De kommande 10 åren kommer andelen barn, unga och 
äldre i samhället att öka. Samtidigt kommer antalet personer i arbetsför ålder att öka mycket 
svagt. Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av 
välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra 
befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Grovt räknat 
ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst är det 
äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården. 
Det hänger samman med att vi blir allt äldre och kan leva med fler och svårare sjukdomar. I 
grunden är det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning och 
finansiering. 

Det starka verksamhetstrycket de kommande åren, samtidigt som utvecklingen av 
skatteunderlaget försvagas, ställer krav på effektiviseringar – oavsett nuvarande pandemi. Arbetet 
med att förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i än större utsträckning 
inriktas på effektiviseringar med hjälp av teknik och nya arbetssätt, ifrågasättande av befintliga 
verksamheter samt diskussion om ambitionsnivåer. Digitala verktyg och automatisering ger nya 
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möjligheter att klara de växande välfärdsbehoven och samtidigt upprätthålla servicen till 
kommuninvånarna. 

Investeringar för utveckling 

Under flera år har kommunen renoverat grund- och förskolor samt tagit fram detaljplaner som 
syftar till att skapa förutsättningar för bostadsbyggande. Detta för att generera nya 
kommuninvånare och därmed ökade skatteintäkter. Vidare har många investeringar för att 
förbättra och effektivera befintliga anläggningar i syfte att ge lägre driftskostnader över tid, 
exempelvis förnyelse av ledningsnät och modernisering av pumpstationer. 
Under år 2020 har detaljplan för Gallernäset 1:19 antagits där planen syftar till att möjliggöra för 
nya strandnära bostäder samt utveckling av Barfotens camping. Inom det planerade 
bostadsområdet finns förutsättningar för cirka 30 villatomter och cirka 10 tomter för 
sammanbyggd bebyggelse som exempelvis radhus. 

Finansiell analys 

I nedanstående avsnitt görs en analys av kommunens finansiella utveckling och ställning. Syftet är 
att identifiera finansiella möjligheter och problem och på så vis klargöra om kommunen har en 
god ekonomisk hushållning eller inte. Den finansiella analysen grundar sig på den så kallade RK-
modellen som utgår ifrån fyra finansiella perspektiv: resultat, kapacitet, kontroll och risk. Dessa 
perspektiv analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. 

Sammanfattning 

En god ekonomistyrning på alla nivåer är en förutsättningen för att bedriva en bra och 
välfungerande verksamhet. Långsiktig planering gör det möjligt att satsa offensivt, hantera nya 
förutsättningar och klara konjunkturväxlingar. På både kort och lång sikt är det av yttersta vikt att 
ha balans mellan intäkter och kostnader samt fokusera på driftskonsekvenser av investeringar och 
långsiktiga åtaganden. Vidare är det avgörande att kostnaderna inte överstiger intäkterna för att 
uppnå en god ekonomisk hushållning. 

Gullspång kommun uppvisade 2020 ett resultat om 12,3 miljoner kronor vilket motsvarar 3,6 
procent av skatter och bidrag. För att under ett längre tidsperspektiv kunna skattefinansiera större 
delen av investeringsvolymen i kommunen krävs generellt ett resultatmål på mellan två och tre 
procent. Gullspång kommun uppvisar den senaste femårsperioden ett genomsnittligt resultat på 
0,6 procent av årets resultat, vilket inte uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. 

Det låga genomsnittliga resultatet, i förhållande till skatter och bidrag, kan förklaras av ökade 
driftkostnader samt en högre investeringsnivå, något som även bidrar till en reducerad 
självfinansieringsgrad. I och med 2020 års positiva resultat har självfinansieringsgraden dock 
påverkats positivt och slutade på 85 procent. 

I och med årets resultat påverkas Gullspång kommuns likviditet positivt medan soliditeten var 
oförändrad, vilken påvisar att kommunens finansiella handlingsutrymme har stärkts och den 
likvida riskexponeringen reducerats. Vidare täcker inte det egna kapitalet, för tillfället, den totala 
pensionsskulden om 168 miljoner kronor vid årsskiftet, något som är negativt ur en risksynpunkt. 

Gullspång kommun redovisar under 2020 sammantaget inte så stora budgetavvikelser inom 
verksamheterna vilket påverkar förutsättningar för god ekonomisk hushållning på ett positivt sätt. 
Däremot behöver kommunen, utifrån tidigare års budgetavvikelser, se över budgetkontrollen och 
anpassa verksamheterna utifrån rådande ekonomiska förutsättningar i syfte att utöka kontrollen 
och uppnå ett resultatmål som är förenligt med de framtida mål och utmaningar som ställs på 
kommunen. 
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Resultat 

Resultatperspektivet visar en kartläggning över årets resultat och dess orsaker, samt av 
investeringar och hur de utvecklas. 

Årets resultat 2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat 
(mnkr) 

12,3 -15,4 -4,2 9,3 7,1 

Procent av skatter 
och bidrag (%) 

3,6% -4,8% -1,3% 3,0% 2,4% 

Reavinster och 
jämförelsestörande 
poster (mnkr) 

12,9 0,0 0 0,0 0,0 

Resultat exkl. 
reavinster och 
jämförelsestörande 
poster (mnkr) 

-0,6 -15,4 -4,2 9,3 7,1 

Procent av skatter 
och bidrag exkl. 
reavinster och 
jämförelsestörande 
poster (%) 

-0,2% -4,8% -1,3% 3,0% 2,4% 

 

För att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och 
kommunfullmäktiges resultatmål ska årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag uppgå till lägst en procent. 

Gullspång kommuns resultat uppgick 2020 till 12,3 miljoner kronor, motsvarande 3,6 procent av 
skatter och bidrag, vilket jämfört med 2019 var en förbättring med 28 miljoner kronor. Under 
2019 redovisade verksamheterna ett underskott om sammanlagt -18 miljoner kronor, vilket 2020 
var ett överskott om 2,5 miljoner kronor. Under 2020 erhöll kommunen extra tillskott av 
generella statsbidrag i samband med Coronapandemin om 12,9 miljoner kronor inklusive 
återbetalning av sjuklönekostnader om totalt 2,9 miljoner kronor. 

Om de extra bidragen exkluderas (jämförelsestörande poster) skulle resultatet istället varit -0,6 
miljoner kronor vilket motsvarar -0,2 procent av skatter och bidrag. Den främsta anledningen till 
årets resultat de senaste åren är att kostnaderna för den löpande verksamheten ökat i snabbare 
takt än kommunens skatteintäkter med, undantag för år 2020. 

Generellt brukar ett resultat på mellan två och tre procent betraktas som god ekonomisk 
hushållning, eftersom ett sådant resultat ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera 
större delen av normal investeringsvolym i en kommun. Gullspång kommun uppvisar under den 
senaste femårsperioden ett genomsnitt på 0,6 procent. Det innebär att kommunen inte kan anses 
ha uppfyllt det krav som kommunallagen ställer på god ekonomisk hushållning, även om 2020 års 
resultatmål uppfyllts. 
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Skatte- och 
nettokostnadsutveckling 

2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens 
nettokostnader (mnkr) 

326,9 339,5 322,5 307,9 297,5 

Skatter och bidrag (mnkr) 339,2 323,4 317,2 316,6 304,0 

Nettokostnadens andel av 
skatter och bidrag (%) 

96,4% 105,0% 101,7% 97,3% 97,9% 

      

Skatte- och 
nettokostnadsutveckling 
(%) 

2020 2019 2018 2017 2016 

Nettokostnadsutveckling -3,7% 5,1% 4,7% 3,5% 7,8% 

Skatte- och 
statsbidragsutveckling 

5,0% 1,9% 0,2% 4,2% 7,4% 

 
För en långsiktig och hållbar ekonomi är förhållande mellan nettokostnader och skatteintäkter av 
stor vikt. För att kunna möta och förhålla sig till framtida behov är det grundläggande att 
nettokostnaderna inte ökar i snabbare takt än de intäkter som kommunen får genom skatter och 
statsbidrag. 

Skatteintäkterna ökade 2020 med 5 procent, vilket är en betydligt högre ökningstakt än 
föregående år. Denna ökning beror främst på extra tillskott av generella statsbidrag till följd av 
Coronapandemin. Vidare ökar nettokostnaderna i en takt som inte är förenlig med skatte- och 
statsbidragsutvecklingen, om man bortser från de extra tillskotten av statliga medel. Det innebär 
att verksamheterna står inför stora utmaningar och kommer behöva anpassa 
kostnadsutvecklingen till intäkterna framöver. 

En god balans mellan löpande intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för att 
uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning. Ett mått på denna balans är 
driftkostnadsandel, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till 
skatteintäkterna. Redovisas en driftkostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv 
balans mellan löpande kostnader och intäkter. Generellt brukar en nettokostnad på 97-98 procent 
betraktas som god ekonomisk hushållning för då klarar de flesta kommuner att över en längre 
period finansiera sina ersättningsinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar. 
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Nettokostnadsandel 
- olika kostnaders 
andel av 
skatteintäkter och 
utjämning (%) 

2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetsnetto 92.8% 101,4% 98,8% 94,4% 94,7% 

Avskrivningar 3,6% 3,6% 2,9% 2,9% 3,2% 

Nettokostnad 
exklusive finansnetto 

96,4% 105,0% 101,7% 97,3% 97,9% 

Finansnetto 0,0% -0,2% -0,3% -0,2% -0,2% 

Nettokostnad totalt 96,4% 104,8% 101,3% 97,0% 97,6% 

Årets resultat 3,6% -4,8% -1,3% 3,0% 2,4% 

      

Jämförelsestörande poster -3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nettokostnad inkl. 
finansnetto och exkl. 
jämförelsestörande poster 

100,2% 104,8% 101,3% 97,0% 97,6% 

 

Vid analys av Gullspång kommuns driftkostnadsandel framgår det att av nettot av 
verksamheternas intäkter och kostnader under 2020 togs 96,4 procent av skatteintäkterna i 
anspråk, en minskning med 8,6 procent jämfört med 2019. Vidare tog avskrivningarna i anspråk 
3,6 procent, vilket är ungefär samma nivå som tidigare år. Avskrivningarna är kommunens 
periodiserade kostnader för investeringar. Finansnettot var hamnade på 0 procent, vilket innebar 
att finansiella intäkter och finansiella kostnader var ungefär lika stora under 2020. 

Totalt innebar detta att kommunens nettokostnader och finansnetto tog i anspråk 96,4 procent 
av skatteintäkterna. I och med att i anspråkstagandet understeg 100 procent innebar det att 
kommunen inte förbrukat mer resurser än vad som fanns tillgängligt och därmed fick ett positivt 
resultat. Jämfört med 2019 är detta en förbättring med 8,4 procentenheter, vilket förklaras av 
främst en lägre kostnadsutveckling i verksamheten mot tidigare år, som delvis beror på 
återbetalning av sjuklönekostnader. Dock ska tilläggas att om kommunen inte fått ta del de extra 
statsbidrag samt återbetalning av sjuklönekostnaderna, vilket motsvarar den jämförelsestörande 
posten om -3,8 procent, hade kommunens nettokostnader varit 100,2 procent, dvs. kommunen 
har levt över sina tillgångar. 

Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor andel av investeringarna som kan 
finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. 100 procent 
innebär att kommunen självfinansierar samtliga investeringar som är genomförda under året, 
vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringar och kommunens 
långsiktiga handlingsutrymme stärks. En negativ finansieringsgrad kan främst förklaras av ökade 
investeringsnivåer och ett avtagande resultat. 

Självfinansieringsgrad 
av investeringar (%) 

2020 2019 2018 2017 2016 

Självfinansieringsgrad 
av investeringar 

85 -14 8 64 146 
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Självfinansieringsgraden av investeringar uppgick 2020 till 85 procent, jämfört med -14 procent 
föregående år. Det innebar att 85 procent del av investeringarna under året har kunnat finansieras 
med befintliga medel, vilket är en förbättring mot 2019. De resterade 15 procenten finansierades 
till stor del genom en ökad upplåning. För att öka självfinansieringsgraden krävs att en större 
andel av skatteintäkter och generella bidrag går till årets investeringar, vilket med andra ord 
innebär att resultatnivåerna framöver måste vara i höjd med årets resultat. Genomsnittet för 
självfinansieringsgraden de senaste fem åren är 58 procent. 

Kapacitet 

Kapacitetperspektivet visar kommunens kapacitet eller långsiktiga betalningsberedskap. Här 
redovisas den finansiella motståndskraft som kommunen har på lång sikt. Större kapacitet 
innebär mindre känslighet för kommande lågkonjunkturer. 

Soliditet 2020 2019 2018 2017 2016 

Soliditet exkl. 
ansvarsförbindelser 
(%) 

32% 32% 36% 39% 40% 

Soliditet inkl. 
ansvarsförbindelser 
(%) 

-14% -20% -15% -16% -22% 

Soliditet exkl. 
kommunala bolag 
samt 
ansvarsförbindelser 
(%) 

32% 33% 38% 38% 40% 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur 
stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ett viktigt kriterium 
för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan 
utvecklas i positiv riktning. Detta innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt 
finansiella handlingsutrymme inför framtiden. Gullspång kommuns soliditet har varit relativ 
konstant under de senaste fem åren, men en liten minskning har däremot skett. Detta beror dels 
på en hög investeringsnivå samt ökad upplåning i förhållande till minskade resultatnivåer. 
Gullspång kommuns soliditet kan dock komma att påverkas till viss del av kommunens 
kommunala bolag då bolagets bankinnehav inkluderas i kommunens tillgångar. Exkluderas 
bolagets bankinnehav kan kommunens soliditet komma att ändras något, dock inte markant de 
senaste åren då bankinnehavet hos bolaget inte varit så stort. Däremot behöver man räkna bort 
bolagsinnehav i kommunens soliditet för att göra det mer jämförbart med andra kommuner i 
Sverige. Kommungenomsnittet i Sverige ligger på ca 50 procent. 

Vidare är det viktigt att inkludera kommunens ansvarsförbindelser för pensioner intjänade fram 
till 1997, som ligger utanför balansräkningen, i soliditetsmått. I och med att ansvarsförbindelsen 
inte ingår i balansräkningen utan mer kan betraktas som en dold skuld är det viktigt att inkludera 
den i soliditetsmåttet för att inte få en förvrängd bild av den ekonomiska situationen. När 
Gullspång kommun inkluderar ansvarsförbindelserna i soliditetsmåttet förändras soliditeten från 
32 procent till -14 procent. För att stärka soliditeten krävs det att Gullspång kommun förbättrar 
resultatet och därmed det egna kapitalet. 

Soliditeten är starkt relaterad till skuldsättningsgraden, det vill säga, hur stor andel av kommunens 
tillgångar som finansierats med det egna kapitalet. När man betraktar soliditeten är det viktigt att 
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ha skuldsättningsgraden i åtanke då soliditeten inkluderar tillgångar som finansierats av lån. 
Exempelvis om kommunen lånar en miljon ökar tillgångarna och soliditeten förbättras men 
påvisar däremot inte huruvida soliditeten egentligen förbättrats med hjälp av egna eller lånade 
medel. Är skuldsättningsgraden mer än 100 procent innebär det att skulderna är större än det 
egna kapitalet och vice versa. En hög skuldsättningsgrad kännetecknas av en låg soliditet. För att 
reducera skuldsättningsgraden finns det olika tillvägagångssätt. Bland annat minskas 
skuldsättningsgraden vid amortering samt ökning av det egna kapitalet. 

Skuldsättningsgrad 2020 2019 2018 2017 2016 

Total 
skuldsättningsgrad 
(%) 

214% 215% 177% 154% 152% 

- varav 
avsättningsgrad (%) 

40% 42% 37% 36% 40% 

- varav kortfristig 
skuldsättningsgrad 
(%) 

70% 86% 75% 90% 86% 

- varav långfristig 
skuldsättningsgrad 
(%) 

104% 88% 65% 28% 26% 

      

Icke räntebärande 
skulder (%) 

110% 128% 112% 126% 126% 

Räntebärande 
skulder (%) 

104% 87% 65% 28% 26% 

 
Gullspång kommuns skuldsättningsgrad har ökat de senaste åren till följd av en ökad 
investeringsnivå vilket har finansierats med lånade medel. Även om kommunen år 2020 gjorde ett 
positivt resultat påverkas skuldsättningsgraden till stor del av de nyupplåningar kommunen gjorde 
under året om totalt 30 miljoner kronor samt att det egna kapitalet inte har ökat i samma takt 
som skuldsättningen. 

Risk 

Riskanalysen visar den finansiella riskexponeringen. God ekonomisk hushållning gör det lättare 
att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. 

Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsredskap. En oförändrad eller ökad 
kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att 
kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. 

Kassalikviditet 2020 2019 2018 2017 2016 

Kassalikviditet 
(%) 

71% 38% 67% 94% 89% 

 
Kommunens likviditet har de senaste fem åren ett genomsnitt på 72 procent, normalt eftersträvas 
ett riktmärke på 100 procent för kassalikviditet. Det innebär att korta tillgångar är lika stora som 
korta skulder. Gullspång kommuns tidigare nivåer mellan 70-90 procent har varit goda ur 
risksynpunkt, eftersom det i kommunens kortfristiga skulder ingår en semesterlöneskuld som 
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utgör ca 20 procent av de kortfristiga skulderna. Den förändras normalt inte i någon större 
omfattning under året och utgör därmed ingen större belastning på likviditeten. Det har inneburit 
att en nivå runt 50-70 procent ändå kan anses ha tryggat den kortsiktiga betalningsförmågan för 
kommuner med ett normalt likviditetsflöde. Däremot bör kassalikviditeten bevakas så att den inte 
har samma nivåer som år 2019 då den endast var 38 procent. Om man år 2019 bortsett från 
semesterlöneskulden hade endast 18 procent återstått av kassalikviditeten, vilket är en nivå som 
inte är bra ur risksynpunkt. 

Gullspång kommuns likviditet påverkas, liksom soliditeten, av bankinnehav hos de kommunala 
bolagen. I princip kan konstateras att kommunen tidigare år, ur ett riskperspektiv, haft en relativt 
god nivå på likviditeten och att kommunen i kort och långt finansiellt perspektiv inte behövt 
vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella betalningstoppar. Dock har de senaste årens 
investeringsnivåer och generellt ökade kostnader bidragit till att riskexponeringen ökat. 

Pensionsåtaganden 
(mnkr) 

2020 2019 2018 2017 2016 

Avsättningar 
(inklusive särskild 
löneskatt) för 
pensioner 

21 20 19 17 16 

Ansvarsförbindelser 
(inklusive särskild 
löneskatt) 

147 148 149 151 154 

Finansiella 
placeringar avseende 
pensionsmedel 

0 0 0 0 0 

Återlånade medel 168 168 168 168 170 

 
Kommunens pensionsskuld är en viktig del ur risksynpunkt då det i framtiden kommer att 
generera utbetalningar för kommunen. Gullspångs kommun redovisar pensionsskulden enligt den 
så kallade blandmodellen. Det innebär i praktiken att större delen av skulden tas upp som en 
ansvarsförbindelse utanför resultat- och skuldredovisning. Den totala pensionsskulden uppgår vid 
årsskiftet till 168 miljoner kronor inklusive löneskatt. Gullspång kommun kommer i nuläget inte 
kunna täcka dessa utbetalningar med eget kapital, vilket är negativt ur ett riskperspektiv. 

Borgensåtaganden 
(mnkr) 

2020 2019 2018 2017 2016 

Gullspångsbostäder 
AB 

113,7 106,3 114,0 89,7 59,2 

Skagerns Energi AB 29,6 30,0 25,0 25,0 10,8 

Riksbyggen 
kooperativa 
hyresrättsförening 
Gullspång 

91,1 90,6 92,8 87,8 96,2 

Förlustansvar för 
egna hem och 
småhus 

0,0 0,4 0,4 0,4 0,6 

Föreningar 1,2 2,1 2,0 5,4 5,4 
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Borgensåtaganden 
(mnkr) 

2020 2019 2018 2017 2016 

Totalt 236 229 234 208 172 

Ett borgensåtagande innebär en risk att borgensmannen, i detta fall kommunen, måste infria sitt 
åtagande. Riskens omfattning beror bland annat på vilken typ av borgen det gäller och för 
vem/vilka borgen har tecknats. Cirka 60 procent av kommunens borgensåtaganden är till det 
kommunala bostadsbolaget inom koncernen. Gullspång kommuns borgensåtaganden uppgick 
2020 till 236 miljoner kronor, vilket är en ökning i förhållande till tidigare år. Ökningen kan i 
huvudsak härledas till det kommunala bostadsbolaget Gullspångsbostäder AB då de gjorde en 
nyupplåning om 8 miljoner kronor under året för kommande investeringar. Då bostadsbolaget år 
2020 gjorde ett underskott om -3,4 miljoner kronor påverkar det även kommunen negativt ur en 
risksynpunkt. 

Kontroll 

Kontrollaspekten visar hur ekonomiska mål och planer följs. Att följa budget ger bättre 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens 
finansiella kontroll och budgetavvikelsen bör teoretisk sett ligga så nära noll som möjligt. 

Budgetavvikelse 
(mkr) 

2020 2019 2018 2017 2016 

Budgetavvikelse 
årets resultat 

9,1 -20,2 -10,4 0,1 1,4 

Varav:      

Verksamhetens 
netto 

3,5 -21,4 -9,4 -3,8 -13,1 

Skatteintäkter 
och statsbidrag 

6,1 1,1 -1,5 3,9 12,9 

Finansnetto -0,5 0,1 0,5 0,0 1,6 

 
Jämfört med budget redovisade kommunen ett överskott på 9,1 miljoner kronor. Utifrån tabellen 
går det att utläsa att det bland annat är budgetavvikelserna inom verksamheterna som genererar 
budgetavvikelsen av årets resultat. Avvikelserna inom skatteintäkter är inte något som kommunen 
kan påverka, vilket dock måste tas i beaktande. 

På totalnivå för hela kommunen visar analysen att kommunen år 2020 har kontroll på budget och 
har anpassat sig efter förändrade förutsättningar. Dock påvisar de förgående årens 
budgetavvikelser att budgetkontrollen behöver ses över ytterligare. Vidare är det av stor vikt att 
kommunen har kontroll över sina tilldelade medel och anpassar sina verksamheter därefter.  
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Händelser av väsentlig betydelse 

Det gångna året har främst präglats av Coronapandemin där samtliga verksamheter har gjort sitt 
yttersta för att anpassa respektive verksamhet till den rådande situationen, samtidigt som 
kvaliteten på tjänster fortfarande ska vara god. 

I samband med pandemin fattade Barn- utbildnings- och kulturnämnden beslut om att begränsa 
bibliotekets öppettider. Detta för att begränsa smittspridning och ge möjlighet att på alternativa 
sätt förmedla medier till riskgruppen. Detta påverkade verksamhetens arbete mot 
måluppfyllelsen. Publika program fick till allra största del ställas in eller flyttas fram. För att 
begränsa smittspridningen infördes i mars månad gratis inköpsservice till kommuninvånare över 
70 år, vilket har nyttjats av kommuninvånarna och tagit emot på ett mycket positivt sätt. 

Ett nytt gemensamt samverkansavtal har träffats med Mariestads kommun, Töreboda kommun 
och Arbetsförmedlingen i samarbete med regeringens delegation unga och nyanlända i arbete. 
Avtalet säkerställer Arbetsförmedlingens närvaro i Gullspångs kommun. Vidare har antalet barn 
som är i behov av barnomsorgsplats ökat i Hova och med anledning av detta beslutade 
kommunen att under året öppna en ny förskoleavdelning på Regnbågsskolan. 

Under hösten beslutade Migrationsverkets generaldirektör att avveckla mottagningsenheterna i 
Borås och Mariestad. Beslutet innebär också en avveckling av asylboenden i Gullspång kommun, 
något som bidrar till att intäkterna från Migrationsverket kommer att upphöra under 2021. I 
dagsläget får utbildningsverksamheten intäkter från Migrationsverket. Dessa medel finansierar 
inte bara de asylsökandes undervisning utan också en del av verksamhetens overheadkostnader. 
Migrationsverket beslut kommer framöver att påverka skolans organisation, det kommunala 
bostadsbolaget samt kommunen i sin helhet i form av minskade statsbidrag. 

Byggandet av det nya LSS-boendet har färdigställts och inflyttning inleddes under september 
månad. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Syftet med ett Styr- och ledningssystem är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen får den 
effekt i verksamheten som är tänkt, och att användandet av kommuninvånarnas skattepengar 
hanteras på bästa tänkbara sätt, att målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. 
Styrsystemet är ett ramverk som hjälper kommunen att planera och följa upp på ett bra sätt. 

Lednings- och styrprinciperna vilar på kommunens värdegrund, Gemenskap-Gästfrihet-Glädje 
och Garantier. 

Mål- och resultatstyrning är den styrmodell kommunen valt för att driva igenom de politiska 
beslut som fattats. Modellen strukturerar sättet att arbeta och säkerställer det politiska uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar om mål- och resursfördelning utifrån god ekonomisk hushållning. 

 Mål- och resursfördelningsprocessen startar med en strategisk omvärldsanalys på kort och 
lång sikt för kommunen. I samband med omvärldsanalysen upprättas också ett förslag på 
investeringsplan för de kommande fem åren. 

 Från fastställda politiska förutsättningar arbetar kommunens tjänstemannaledningsgrupp 
fram ett underlag till budgetramar. Underlaget presenteras till kommunstyrelsens 
budgetberedning som fastställer ett förslag till fortsatt arbete i processen samt föreslår 
gemensamma planeringsförutsättningar och preliminära ramar för nämnderna. 
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 Kommunstyrelsen överlämnar ett budgetförslag till kommunfullmäktige som beslutar i 
juni (november valår). Beslutet omfattar: fullmäktiges mål, kommunstyrelsens nämndmål, 
resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget samt skattesatsen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens finansiella mål och verksamhetsmål följs. 
Budgetuppföljning ska ske vid delårsboksluten i april och augusti samt vid årsredovisning i 
december. Budgetuppföljningarna ska redovisa resultatet från både ekonomi och verksamhet 
(mål). 

Kommunchef/verksamhetschef ansvarar för den löpande uppföljningen av budget och 
nämndmål inom sina verksamheter. Vid avvikelse från mål och budget ska åtgärder vidtas 
omgående. Verksamhetscheferna ansvarar för information till respektive nämnd. 

Enhetschefer/budgetansvariga ansvarar för budget och nämndmål inom sitt budgetansvar. Vid 
avvikelse ska åtgärder vidtas omgående och rapporteras till kommunchef/verksamhetschef. 

Kommunens målarbete 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande och långsiktiga mål som beskriver vad 
kommunen ska uppnå. 

Nämnderna beslutar om nämndmål för respektive fullmäktigemål. Nämndmål beskriver vad 
verksamheten ska uppnå och när det ska vara genomfört. Målet ska vara mätbart och tidsatt. 

Verksamheten tar sedan fram aktiviteter kopplat till målen. Aktiviteterna beskriver vad 
verksamheten konkret ska göra för att uppfylla nämndmålen. 

Intern kontroll 

Kommunens internkontrollarbete styrs utifrån antaget internkontrollreglemente. I detta 
reglemente fastställs ansvaret för den interna kontrollen och på vilket sätt uppföljning av denna 
ska ske. 

Redovisningskontrollen syftar till säkerhet i system och rutiner. Ett exempel är att ingen person 
ensam ska kunna handlägga en ekonomisk transaktion från början till slut. Den administrativa 
kontrollen handlar om hur fastställda reglementen, policys och anvisningar m.m. efterföljs. 

Enligt kommunallagen 6 kap 7§ är det nämnderna som ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Sammanfattningsvis handlar internkontroll om följande: 

 att verksamheten lever upp till fastställda mål och är kostnadseffektiv, det vill säga god 
ekonomisk hushållning, 

 att den information som finns om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 
ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, 

 att de lagar, regler och riktlinjer som finns följs, 

 att möjliga risker kan inringas, bedömas och förebyggas. 
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God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning är enligt Kommunallagen att fastställa verksamhetsmål och 
finansiella mål för att erhålla god ekonomi för kommande generationer. God ekonomisk 
hushållning betyder också att kommunen inom sina verksamheter ska säkerställa att resurserna 
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en 
ändamålsenlig styrning, exempelvis genom att sätta upp mål, upprätta planer och program samt 
kontinuerligt följa upp utvecklingen. Vidare hör det även till god ekonomisk hushållning att ha en 
beredskap för att möta framtida utmaningar och i god tid vidta nödvändiga åtgärder. 

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om finansiella 
mål och kommunfullmäktiges mål utifrån verksamhetsområden. 

Finansiella mål 

De finansiella målen mäter den ekonomiska ställningen på kort och lång sikt. Gullspång kommun 
har inom det finansiella perspektivet beslutat om finansiella mål enligt följande: 

 Årets resultat ska vara 1 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 Investeringarna ska i första hand långsiktigt finansieras med egna medel. 

 Amortering 2 miljoner kronor. 

 Soliditeten ska årligen förbättras. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2020 fastställdes ett budgeterat resultat till 
3,2 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av budgeterade skatter och bidrag. Gullspångs 
kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till 12,3 miljoner kronor vilket är 9 miljoner 
kronor högre än budgeterat och motsvarar 3,6 procent av skatter och bidrag. 

I och med senaste årens svaga resultat görs en bedömning att det fastställda resultatmålet om en 
procent trots 2020 års starka resultat inte kommer att uppnås. Detta grundar sig i att det 
genomsnittliga resultatmålet under den senaste femårsperioden motsvarar 0,6 procent vilket 
enligt kommunallagen inte anses uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning där två till tre 
procent förespråkas för att under en längre period kunna bibehålla en stabil ekonomi. 

Under året har en miljon kronor amorterats på ett av kommunens befintliga lån. I samband med 
omläggning av befintliga lån samt nyupplåning om 30 miljoner kronor har beslut fattats om att 
sluta amortera på lån i nuläget. Med anledning av detta är bedömningen att det finansiella målet 
kring en årlig amortering om två miljoner kronor inte uppnås. 

29 miljoner kronor av investeringsanslagen har förbrukats under året. Bland större redovisade 
investeringsprojekt kan nämnas nybyggnationen av LSS-boendet som färdigställdes under hösten. 
I och med de extra tillskotten som kommunen erhållit under året, som i sin tur har medfört ett 
positivt resultat, har även självfinansieringsgraden av investeringar ökat och uppgick 2020 till 85 
procent. Bedömningen blir därför att målet kring att reinvesteringar ska finansieras med egna 
medel inte uppnås, även om det är en klar förbättring jämfört med föregående år. 

Årets soliditet är oförändrad år 2020 jämfört med föregående år. Även om årets resultatnivå var 
bra behöver investeringsnivån i förhållande till resultatnivå ses över i syfte att förbättra det egna 
kapitalet och därmed soliditetsmåttet framöver. Utifrån resonemanget ovan bedöms även att 
målet kring en årlig förbättrad soliditet inte har uppnåtts. 
En samlad bedömning är att kommunen inte lever upp till de av kommunfullmäktige beslutade 
finansiella målen om god ekonomisk hushållning. Det är nödvändigt att omgående genomföra en 
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översyn och anpassning av verksamheterna i syfte att nå högre resultat samtidigt som nivån över 
kommunens investeringar ses över. 

Kommunfullmäktiges mål 

 
1. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Gullspångs kommuns medarbetare och 

förtroendevalda.  

 

Kommentar 

Målet är att minst sex av tio invånare ska vid medborgarundersökningen ska uppleva att det är 
lätt att komma i kontakt med kommunens personal. enligt den senaste undersökningen var 
resultatet 5,9. Därmed anses målet vara delvis uppnått. 

Att kommunen är tillgänglig via telefon och e-post är viktigt för att medborgarna ska få bra 
service. Under året har rutinen för telefoni och e-post tagits upp på arbetsplatsträffar för att 
medarbetarna ska ge information samt vikten av att vara tillgänglig och nåbar. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall 

  Medborgare ska uppleva att det är 
lätt att komma i kontakt med 
kommunens personal. 

6 5,9 

  Det är tydligt för den enskilde vem 
man ska kontakta inom vård- och 
omsorgsverksamheten utifrån sin 
fråga, sitt ärende eller sin insats.* 

- - 

  Det är enkelt att komma i kontakt 
med personal på Lönekontoret 

minst 90 96 

*målet saknar beslutat målvärde och kan därför inte mätas. 

2. Gullspångs kommuns verksamheter arbetar för ett hållbart samhälle (socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt).  

 

Kommentar 

Inom målet finns fem nämndmål. Av dessa är tre uppfyllda och två delvis uppfyllda. De 
nämndmål som är helt uppfyllda avser lokalproducerade livsmedel, leasingbilar samt deltagande i 
digitala möten. De mål som delvis är uppfyllda avser andel mat som lagas från grunden samt 
medborgarnas användande av kollektivtrafik. Målet bedöms som delvis uppnått. 

Kommunen har köpt till kvällsturer mellan Gullspång och Mariestad samt Hova och Mariestad. 

Kommunens tillköp och inte minst införandet av det nya zonsystemet inom Västra 
Götalandsregionen kommer förhoppningsvis bidra till en kommande ökning. 
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   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall 

  Öka andelen inköp av 
lokalproducerade livsmedel inom 
kommunens kostverksamhet 

minst 35 % 35 % 

  Andelen mat som lagas från grunden 
inom kommunens kostverksamhet 

minst 44 % 35 % 

  Medborgare som använder 
kollektivtrafiken ska öka 

minst 50 % 37 % 

  Leasingbilar som finns inom 
verksamheterna ska vara 
miljöbilsklassade. 

minst 100 % 100 % 

  Vård- och omsorgsnämndens 
medarbetare väljer att i första hand 
delta på möten digitalt (SKYPE, 
webbsändningar och telefonmöten) 

  

 

3. Grundskolan i Gullspångs kommun ger eleverna förutsättningar för ett vuxenliv med 

valmöjligheter. 

 

Kommentar 

Av de sex underliggande nämndmålen är samtliga delvis uppfyllda, därmed bedöms målet vara 
delvis uppfyllt. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall 

  Elever når kunskapskraven i alla 
ämnen i årskurs 6 

minst 100 % 63,3 % 

  Elever i åk 9 når kunskapskraven i 
alla ämnen. 

minst 100 % 76,8 % 

  Elever är behöriga till 
gymnasieskolan 

minst 100 % 89,9 % 

  Lärare har en pedagogisk 
högskoleexamen 

minst 100 % 72,4 % 

  Gymnasieelever (Inkl. IM) uppnår 
examen inom tre år 

minst 65 % 67,9 % 

  Vårdnadshavare i behov av förskola, 
erbjuds plats utifrån önskemål 

minst 100 % 53 % 
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4. Äldreomsorgen i Gullspångs kommun ger stöd för ett gott åldrande i gemenskap med 

andra, både i ordinärt boende och i särskilt boende.  

 

Kommentar 

Målet bedöms ej vara uppnått. 

På grund av Corona pandemin så har en stor andel av de aktiviteter som vi erbjuder våra äldre 
och deras anhöriga inte kunnat genomföras sedan mars 2020.  Den sociala distanseringen och 
isoleringen har påverkat många äldre negativt. Individuellt riktade insatser och aktiviteter i mindre 
grupper har genomförts, likaså möjlighet till att ta emot besök på äldreboende utomhus under 
besöksförbudet och inomhus från oktober. 

Verksamheten har rekvirerat statsbidrag för att "motverka ensamhet hos äldre" och en plan för 
utveckling av dagverksamheten och träffpunkter har tagits fram och kommer att implementeras 
under slutet av året. 

Hemvården arbetar under normala omständigheter med gruppaktiviteter för boende i 
trygghetslägenheterna genom värdinnan som finns på trygghetsboendet. Under pandemin har 
aktiviteterna skett i mindre grupper eller via individuella besök.  Vidare har värdinnan i sitt 
normala uppdrag att ordna träffar med underhållning för samtliga brukare inom hemvården 
Gullspång, detta för att få möjlighet till gemenskap med andra. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall 

  Vård- och omsorgsverksamheten 
erbjuder olika typer av samvaro i 
gemenskap utifrån den enskildes 
behov (önskemål). 

minst 90 % 43 % 

 

5. Gullspångs kommun erbjuder attraktiva miljöer för näringsverksamhet, boende, 

rekreation och möten. 

 

Kommentar 

Målet bedöms som delvis uppnått. 

Kommunen bedriver kontinuerligt arbete med nya detaljplaner som ska möjliggöra både 
företagsetableringar och bostadsbyggande. Planarbetet i Södra Otterbäcken kommer att medföra 
en attraktiv miljö för sjönära bebyggelse. Gullspångsbostäders nybyggnation av 24 lägenheter i 
centrala Hova har fyllts med nöjda boende. Försköningen av torget i Gullspång skapar rum för 
möten mellan människor och den nya gestaltningen i Badängsparken skapar mervärde och tillfälle 
till rekreation. 
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De årliga föreningsbidragen som kommunen bistår med är viktiga för att föreningarna ska kunna 
fortsätta att bedriva sina verksamheter och hålla kvalitet i dem, vilket i sin tur är ett steg på vägen 
mot att möjliggöra för fler medborgare att kunna utöva olika typer av fritidsintressen. 

Under 2020 har kommunen även bidragit till att uppföra en padelhall i Hova och en 
allaktivitetshall i Gullspång. 

Folkhälsorådet har under året invigt Hälsans stig både i Gullspång och i Hova. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall 

  Tillgänglig detaljplanerad mark finns 
för näringsverksamhet och för 
bostadsändamål. 

minst 30 30 

  Medborgare upplever att det är lätt 
att hitta bra boende i kommunen 

minst 6 5,6 

  Medborgare upplever att det finns 
möjlighet att kunna utöva 
fritidsintressen, t ex sport, kultur, 
friluftsliv och föreningsliv 

minst 6,5 6,2 

 

6. Gullspångs kommun - en möjliggörare för fler företag som vill, kan och vågar.  

 

Kommentar 

Det underliggande nämndmålet som omfattar företagarnas sammanfattande omdöme om 
näringslivsklimatet har under de senaste åren ökat markant. Målvärdet i svenskt näringslivs 
ranking är 3,5. Det senaste mätta värdet är 3,45 vilket är över rikssnittet. Målet bedöms vara 
uppnått. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall 

  Företagarnas sammanfattande 
omdöme om näringslivsklimatet i 
kommunen ökar 

minst 3,5 3,45 

 

7. Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, tillhandahåller 

kompetensutvecklande åtgärder som bidrar till såväl individens som företagens och 

kommunens utveckling.  

 

Kommentar 

Målet bedöms vara delvis uppnått. 
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Målet har tre underliggande nämndmål. Ett av målen "Egenförsörjningen ska öka" har också ökat 
från 76 till 82 procent. Dock är målvärdet 85 procent därav är målet delvis uppnått. De två övriga 
får anses vara uppfyllda. 

Under 2020 har Individ och familjeomsorgen utvecklat sitt samarbete med VISA med ett mycket 
gott resultat. Antalet individer i arbetsmarknadsåtgärder har ökat vilket fått effekten att 
försörjningsstödet inte har ökat under året. 

VISA-verksamheten genomför en lång rad aktiviteter vilka samtliga bidrar till måluppfyllelse. Ett 
exempel på detta är den undersköterskeutbildning som sker via kommunens vuxenutbildning. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall 

  Egenförsörjningen skall öka minst 85 % 82,1 % 

  Vuxenutbildningens elever ska 
uppnå minst godkänt resultat 

minst 100 % 100 % 

  Vård- och omsorgsnämnden verkar 
för att den enskilde som är i behov 
av kompetensutvecklande åtgärder 
och insatser sker i samverkan med 
VISA, sociala företag och föreningar. 

minst 100 100 

 

8. Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, erbjuder 

kulturaktiviteter i olika former. Särskild uppmärksamhet ges barns och ungas rätt till 

ett rikt kulturutbud.  

 

Kommentar 

Målet bedöms vara delvis uppnått. 

Fullmäktigemålet har två underliggande nämndmål. Det underliggande målet angående 
genomförda aktiviteter i barn och ungdomskulturplanen är uppfyllt. Nämndmålet angående nöjda 
deltagare är ej mätt under perioden. På grund av pandemin och dess konsekvenser kan målet 
anses vara delvis uppfyllt. 

På grund av Coronaviruset har antalet kulturarrangemang den äldre målgruppen varit mycket 
begränsat. 
För de äldre på särskilt boende i Hova och Gullspång har några musikaliska uppträdanden 
genomförts utomhus under sommaren. Göteborgssymfonikernas besök var mycket uppskattat. 
Till exempel valde 21 av de 22 boende på Amnegården att komma ut och ta del av konserten. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall 

  Aktiviteter i Barn och 
ungdomskulturplanen skall 
genomföras 

minst 100 % 80 % 
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   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall 

  Deltagare som deltar i 
kulturarrangemang är nöjda 

minst 80 % 35 % 

 

9. Samverkan mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet ska öka i syfte att 

utveckla/öka besöksnäringen. 

 

Kommentar 

Det enda underliggande nämndmålet är "Antalet gästnätter ska öka". Målet bedöms inte uppnått. 

Coronapandemin har påverkat besöksnäringen på många sätt. Andelen utländska besökare har 
minskat drastiskt medan svenskar i allt större utsträckning har semestrat i Sverige. Det rådande 
pandemiläget har också medfört att naturupplevelser toppat valet av semester. Att Hova 
Riddarvecka inte kunde genomföras påverkade också beläggningsgraden för de närliggande 
boendena. 

Siffror för 2020 vad avser antal gästnätter har ännu inte publicerats. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall 

  Antalet gästnätter ska öka minst 101 % 67 % 

 

10. Kommunens invånare och företagare är nöjda med verksamheternas kvalitet, 

bemötande och service. De känner sig delaktiga och är stolta över platsen de bor i 

och verkar på.  

 

Kommentar 

Fullmäktigemålet har åtta stycken underliggande nämndmål. Varav två är helt uppfyllda och sex 
delvis uppfyllda. Målet bedöms därmed vara delvis uppfyllt. 

I medborgarundersökningen som genomfördes senast 2019 syns en liten försämring från tidigare 
undersökningar.  Förskola/skola har i frågor riktade direkt till elever något försämrat resultat 
jämfört med de senaste åren, medan frågor riktade till vårdnadshavare visar på förbättrat resultat. 

Inom vård och omsorg ligger resultatet mycket nära målvärdet. Bemötande är en färskvara och 
det är viktig ledningsfråga att hålla bemötandefrågorna levande i alla möten med personal. För 
personer med demenssjukdom ska det upprättas särskilda bemötandeplaner enligt BPSD (svenskt 
register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) vid behov i syfte att minska 
exempelvis oro och aggressivitet. 
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   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall 

  Medborgare kan rekommendera 
vänner och bekanta att flytta till 
kommunen. 

minst 7 5,2 

  Elever är nöjda med skolan minst 100 % 71,2 % 

  Elever känner sig delaktiga i skolans 
verksamhet 

minst 100 % 75 % 

  Vårdnadshavare är nöjda med vår 
verksamhet (förskola, fritids och 
skola) 

minst 100 % 100 % 

  90 % av de medborgare som får 
insatser från vård och 
omsorgsnämnden ska känna sig 
nöjda med personalens bemötande. 

minst 90 % 89 % 

  90 % av de medborgare som får 
insatser från äldreomsorgen eller 
LSS/funktionshinder ska känna sig 
nöjda med omvårdnaden. 

minst 90 % 85 % 

  80 % av de som får insatser från 
Individ-och familjeomsorgen ska 
känna att det fått en förbättrad 
livssituation. 

minst 80 % 70 % 

  Personal- och lönesystem uppfyller 
verksamhetens behov 

minst 90 92 

  Verksamheten upplever att de får ett 
professionellt stöd. 

minst 95 91 

 

11. Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 

Kommentar 

Det finns ett nämndmål kopplat till kommunfullmäktigemålet. I den senaste mätningen som 
gjordes under hösten 2020 har resultatet kommunövergripande försämrats något sedan den 
senaste mätningen. Kommunfullmäktigemålet kan inte anses uppnått. 

Vård- och omsorgsverksamhet har dock klarat att rekrytera personal även till tjänster som allmänt 
anses vara svårrekryterade, t.ex. socialsekreterare och legitimerad personal.  Sedan 2019 har vård 
och omsorgsverksamheten tillsammans med HR arbetat med riktade insatser för att öka 
frisknärvaron. 

VISA arbetar i stor grad med insatser som ger många arbetssökande och nyinflyttade insyn i och 
information om kommunens verksamheter och studie och yrkesvägledning, 
arbetsmarknadsanställningar i syfte att motivera och skapa förutsättningar för kommuninvånare 
att planera för att bli anställningsbar i kommunala verksamheter. Tidigare medarbetare inom 
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kommunen söker sig tillbaka till organisationen. Den "lilla kommunen" erbjuder en närhet mellan 
medarbetarna på olika nivåer och präglas av korta beslutsvägar. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall 

  Medarbetarna kan rekommendera 
vänner och bekanta att söka 
anställning hos Gullspångs kommun. 

minst 80 % 51 % 

  Medarbetarna på lönekontoret kan 
rekommendera vänner och bekanta 
att söka anställning på lönekontoret. 

minst 80 73 % 
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Balanskravsresultat 

Balanskravet innebär att kommunens kostnader inte får överstiga 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. Vid årets slut ska en så kallad 
balanskravsutredning upprättas där intäkter och kostnader ställs mot varandra. Gullspång 
kommuns resultat efter balanskravsjusteringar har de senaste två åren visat på underskott. Dessa 
underskott täcktes via ianspråktagande av RUR (resultatutjämningsreserv). Balanskravet år 2020 
visar på ett positivt resultat uppgående till 12,3 miljoner kronor. 

 

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. Ingående balans i resultatutjämningsreserven uppgår till 5,9 
miljoner kronor. Under året har 5,5 miljoner kronor av årets resultat efter balanskravsjusteringar 
avsatts till resultatutjämningsreserven. Utgående balans uppgår till 11,4 miljoner kronor. 

 

Väsentliga personalförhållanden 

Kommunens huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster inom bland annat 
äldreomsorg, barnomsorg och skola. Kommunen ger också annan service till dem som bor i 
kommunen och till dem som besöker oss och då i samverkan med andra kommuner. 

Omfattningen av kommunens uppdrag innebär att våra medarbetare tillsammans representerar 
över 100 olika yrkestitlar; allt från de stora grupperna av omvårdnadspersonal och pedagoger till 
andra tjänster som innehas av ett fåtal personer. 

Avsikten med den personalekonomiska redovisningen är att ge en bild av ett antal 
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personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens medarbetare. 

Ledar- och medarbetarskap 

Inför 2020 meddelade Omställningsfonden att kommunen hade 380 tusen kronor till förfogande 
för kompetenshöjande insatser. För att ge kommunens chefer en gemensam grund att stå på i sitt 
ledarskap, beslutades att genomföra en ledarutbildning för samtliga chefer inom MTG. 
Utbildningen genomfördes hösten 2020 och hade fokus på förändrings- och förbättringsarbete, 
innovation, kommunikation och svåra samtal samt stress. En del av medlen har använts till 
kompetenshöjande insatser på individnivå, blanda annat till att utbilda måltidspersonal till kockar, 
då detta är en bristkompetens. Även insatser vid omställning har genomförts. 

Kompetensförsörjning 

Gullspångs kommun står under kommande år inför allt större utmaningar gällande 
kompetensförsörjningen. De yrkesområden som bedöms tillhöra bristyrkesgruppen omfattar 
enligt en aktuell kartläggning i Skaraborgsregionen bland annat fritidspedagoger, förskollärare, 
lärare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, rektorer, socialsekreterare, sjuksköterskor, 
biståndsbedömare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, kockar, enhetschefer, 
högre chefer, arkitekter, ingenjörer, tekniker (VA, EL med flera). 

Utmaningarna är redan nu påtagliga avseende yrkesgruppen undersköterskor. Deltidsanställda 
och deltidsarbetande inom främst Kommunals kvinnodominerade yrkesgrupper utgör en stor 
resurs. 

I nuvarande centrala avtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal är 
målsättningen att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att 
redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför, 
med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen 
medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen finns på plats redan idag och utgör en 
utgångspunkt för kommunens arbete. 

Arbetsmiljö och hälsa 

Som nämnts flera gånger ovan, har pandemin inneburit en särskild påverkan på organisationen. 
Rekommendationerna från bland annat Folkhälsomyndigheten har varit tydliga redan från start; 
har man luftvägssymtom ska man stanna hemma. Rekommendationerna från myndigheterna hur 
smittan och smittspridningen ska hanteras har varit föremål för regelbundna revisioner, men 
kärnan i budskapet har varit det samma; känner du dig sjuk ska du inte vara på arbetet, även om 
du kanske hade varit det i normalfallet. Konsekvensen av detta är att organisationen under 2020, 
från mars till årsskiftet har haft en högre sjukfrånvaro än föregående år. Med några få undantag, 
mars och september, har dock inte nivåerna varit särskilt mycket högre än jämfört med 2019. 
Svårigheten är att utläsa vilken del av den registrerade sjukfrånvaron som är hänförlig till 
pandemin, och om det hade gått att utläsa, vilken del av denna beror på Covid-19 eller 
förkylningssymptom? 

Sammantaget innebär pandemin att det inte går att göra några säkra uttalanden om våra 
sjukskrivningstal, annat än att sjukfrånvaron är högre i år, men inte alarmerande mycket högre. 

Tillsammans med företagshälsovården har det hälsofrämjande arbetet kunnat fortgå om än i 
begränsad omfattning. Under året har arbetet med så kallade hälsoanalyser fortsatt. 

Jämställdhet och mångfald 

Arbetsgivaren har en skyldighet att årligen genomföra en lönekartläggning. I samverkan med de 
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fackliga organisationerna togs beslut om att senarelägga lönekartläggningen för 2020. Orsaken till 
detta är att löneavtalen för fackförbunden Kommunal Vision, Akademikerförbundet SSR samt 
Ledarna kom först i november, med följd att ny lön för medlemmar i dessa förbund blev klara 
först i samband med årsskiftet och får genomslag i personalsystem först i januari. Resterande 
förbund, där avtal fanns den 1 april, står redan i 2020 års lön. Lönekartläggningen inväntar att 
samtliga löner står i 2020 års lön och påbörjas i februari. 

För 2020 har HR som internkontrollmoment haft tillämpningen av diskrimineringslagstiftningen i 
organisationen. Uppföljningen som baserats på medarbetarenkät, rapportuttag ur arbetsgivarens 
personal- samt rekryteringssystem, och enkät till chefer visar inte på några avvikelser. 
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Kommunen i siffror 

Antal anställda 

Antalet anställda har minskat jämfört med föregående år och är tillbaka på i princip samma nivå 
som 2018. 

Antal 
tillsvidareanställda 
2020 (inklusive 
tillsvidareanställda, 
visstidsanställda, 
provanställda och 
obehöriga enligt 
skollagen) 

2020 2019 2018 

Kommunledning 36 42 45 

Vård och Omsorg 223 236 255 

Utbildning 153 163 129 

Lönekontor 15 15 16 

Totalt 427 456 426 

 
Jämställdhet 
 
Av kommunens 427 anställda är 359 kvinnor och 68 män. Förhållandet kvinnor män är 84/16, 
vilket är en minskning med en procentenhet avseende kvinnor. 

Uttag av föräldrapenning och vård av barn (VAB) 

Uttag av 
föräldrapenning/VAB 

Kvinnor Män 

Föräldrapenning 92,9 % 7,1 % 

VAB 92,3 % 7,7 % 

 
Löner 
 
Utfallet av lönerevisionen 2020 blev 2,34 procent inklusive satsningar utöver ramtilldelningen. 
Lönerevisionen blev en osedvanligt utdragen process. Skälet till detta var att löneavtalen för bland 
annat Kommunal och Vision blev klara först i november. En del av den särskilda satsningen 
tillföll fackförbundet Kommunals medlemmar som ett direkt resultat av skrivningar i det 
löneavtalet. 

Medellönen, inklusive tillägg låg på 31 352 kr och exklusive på 31 021 kr. För kvinnor var 
motsvarande siffra 31 136 kr respektive 30 758 kr och för män 32 491 kr och 32 414 kr. 
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Lönen är konkurrenskraftig i förhållande till närliggande kommuner. 

Heltid/deltid 
 
I kommunen som helhet arbetar 38 procent deltid. För kvinnor är siffran 40 procent och för män 
24 procent. Båda är minskningar med en procentenhet jämfört med föregående år. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden framgår av tabellen nedan. 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 

2020 2019 2018 

Kvinnor 90,4% 90,2% 90,6% 

Män 95,0% 94,1% 94,3% 

Total 91,1% 90,8% 91,2% 

 
Åldersstruktur 
Medelåldern för kommunens anställda är 48 år vilket är en minskning mot föregående år (49). 

Ålder Antal 

0-19 år 0 

20-29 år 31 

30-39 år 84 

40-49 år 96 

50-59 år 126 

60-99 år 90 
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Pensionsavgångar och personalomsättning 
 
Under 2020 gick 19 anställda i pension. Under kommande år kommer 23 personer att bli 65 år 
eller äldre. Pensionsåldern enligt lag om anställningsskydd har ändrat under åren och är för 
närvarande 67 år. I det allmänna medvetandet är dock ofta pensionsåldern 65 år och 
medarbetarna väljer att arbeta kvar olika länge. Diagrammet nedan visar hur många medarbetare 
som når åldrarna 65-68 år fram till 2026 för att ge en helhetsbild. 

Ålder 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

65 13 17 12 21 14 18 

66 3 13 17 12 21 14 

67 2 3 13 17 12 21 

68 2 2 3 13 17 12 

  

Slutat Snittanställningar Slutat/snittanställda 

81 415 19,5% 
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Sjukfrånvaro 
Trenden med sjunkande sjuktal har eventuellt inte brutits, trots pandemin. Konsekvensen av att 
medarbetare varit hemma med förkylningssymptom, även i de fall då de normalt hade gått till 
arbetet, är att organisationen under 2020, från mars till årsskiftet inte haft en högre sjukfrånvaro 
än föregående år, totalt sett. Med några få undantag, mars och september, har inte nivåerna varit 
högre än jämfört med 2019. Svårigheten är att utläsa vilken del av den registrerade sjukfrånvaron 
som är hänförlig till pandemin och vad som är resultatet av ett fortsatt bra hälsoarbete låter sig 
inte göras, och om det hade gått att utläsa, vilken del av sjukfrånvaron beror på Covid-19 eller 
förkylningssymptom? 

Sjukfrånvaro 
procentuellt antal 
timmar av arbetad tid 
(inkl. timanställda) 

2020 2019 2018 

Total sjukfrånvaro    

Av sammanlagd 
ordinarie arbetstid 

6,5 6,5 7,7 

Långtidsfrånvaro    

Av total sjukfrånvaro 37,7 46,8 50,5 

Sjukfrånvaro kvinnor    

Av sammanlagd 
ordinarie arbetstid 
kvinnor 

7,3 7,4 8,5 

Sjukfrånvaro män    

Av sammanlagd 
ordinarie arbetstid män 

3,9 3,4 4,7 

Sjukfrånvaro 29 år eller 
yngre 

   

Av sammanlagd 
ordinarie arbetstid 29 år 
eller yngre 

5,8 4,3 6,1 

Sjukfrånvaro 30 - 49 år    

Av sammanlagd 
ordinarie arbetstid 30 
- 49 år eller yngre 

4,9 5,4 6,9 

Sjukfrånvaro 50 år eller 
äldre 

   

Av sammanlagd 
ordinarie arbetstid 50 år 
eller äldre 

8,1 7,8 8,6 
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Förväntad utveckling 

Antalet människor som söker asyl i Sverige har minskat kraftigt och Migrationsverket har fattat 
beslut om avveckling av boendeplatser vilket kommer att påverka Gullspångs kommun. I dag hyr 
Migrationsverket 19 lägenheter i kommunen av Gullspångsbostäder AB och ytterligare en 
handfull lägenheter av privata hyresvärdar. Avvecklingen kommer att påverka kommunen, bland 
annat genom att statsbidrag för att bedriva undervisning kommer att försvinna, vilket i sin tur 
påverkar skolans organisation. Även det kommunala bostadsbolaget kommer att påverkas. 

Effekten av den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och att svårigheten att 
klara kompetensförsörjningen kommer bli påtaglig. Detta gäller samtliga yrkeskategorier inom 
vård och omsorg och det är därför av stor vikt att kunna erbjuda goda arbetsvillkor, en bra 
arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling. 

Det starka verksamhetstrycket de kommande åren, samtidigt som utvecklingen av 
skatteunderlaget försvagas, ställer krav på effektiviseringar – oavsett nuvarande pandemi. Arbetet 
med att förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i än större utsträckning 
inriktas på effektiviseringar med hjälp av teknik och nya arbetssätt, ifrågasättande av befintliga 
verksamheter samt diskussion om ambitionsnivåer. 

Antal födda barn i kommunen ökar. Kommunen prognostiseras ha behov av i ytterligare två 
förskoleavdelningar inom två år. 

De långsiktiga effekterna av Corona-pandemin är i dagsläget svåra att överblicka. 

Den kommunala koncernen 

Syftet med sammanställd redovisning är att ge en samlad, heltäckande bild av kommunens 
ekonomiska ställning och åtaganden oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller 
bolagsform. Synonymt används också ofta begreppet koncernredovisning. Redovisningen tjänar 
också som information för intressenter, till exempel kommuninvånare, kommunfullmäktige, 
kommunledning, revisorer och långivare. 

Den sammanställda redovisningen omfattar förutom kommunen även: 

 Gullspångsbostäder AB. Kommunens ägarandel uppgår till 100 procent. 

 Skagerns Energi AB. Kommunens ägarandel uppgår till 100 procent. 

Gullspångsbostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bostadsbolaget ska bland 
annat uppföra och förvalta flerbostadshus. Bostadsbolaget förvaltar för närvarande cirka 300 
bostadslägenheter. 

Ägarandel: 100 procent 
Aktiekapital: 2,8 miljoner kronor 
Ordförande: Per-Arne Brandberg 
Verkställande direktör: Magnus Persson 

Skagerns energi AB ska producera prisvärd energi i första hand till kunder kopplade till 
koncernen Gullspångs kommun. Vidare agerar bolaget som nätägare av fiber inom tätorterna 
Hova och Gullspång och har även uppdraget att förse enskilda hushåll med fiberanslutning. 
Samtliga tjänster till bolaget köps internt inom koncernen från Gullspångsbostäder, Gullspångs 
kommun samt inom ramen för MTG-samarbetet. 
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Ägarandel: 100 procent 
Aktiekapital: 100 tusen kronor 
Ordförande: Jan Hassel 
Verkställande direktör: Magnus Persson 

Koncernens resultat 

Totalt redovisar kommunkoncernen ett resultat om 8,8 miljoner kronor varav -3,4 miljoner 
kronor avser Gullspångsbostäder AB:s och +20 tusen kronor avser Skagerns Energi AB:s. 
Koncernresultatet kan delvis förklaras av de extra tillskott av statsbidrag samt återbetalning av 
sjuklönekostnader som kommunen erhållit under året, delvis på grund av nedskrivning på tre 
fastigheter om totalt 4,7 miljoner kronor hos bostadsbolaget. 

Gullspångsbostäder AB redovisade, innan hänsyn till fastighetsvärderingen hade gjorts, ett 
överskott om 277 tusen kronor. I samband med fastighetsvärderingen gjordes uppskrivning på 
två fastigheter om totalt 4,7 miljoner kronor samt en nedskrivning på tre fastigheter med 
motsvarande belopp. Fastighetsvärderingen indikerade dock ett nedskrivningsbehov om cirka 5,7 
miljoner kronor, dock är Hova 45:1 undantagen på grund av pågående avsiktsförklaring om 
renodlat ägarförhållande mellan Gullspångs kommun och Gullspångsbostäder AB. 

I och med att nedskrivningen går mot resultaträkningen påverkade detta resultat som slutligen 
blev -3,4 miljoner kronor för Gullspångsbostäder AB. 

Skagerns energi AB visar ett resultat per 2020-12-31 uppgående till -1,1 miljoner kronor. 
Efteranslutningar på befintliga fibernät samt en höjning av pelletspriset från november månad 
har påverkat utfallet och årsresultatet har justerats med bolagets buffert av obeskattade reserver 
till ett balanserat resultat på +20 tusen kronor. 

Sammanfattning viktiga händelser i koncernen 

Lokalhyreskontraktet med Gullspångs kommun avseende Östergatan 21-25 upphörde vid 
årsskiftet. Bostadsbolaget har ställt om lokalerna till lägenheter samt skapat större lägenheter 
vilket efterfrågats av hyresgäster. Omställningen färdigställdes i sin helhet under augusti månad. 

Årets hyresförhandling innebar en genomsnittlig hyreshöjning uppgående till 1,85 procent och 
gäller under perioden 2020-04-01 till 2021-03-31. 

Gullspångsbostäder AB har påbörjat satsningen med standardhöjande åtgärder i 
lägenhetsbeståndet, framförallt gällande kök och badrum. Omfattande succession med stora 
underhållsbehov som följd har medfört att underhållskostnaden ökat kraftigt samt andelen 
tomhyror ökat under renovering. I Otterbäcken har ytterligare lägenheter medvetet tomställts för 
stambyte och samtidig standardhöjning av lägenheternas badrum. 

Migrationsverket har för avsikt att avveckla verksamheten i Gullspångs kommun under 2021, 
redan under 2020 har fem hyreskontrakt sagts upp. Totalt har Migrationsverket 19 hyreskontrakt 
hos Gullspångsbostäder AB. 

Energibolaget har nått målet att erbjuda bredbandsanslutning till samtliga enskilda hushåll inom 
tätorterna i Gullspång och Hova. Nästa steg i processen har påbörjats för att också erbjuda 
företag, flerfamiljshus och lägenhetsbestånd bredbandsanslutning. För närvarande är ca 765 
abonnenter anslutna till Skagerns Energi AB. 

Vid Amnegårdens fjärrvärmecentral har ett planerat driftsstopp genomfört i syftet att säkra den 
fortsatta driften av pannor och kulvertnät. 
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Under året har fjärrvärmetaxans rörliga del justerats den 1/1- 2020 med 3 procent samt 1/7-2020 
med 6 procent. 

Årets investeringar 

Totalt sett uppgår koncernens investeringar för år 2020 till 43 miljoner kronor där kommunens 
investeringar utgör ca 29 miljoner kronor. 

I och med uppsägning av lokalhyreskontrakt med Gullspång kommun under året har 
investeringar för omställningar gjorts för att anpassa lokalerna till bostäder hos bostadsbolaget. 
Vidare har Gullspångsbostäder AB arbetat med standardhöjande åtgärder inom 
lägenhetsbeståndet. 

Under året har Gullspångbostäder tagit upp nya lån om totalt 8 miljoner kronor, total 
borgensram är 120 miljoner kronor. 

Energibolaget har under året genomfört projekt som bland annat innefattar fiber till 
industriområdet i Hova. Skagerns Energis borgensram uppgå till 30 miljoner kronor. 

Kommunägda bolag 

 

Hova Utveckling AB 
Ägarandel: 5 procent 
Aktiekapital: 80 tusen kronor 
Ordförande: Gunnar Bolin 
Verkställande direktör: Stefan Johansson 

Samarbetet med Hova utveckling AB har varit ett nytt sätt att samarbeta med näringslivet i syfte 
att främja utvecklingen av kommunen. Kommunen är minoritetsägare i bolaget. Kommunens 
ändamål med sin andel i Hova Utvecklingsbolag är att skapa nya utvecklingsmöjligheter i 
samhället genom Hova Utvecklingsbolag AB som alternativ och fristående aktör. Bolaget startade 
för tre år sedan och under den första tiden låg fokus på att uppnå målet att tillsammans med 
kommunen ge förutsättningar för en ny hotell- och restaurangrörelse som länge saknats i 
samhället och därmed befrämja utvecklingen i kommunen. Det senaste året har fokus legat på 
utveckling av området vid E20. 

Vänerhamn AB 

Ägarandel: 13,7 procent 
Aktiekapital: 1,8 miljoner kronor 
Ordförande: Ola Sundgren 
Verkställande direktör: Göran Lidström 

Vänerhamn bedriver hamn-, stuveri-, terminal-, bogserbåts- och isbrytningsverksamhet vid våra 
anläggningar Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. Bolaget är också 
verksamt i Hällekis, Gruvön, Åmål och Trollhättan. Dessutom bedriver företaget speditions- och 
klareringsverksamhet i Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. 
Gullspångs kommuns ägarandel uppgår 13,7 procent. 

Trots att 2020 har präglats av Coronapandemin har Vänerhamn AB påverkats i mycket liten 
omfattning när det både gäller personal och verksamhet. Bolaget har löpande vidtagit åtgärder 
enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. En viss vridning mellan godsslag har påvisats, men 
effekten av detta har kompenserats av andra godsflöden samt en viss ökning av behoven av 
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lageryta. Ingen smitta har drabbat personalen och sjukfrånvaron har inte påverkats. Vänerhamn 
AB har heller inte behövt ansöka om eller utnyttja något av de åtgärdspaket som staten lagt fram. 
Effekten av den under våren rabatterade arbetsgivaravgiften motsvarar vissa ökade kostnader i 
samband med arbetstidsförskjutning för att minska smittorisken mellan personalgrupper. 
Vänerhamns totala sjögodsvolymer hamnade på samma nivå som under 2019, 1,5 miljoner ton. 

Otterbäckens hamn hanterade 344 tusen ton sjögods, vilket är en minskning med 3 procent 
jämfört med 2019. Uthyrningsgraden för såväl kaj- som magasinsytor är hög. Under året har 
lossningsanläggningen för slig renoverats. Hamnen sysselsätter åtta årsarbetare. 

Under 2020 har kontrollen av kajer, vilka ingår i Vänerhamn AB:s arrende, fortsatt i samråd med 
ägare och externa experter. Syftet med undersökningarna är att bedöma eventuella behov av 
åtgärder samt kvarvarande livslängd. Under 2020 sades arrendeavtalen med ägarna upp för 
omförhandling, mot bakgrund av att nya ägardirektiv ska beslutas under 2021. I ägardirektiven 
stipuleras att Vänerhamn AB:s långsiktiga strategi ska vara att verka för en dubblering av 
godsvolymen på Vänern fram till 2030, en positiv utmaning som omfattar såväl utveckling av 
infrastruktur som hanteringsutrustning. 

Kommunalförbund utanför koncernredovisningen 

Gullspång kommun ingår i fyra kommunalförbund som syftar till att hantera specifika 
kommunala angelägenheter. 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 

Avfallshantering Östra Skaraborg bildades år 2000 och är ett kommunalförbund som ansvarar för 
den kommunala renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping, Gullspång, 
Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. Ansvaret omfattar avfall som 
enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, som är jämförligt 
med hushållsavfall. AÖS vision lyder: "Vi är en av de ledande i Sverige inom kommunal 
avfallshantering och alla våra invånare sorterar rätt." Kommunalförbundet leds av en direktion 
och varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun 
innehar ordförandeposten medan posten som vice ordförande alternerar årligen mellan övriga 
medlemskommuner. 

Året har präglats av den pågående pandemin. Hittills har den haft måttlig personalpåverkan och 
inga störningar i insamlingsverksamheten har rapporterats. Sjukfrånvaron har ökat med cirka en 
procent vilket främst beror på försiktighet vid symptom och obligatorisk frånvaro i samband med 
testning av Covid-19. Återvinningscentralerna har haft betydligt fler besök än tidigare vilket tros 
bero på permitteringar och ”hemester”. Exempelvis har tryckimpregnerat trä ökat med drygt 40 
procent jämfört med förra året. 

Odenslunds återvinningscentral har under våren utrustats med Grönt kort. Grönt kort innebär att 
efter en kortare utbildning får privatpersoner tillgång till återvinningscentralen utanför ordinarie 
öppettider. Cirka 1 200 kunder har utbildats och därmed fått tillgång till återvinningscentralen 
med sitt Gröna kort. 

I samband med anpassningen till Grönt kort har en ny dynamisk våg installerats för att 
kontrollera mottagningen av små avfallsmängder från mindre lokala företag. Ett trettiotal företag 
deltar i försöksprojektet och med särskilda återvinningskort och koppling av registreringsnummer 
på företagets bilar sker vägningarna när fordonen sakta åker över den dynamiska vågen. Vikterna 
ackumuleras sedan och stäms av mot det återvinningskort som företaget betalar för. Projektet 
kommer att fortsätta med utveckling av ytterligare detaljer under 2021. 
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Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med medlemskommunerna, 
Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg samt Gullspång. Förbundet svarar för 
räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), samt 
tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Verksamhetsåret 2020 har varit allt annat än förutsägbart. Sällan har vår förmåga att ställa om 
(och tänka om) utmanats så mycket som under detta år. De utåtriktade aktiviteterna som t.ex. 
information till allmänheten och externa brandutbildningar har till största delen ställts in mot 
bakgrund av Coronapandemin. Även tillsynsverksamheten, intern utbildning och övning har 
påverkats och har fått ställas om. Uppsatta mål i verksamhetsplan 2020 har därför inte nåtts i 
förväntad utsträckning. 

Resultatet för året visar på ett överskott om ca 4,9 miljoner kronor. Pensionsskulden har minskats 
med 4,2 miljoner kronor mot budget. Planerade investeringar har genomförts med vissa 
begränsningar, vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2020. Mot bakgrund av ovan 
redovisad påverkan bedöms budget för 2020 ha följts enligt mål om ett nollresultat i den 
utsträckning som varit påverkansbart 

Skaraborgs kommunalförbund 

Samtliga Skaraborgs 15 kommuner är medlemmar i Skaraborgs kommunalförbund. Kommunens 
andel baserar sig på invånarantal. Förbundet ska verka inom tillväxt- och utvecklingsfrågor och 
verksamhetsstöd och intresse-/omvärldsbevakning och vara en plattform för samarbete mellan 
medlemskommunerna. 

Tolkförmedling Väst 

Tolkförmedling Väst består av 38 kommuner i Västra Götalands län samt Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Tolkförmedlingen har till uppdrag att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk, främst inom hälso- och sjukvård samt skola och omsorg. 
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Finansiella rapporter 
I avsnittet redogörs först för vilka redovisningsprinciper och redovisningsbegrepp som används. Därefter redovisas 
kommunens och koncernens räkenskapsrapporter med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys samt 
noter, affärsverksamhet och VA-verksamhet.  

Redovisningsprinciper 

Upplysningar om redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Intäkter redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Kostnader redovisas fortlöpande 
då de uppstår med beaktande av försiktighetsprincipen. Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget 
annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

I början på januari 2021 kom RKR med yttrande med anledning av fråga kopplad till 
merkostnadsersättning från Socialstyrelsen till följd av Covid-19. Vid bokslutsdatum avseende 
räkenskapsåret 2020, omfattade Förordning (2020:193) avseende merkostnader till följd av 
COVID-19 ersättning för merkostnader fram till och med november 2020. I januari 2021 
flaggade regeringen för att det kan finnas utrymme även för att få ersättning för merkostnader 
avseende december 2020. I och med att förordningen i skrivande stund endast gäller t.o.m. 
november och inget beslut om förlängning eller ny förordning har tagits samt att vi inte vet hur 
mycket medel som eventuellt kommer att finnas att tilldela till december (i och med att ansökan 
till och med november kunde göras t.o.m. 15 januari), så utgår Gullspång kommun utifrån RKR:s 
bedömning att ingen uppbokning för december har skett i bokslutet 2020. 

Förändrade redovisningsprinciper 
På grund av regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas 
in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Till följd av detta har även förlagslånen från medlemmarna 
till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen har därför återbetalas till medlemmarna. 
Under år 2020 har återbetalning av förlagslån till Kommuninvest gjorts, vilket reglerats mot 
långfristig fordran. Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp 
till Föreningen i form av en kapitalinsats. Gullspång kommun valde att använda sina återbetalade 
medel för förlagslånet i syfte att öka sin kapitalinsats i Kommuninvest, vilket har redovisats som 
en ökning av andelar i Kommuninvest. 

Sammanställd redovisning 
I den kommunala koncernen ingår kommunens bostadsbolag. Inga förändringar har skett under 
året i kommunkoncernens sammansättning. 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande men 
viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Dessutom redovisas alltid 
kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljning samt kostnader och intäkter för 
tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande. 
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Intäkter 
Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet 
med rekommendation R2. 

Övriga intäkter 
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetald 
intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. 

Kostnader 
Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form 
av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 

 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs 
sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. För tillgångar med identifierbara komponenter 
som har olika nyttjandeperiod tillämpas komponentavskrivningar. I slutet av år 2013 utgav RKR 
rekommendation 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. Gullspång kommun påbörjade under år 2017 arbetet 
med att dela upp anläggningarna i komponenter och arbetet slutfördes under 2018 (RKR.11.4). 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Beloppsgränsen är ett basbelopp, för närvarande 47 300 kronor. När det gäller anskaffning av 
inventarier med naturligt samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. 
Motsvarande ska gälla anskaffning som anses vara ett led i en större investering. För att ett inköp 
ska klassificeras som en investering krävs även att anläggningstillgången är avsedd för 
stadigvarande bruk samt har en bedömd livslängd på minst tre år. 

Finansiell analysmodell 
Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkning, 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. 
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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 5  
Kommunen har inga kontrakt avseende leasing av maskiner och inventarier eller hyra av 
fastigheter. 

Redovisning av leverantörsfakturor 
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp (50 tusen kronor) som inkommit efter 21 januari 2021, 
men är hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts och belastar 2020 års resultat. 

Redovisning av räntor 
Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsåret har 
bokförts som skuld respektive fordran och påverkar 2020 års resultat. 

Redovisning av pensionsförpliktelser Rek 9 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS19. 
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. Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade 
”blandmodellen” Den pensionsskuld som uppkommit från 1998 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 2020 redovisas 
som verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i 
balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas 
som ansvarsförbindelse. 
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Skatteintäkter Rek 2 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos. 

Lånekostnader  
Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till. I tillgångarnas 
anskaffningsvärde ingår inga lånekostnader. 

Avsättningar Rek 9 
Avsättningar för deponi har tagits upp till del av det belopp som bedöms krävas för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen. Avsättningen avser framtida återställningskostnader för sluttäckning 
av deponi och årliga driftkostnader för att ta hand om lakvatten och deponigas samt utföra 
provtagningar. De årliga driftkostnaderna beräknas finnas kvar i 30 år efter avslutad sluttäckning. 
Arbete med deponins sluttäckning har varit begränsat då verksamheten väntar på tillstånd från 
Länsstyrelsen för det fortsatta arbetet. Jordmassor till sluttäckningen har levererats in till 
anläggningen och deponin har formats rätt inför sluttäckningen. 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. 

Redovisning av finansieringsanalys Rek 13 
Finansieringsanalysen redovisar betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, 
investeringsverksamhet och finansieringsverksamheten. Analysen visar förändring av likvida 
medel. Upplysningar skall även lämnas om väsentliga betalningsflödespåverkande händelser som 
avviker från det normala. 

Begreppsförklaring 

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. 

Pensioner från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen som innebär att 
skuld upparbetad till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 
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Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som avsättning. Från 2000 betalar 
kommunen hela det årliga intjänandet av pensionen för individuell avsättning. 

Balanskrav är lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. 

Balansräkning 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. 

Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella kostnader. 

Finansieringsanalys visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, 
investeringar samt finansiering och därmed likviditetsförändringar. 

Intern ränta är en intern ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheten för det kapital 
som nyttjas. 

Jämförelsestörande poster avser händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men 
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser mellan åren. 

Kapitalkostnader är periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning dels av ränta. Är 
en intern post. 

Kortfristig placering pengar som placerats i fonder på kort sikt. 

Likvida medel består av kassa, 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. 
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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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Resultaträkning 
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Balansräkning 
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Kassaflödesanalys 
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Nothänvisningar 
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VA och deponi 

Nedan presenteras tabeller över VA-avräkning samt sluttäckning av deponi. 

Den taxefinansierade verksamheten för ett överskott om 1,3 miljoner kronor vilket främst beror 
på mindre underhållsåtgärder på ledningsnät än planerat. Detta beror dels på resursbrist, dels 
internt men framförallt hos entreprenörer. VA-resultatet regleras mot fond i balansräkningen 
vilket ger extra ekonomiskt utrymme kommande år. 

 
Under året har 4,6 miljoner kronor avsatts till sluttäckning/deponi för att kunna möta kommande 
utbetalningar, efter bedömning från AÖS. Under året har medel motsvarande 400 tusen kronor 
ianspråktagits. 
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Driftsredovisning 
Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den 
löpande verksamheten.  

Nedanstående sammanställning visar verksamheternas resultat i förhållande till budget samt 
föregående års resultat. 

 
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens verksamheter 
klarar av att bedriva sin verksamhet inom beslutade budgetramar. 

Verksamheternas ekonomiska utfall visar på såväl över- som underskott. Sammantaget redovisar 
verksamheterna, exklusive finansverksamheten, ett överskott om 2,5 miljoner kronor. Detta är en 
klar förbättring i jämförelse med föregående år då underskottet uppgick till -18 miljoner kronor. 
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Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott om totalt 3,7 miljoner kronor mot budget. Det är 
främst inom kommunledningskontorets verksamhet som överskott finns då de redovisar ett 
överskott om 3,3 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av vakanta tjänster, 
anställnings- och inköpsstopp samt restriktivitet avseende kurser och konferenser. En 
samhällsplanerartjänst har dragits in under året. Detta tillsammans med besparingar på 
administrativa tjänster har innebär en reduktion med två tjänster på kommunledningskontoret 
under 2020. Utöver detta har tjänsten som kommunchef varit vakant större delen av året vilket 
har inneburit att arbetsuppgifterna fördelats på mindre antal personer. Vidare redovisar 
hamnverksamheten ett överskott om 1,3 miljoner kronor, dels på grund av uppbokning från 2019 
samt en försiktig budget. Även Coronapandemin har bidragit till överskottet på grund av att 
inställda verksamheter under året och att mycket tid har gått åt till att hantera Coronapandemin. 

Även barn-, utbildning- och kulturnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 3,1 miljoner 
kronor där det största överskottet finns inom grund- och förskola. Generellt beror överskotten 
på återbetalning av sjuklönekostnader vid medarbetarnas sjukfrånvaro i kombination med att 
vikarier inte har satts in. Vidare har en omorganisation gjorts inom grundskolan vilket har bidragit 
till färre tjänster och därmed en minskad personalkostnad. Även medel från Skolverket och 
Migrationsverket, som inte var förväntade, har bidragit till ett överskott inom verksamheterna. 

Även de gemensamma nämnderna uppvisar tillsammans ett överskott om 1,5 miljoner kronor 
vilket främst kan härledas till vakanta tjänster samt en minskad snöröjning av gata under år 2020 
inom tekniska nämndens verksamhetsområde. 

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en stor negativ budgetavvikelse om totalt -5,9 miljoner 
kronor där äldreomsorg och individ- och familjeomsorg uppvisar störst avvikelser om -4,1 
miljoner kronor respektive -6,9 miljoner kronor. Äldreomsorgens underskott avser främst 
ordinärt boende och en ökad belastning inom hemtjänsten där bemanningen har fått utökas 
under vissa perioder, mycket i samband med palliativ vård. Inom individ- och familjeomsorgen 
och barn och unga är det kostnader för placeringar som är orsaken till underskottet. 14 barn och 
ungdomar var i november månad placerade utanför hemmet på HVB, stödboende och i 
familjehem (varav 4 LVU). Vuxenplaceringarna har under början 2020 varit få och under 
sommaren fram till november inga. En placering på familjehem för vuxna startades igång i 
november. Detta kan delvis förklaras med hemmaplanslösningar och öppenvårdslösningar. 
Överskott finns inom gemensam verksamhet där ramtillskott under året från kommunstyrelsen 
har placerats och inte fördelats ut till specifika verksamheter. 

På grund av en lägre pensionskostnad än budgeterad redovisar även finansverksamheten ett 
positivt utfall. Föregående år fick kommunen betala en engångspremie om 5 miljoner kronor 
avseende pensioner som syftar till att räkna upp befintliga pensioner samt nyanställda som har 
rätt till förmånspension. 2020-års engångspremie var betydligt lägre därav en positiv 
budgetavvikelse. Generellt är det dock det extra tillskotten av generella bidrag i kombination med 
återbetalning av sjuklönekostnader som totalt sett ger ett överskott år 2020. 
Underskott inom finansiella intäkter beror på utebliven aktieutdelning från Vänerhamn AB. 

Verksamhetschefernas kommentarer till avvikelserna framgår av separat bilaga (Bilaga 
- Årsredovisning 2020). 



Årsredovisning 2020 – Gullspångs kommun 65(68) 

Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.  

Nedanstående tabell visar hur mycket av investeringsanslagen som förbrukats under året. 

 

Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 38 miljoner kronor varav 24 miljoner kronor avsåg 
ombudgeterade medel från föregående år. Den största delen av kommunens investeringar utförs 
inom ramen för Tekniska nämndens verksamhetsområde. Bland större budgeterade 
investeringsprojekt kan nämnas nybyggnationen av LSS-boende som färdigställdes under 2020. 
LSS-boendet har totalt haft en budget om 24 miljoner kronor och det slutliga utfallet blev 23,1 
miljoner kronor efter färdigställande, varav 15 miljoner belastade år 2020. 

Inom gatuavdelningens investeringsprojekt har en större post på cirka 1,2 miljoner kronor ej 
upparbetats på grund av svårigheten att matcha lämplig åtgärd mot tillgängliga medel. De 
planerade åtgärderna klarades inte inom tilldelad ram vilket innebar att projekten inte blev 
genomförda. 

Inom VA har planerade projekt kommit igång senare på året än planerat och därför inte hunnit 
färdigställas i den omfattning som planerats. Arbetet med utbyggnad av VA i Askevik har 
genomförts till en lägre kostnad (1,1 miljoner kronor) än budgeterat. 

Under året har upplåning om 30 miljoner kronor genomförts för att finansiera de beslutade 
investeringarna. Efter flera år med hög investeringsvolym behöver en prioritering och översyn 
göras av såväl ombudgeterade investeringsmedel samt investeringar enligt antagen femårsplan. 

Tabellen nedan redovisar årets budget och utfall för kommunens större investeringar samt total 
beslutad budget och utfall. 
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Revisionsberättelse 
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Femårsöversikt utvalda nyckeltal 
 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-03-03 

 

Sid 1(1) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 48 Dnr 2021-00086 041 

Ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ombudgeteringar av 
investeringsprojekt från 2020 till 2021 med totalt 6 892 000 kronor.  

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om ombudgetering av 
investeringsmedel från 2020 till 2021.  

Bakgrund 
Gullspångs kommuns investeringsbudget uppgick år 2020 till 38 281 000 kronor, 
inklusive ombudgeteringar från föregående år. Under året har 28 730 000 kronor 
bokförts i investeringsredovisningen. Av kvarvarande investeringsmedelföreslås 6 
892 000 kronor ombudgeteras till år 2021.    

Av bifogad bilaga framgår även slutredovisade investeringsprojekt 2020 från 
Tekniska nämnden – Gullspång. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-17, ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 
2021, skriven av Anders Bernhall 

Ombudgeteringar Gullspång, sammanställning 2020-2021 

Ombudgeteringar Gullspång, specifikation 2020-2021 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



Förslag till ombudgeteringar från 2020 till 2021

Ombudgeteringar från 2020 till 2021

Ansvar Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Ombudgetering

Kommunstyrelsen 2 205 000 218 600 1 986 400 1 915 000

Tekniska verksamheter 35 907 000 28 511 600 7 395 400 4 808 000

22140 Gatuavdelning 2 050 000 422 900 1 627 100 1 627 000

22150 Fastighetsavdelning 18 047 000 16 332 200 1 714 800 470 000

22230 VA-avdelning 15 810 000 11 756 500 4 053 500 2 711 000

Barn- utb. fritid och kultur 0 0 0 0

 

Vård och omsorg 169 000 0 169 000 169 000

Totaler 38 281 000 28 730 200 9 550 800 6 892 000

 



Förslag till ombudgeteringar från 2020 till 2021

 



Förslag till ombudgeteringar från 2020 till 2021

Ombudgeteringar från 2020 till 2021

Ansvar Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Ombudgetering

21 Kommunstyrelsen 2 205 000 218 600 1 986 400 1 915 000

21000 Kommunstyrelsen

97874 Kommunal ledningsplats 552 000 204 700 347 300 347 000

21100 Kommunchef

91106 Bredbandsutbyggnad 97 000 0 97 000 97 000

91200 KS Förfogande 1 221 000 0 1 221 000 1 221 000

91113 Kostverksamhet 85 000 83 900 1 100 0

91134 Mark Hova 3:1 m fl. 0 -70 000 70 000 0

91135 Fagersand 1:2 250 000 0 250 000 250 000

 

22 Tekniska verksamheter 35 907 000 28 511 600 7 395 400 4 808 000

 

22140 Gatuavdelningen

98039 Exploatering Gallernäset 1:19 250 000 0 250 000 250 000

98053 Upprustn asfaltsbel H/GSP 1 500 000 350 800 1 149 200 1 149 000

98060 Trafikhöjande åtgärder 200 000 72 100 127 900 128 000

98100 Lekplatser/utrustning 100 000 0 100 000 100 000

Delsumma: 2 050 000 422 900 1 627 100 1 627 000

21510 Fastighetsavdelningen

98045 Upprustning motionsspår 100 000 96 900 3 100 0

98068 Vent & värme KLK etapp 1 0 -246 700 246 700 0

98405 Kulvert Gullstensskolan 220 000 219 100 900 0

98422 Bikupan 0 -547 600 547 600 0

98427 Reinvestering fastigheter 30 000 0 30 000 0

98429 Nybyggn. LSS-boende GSP 15 847 000 14 999 600 847 400 400 000

98430 Bergvärme Hova brandstn. 280 000 286 300 -6 300 0

98432 Regnbågsskolan omklädn. 1 200 000 1 198 800 1 200 0

98433 Regnbågsskolan kök 200 000 225 800 -25 800 0

98434 Lysmasken belysning 100 000 100 000 0 0

98436 Flytt av lönekontor 70 000 0 70 000 70 000

Delsumma: 18 047 000 16 332 200 1 714 800 470 000

22230 VA-avdelningen

96000 Budget VA invest 132 500 0 132 500 0

96007 Digitala mätbrunnar 702 500 863 100 -160 600 -160 000

96008 Byte el/styr Hova vattenverk 701 000 0 701 000 0

96009 Byte väggar Hova AVR 2019 -14 000 0 -14 000 -14 000

96019 VA Explo Gallernäset 1:19 250 000 0 250 000 250 000



Förslag till ombudgeteringar från 2020 till 2021

Ansvar Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Ombudgetering

96047 VA-verksamhetomr Askevik 4 629 000 3 431 600 1 197 400 500 000

96048 Förnyelse led.nät Gsp19 3 386 000 3 765 600 -379 600 0

96050 Skyltning Hova vattenskyd 130 000 129 300 700 0

96051 Ombyggn Gårdsjö VA 2019 47 000 46 200 800 0

96052 Byte råvattpump Varsundet 20 000 -7 100 27 100 0

96054 VA-sanering Villagatan-PG 2 800 000 979 700 1 820 300 1 820 000

96055 Vattentanksbrunn Gullspång 400 000 291 600 108 400 108 000

96057 Returslampump avlopp 150 000 140 800 9 200 0

96058 Modernisering pumpst 450 000 452 600 -2 600 0

96059 Styrning Hova/Gsp reningsv 500 000 413 700 86 300 0

96060 Byte råvattpump Varsundet 120 000 103 700 16 300 0

96061 Byggn Hova/GSP avloppsren. 220 000 220 000 0 0

96062 Vattenmodell Gullspång 86 000 32 300 53 700 0

96063 Relining Posseg. Kv Polis 1 100 000 893 400 206 600 207 000

Delsumma: 15 810 000 11 756 500 4 053 500 2 711 000

24 Barn- utb. fritid och kultur 0 0 0 0

  

24000 Barn- utbildning och kulturchef

0 0 0 0
 

25 Vård och omsorg 169 000 0 169 000 169 000

 

25300 Vård- och omsorgschef

95000 Budget Inv. ÄO/IFO/LSS 169 000 0 169 000 169 000

 

Totaler 38 281 000 28 730 200 9 550 800 6 892 000



Förslag till ombudgeteringar från 2020 till 2021



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2021-02-17 

  Ärendenummer 
KS  2021-00086 

 

1/1 

 
Ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna förslag till ombudgeteringar 
av investeringsprojekt från 2020 till 2021 med totalt 6 892 000 kronor.  
 
 
Bakgrund 
Gullspångs kommuns investeringsbudget uppgick år 2020 till 38 281 000 kronor, 
inklusive ombudgeteringar från föregående år. Under året har 28 730 000 kronor 
bokförts i investeringsredovisningen. Av kvarvarande investeringsmedelföreslås 
6 892 000 kronor ombudgeteras till år 2021.    
Av bifogad bilaga framgår även slutredovisade investeringsprojekt 2020 från Tekniska 
nämnden – Gullspång. 
 
 
Bilagor 
Ombudgeteringar Gullspång, sammanställning 2020-2021 
Ombudgeteringar Gullspång, specifikation 2020 - 2021 
 
 
 
Delges 
Teknisk nämnd 
Ekonomikontoret 
 
 
 
 
Anders Bernhall 
ekonomichef 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-03-03 

 

Sid 1(4) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 57 Dnr 2019-00513 812 

Motion huskurage - agera mot våld 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om motion huskurage - agera 
mot våld. 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
Feministiskt Initiativ (F!) i Gullspångs kommun inkom den 25 november 2019 med 
en motion ställd till Kommunfullmäktige. Motionen har därefter remitterats till 
Vård- och omsorgschefen och Gullspångsbostäders VD för beredning. 

Motionen utgår från faktiska siffror som rör våld i nära relation och som sker i 
hemmen. Huskurage är ett verktyg som motiverar civilkurage och som 
kompletterar de verktyg som samhället har idag för att arbeta mot våld i nära 
relation.  

I motionen föreslår F! Kommunfullmäktige att: ”kommunen föregår genom att 
bostadsbolaget använder sig av Huskurage-information i sina fastigheter och 
genom att uppmana andra fastighetsägare att göra detsamma.  

F! yrkar att: 

- Gullspångs kommun via kommunens hemsida påvisar vikten av användandet av 
Det material som Huskurage tillhandahåller används av bostadsbolaget. 

- Huskurage och  länkar till deras hemsida.  

- Kommunhuset tillhandahåller färdigt fysiskt material utefter efterfrågan. 

- Kommunen kontaktar Utväg för en aktuell lista med kontaktuppgifter till berörda 
verksamheter i frågan – våld i nära relation. 

Yttrande 

Socialtjänsten har i sitt uppdrag att skydda, utreda och ge adekvata insatser till 
våldsutsatta vuxna och barn. Socialtjänstens ansvar finns angivet i lag, förordning 
och föreskrift. Som stöd i arbetet finns Socialstyrelsens handböcker samt lokala 
rutiner. Huskurage handlar dock om att stärka människors civilkurage genom att 
ge information om hur man kan agera om man misstänker att det förekommer 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-03-03 

 

Sid 2(4) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

våld hos grannar. Ett antal kommuner i Sverige, samt bostadsbolag (både 
kommunala och privata) har anslutit sig till Huskurage.  

Det har dock förekommit kritiska röster till Huskurage, bland annat från 
Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, som menar att det finns 
risker med att privatpersoner agerar. Dels kan det innebära en risk för hot och våld 
för den som agerar och dels att det finns en risk att våldet kommer att ta andra 
former och uttryck.  

 

Bostadsbolaget Gullspångsbostäder AB har behandlat motionen på sitt 
styrelsesammanträde den 11 november den 2020 där undertecknad redogjorde 
för motionen. Styrelsen diskuterade motionen där både positiva effekter och 
risken för negativa konsekvenser belystes. Styrelsen beslutade att avge som sitt 
yttrande att: ”Gullspångsbostäder ställer sig positiva till motionen på ett 
informativt plan”. 

Kommunens samordnare mot våld i nära relation är anställd på IFO och har 
tillsammans med enhetschefen lämnat följande yttrande: 

”Socialtjänsten, Individ och familjeomsorg, IFO ställer sig positiva till F!:s motion 
om att införa Huskurage. IFO kan uppfylla de uppdrag som FI yrkar på och berörs 
av IFO.  

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och sker oftast inom hemmet 
bakom stängda dörrar och är oftast en ”familjehemlighet”. I många av familjerna 
lever också barn som upplever våldet. Som granne kan det vara svårt att veta vad 
en kan göra vid misstanke om våld och då är Huskurage en bra vägledning. Ett 
delmål av Gullspångs kommuns handlingsplan för jämställdhet är mäns våld mot 
kvinnor vilket är i linje med denna motion från F!. Att implementera Huskurage är 
både våldsförebyggande, trygghetsskapande och våldspreventivt. Huskurage kan 
också bidra till att skapa sammanhållning och öka tilliten till samhället. Det som 
bör beaktats med att införa Huskurage är vikten av att följa upp arbetet för att 
arbetet mot mäns våld mot kvinnor inte ska avstanna vid att sätta upp 
informationen kring Huskurage. Det skulle exempelvis kunna ske genom att i 
samband med att Huskurage införs att det också görs en utbildningssatsning och 
då förslagsvis genom att bjuda in Nina Rung för både en intern och extern 
föreläsning och samtala kring vad Huskurage betyder för exempelvis 
bostadsbolagets anställda. Ytterligare en viktig del med att följa upp arbetet är att 
se vilka resultat det ger samt om det påvisar några risker för civilpersoner. Det som 
lyfts som en risk med Huskurage är att en individ ska agera direkt i 
våldssituationen som exempelvis ge sig in i handgemäng med den som utövar 
våldet samt att den som utövar våld tänker att den våldsutsattas måste tystas för 
att grannarna inte ska höra. Flertalet kommuner har infört Huskurage och 
uppfattningen är att potentiella riskerna inte skulle överväga fördelarna.” 
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Kommunstyrelsen 2021-03-03 

 

Sid 3(4) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunens folkhälsostrateg har också i sitt uppdrag att stötta arbete mot våld i 
nära relation och har avgett följande yttrande:  

”Folkhälsostrategen ställer sig positiv till den motion F! inlämnat gällande 
implementering av Huskurage då arbete mot våld i nära relation lyfts i Gullspångs 
Folkhälsoplan 2021 samt är ett av fyra prioriterade områden i Gullspångs 
kommuns handlingsplan för jämställdhet.  

Folkhälsostrategen ser möjlighet att informera om Huskurage under ”Folkhälsa” på 
kommunens hemsida samt att koppla samman informationsspridning av 
Huskurage med befintliga strukturer kring arbete med Grannsamverkan (förebygga 
inbrott). Folkhälsostrategen skulle på samma sätt som denne tillhandahåller och 
delar ut material kring Grannsamverkan även vara kommunledningskontorets 
ansvarige för att dela information om Huskurage.  

Slutligen ser folkhälsostrategen positivt på samverkan mellan folkhälsorådet, 
socialtjänsten och Gullspångsbostäder kring Huskurage.” 

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet berör barn och unga som lever i miljöer där våld förekommer. Huskurage 
ska dock ses som ett komplement till de myndigheter som genom lagstiftning och i 
sitt uppdrag agerar och utför insatser som syftar till att förebygga och skydda barn 
och unga från hot och våld.  

Jämställdhetsanalys 

Beslutet berör framför allt kvinnor (men även män i förekommande fall) oavsett 
ålder och etisk bakgrund, som lever i miljöer där våld förekommer. Beslutet berör 
också varje kommuninvånare som misstänker att en granne utsätts för våld. 
Huskurage ska dock ses som ett komplement till de myndigheter som genom 
lagstiftning och i sitt uppdrag agerar och utför insatser som syftar till att förebygga 
och skydda från hot och våld.  

             

Sammanfattande bedömning 

Förvaltningen och kommunens folkhälsostrateg ställer sig positiva till motionens 
förslag. Bostadsbolaget Gullspångsbostäder ställer sig positiva till att förmedla 
information om Huskurage. 

Huskurage syftar till att uppmärksamma och stötta grannar/medborgare att 
reagera på våld genom att t.ex. störa eller kontakta polisen. Det finns en viss risk 
att personer som reagerar kan ta för stort eget initiativ och därmed utsätta sig 
själv eller andra för fara.  
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Kommunstyrelsen 2021-03-03 

 

Sid 4(4) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Bedömningen är att fördelarna och de positiva effekterna som följer med 
Huskurage överväger riskerna.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 30/2021 

VON § 5/2021 

Tjänsteskrivelse, 2020-11-19, motion Huskurage - agera mot våld, skriven av 
Katarina Widell 

Motion huskurage 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 

 

Sid 1(4) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 30 Dnr 2019-00513 812 

Motion huskurage - agera mot våld 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens 
förslag.  

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp vård- och omsorgsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget 
med ändringen att ordet "anta" ändras till "bifalla" motionen.  

Bakgrund 
Feministiskt Initiativ (F!) i Gullspångs kommun inkom den 25 november 2019 med 
en motion ställd till Kommunfullmäktige. Motionen har därefter remitterats till 
Vård- och omsorgschefen och Gullspångsbostäders VD för beredning. 

Motionen utgår från faktiska siffror som rör våld i nära relation och som sker i 
hemmen. Huskurage är ett verktyg som motiverar civilkurage och som 
kompletterar de verktyg som samhället har idag för att arbeta mot våld i nära 
relation.  

I motionen föreslår F! Kommunfullmäktige att: ”kommunen föregår genom att 
bostadsbolaget använder sig av Huskurage-information i sina fastigheter och 
genom att uppmana andra fastighetsägare att göra detsamma.  

F! yrkar att: 

- Gullspångs kommun via kommunens hemsida påvisar vikten av användandet av 
Det material som Huskurage tillhandahåller används av bostadsbolaget. 

- Huskurage och  länkar till deras hemsida.  

- Kommunhuset tillhandahåller färdigt fysiskt material utefter efterfrågan. 

- Kommunen kontaktar Utväg för en aktuell lista med kontaktuppgifter till berörda 
verksamheter i frågan – våld i nära relation. 

 

Yttrande 

Socialtjänsten har i sitt uppdrag att skydda, utreda och ge adekvata insatser till 
våldsutsatta vuxna och barn. Socialtjänstens ansvar finns angivet i lag,  förordning 
och föreskrift. Som stöd i arbetet finns Socialstyrelsens handböcker samt lokala 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 

 

Sid 2(4) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

rutiner. Huskurage handlar dock om att stärka människors civilkurage genom att 
ge information om hur man kan agera om man misstänker att det förekommer 
våld hos grannar. Ett antal kommuner i Sverige, samt bostadsbolag (både 
kommunala och privata) har anslutit sig till Huskurage.  

Det har dock förekommit kritiska röster till Huskurage, bland annat från 
Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, som menar att det finns 
risker med att privatpersoner agerar. Dels kan det innebära en risk för hot och våld 
för den som agerar och dels att det finns en risk att våldet kommer att ta  andra 
former och uttryck.  

 

Bostadsbolaget Gullspångsbostäder AB har behandlat motionen på sitt 
styrelsesammanträde den 11 november den 2020 där undertecknad redogjorde 
för motionen. Styrelsen diskuterade motionen där både positiva effekter och 
risken för negativa konsekvenser belystes. Styrelsen beslutade att avge som sitt 
yttrande att: ”Gullspångsbostäder ställer sig positiva till motionen på ett 
informativt plan”. 

Kommunens samordnare mot våld i nära relation är anställd på IFO och har 
tillsammans med enhetschefen lämnat följande yttrande: 

”Socialtjänsten, Individ och familjeomsorg, IFO ställer sig positiva till F!:s motion 
om att införa Huskurage. IFO kan uppfylla de uppdrag som FI yrkar på och berörs 
av IFO.  

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och sker oftast inom hemmet 
bakom stängda dörrar och är oftast en ”familjehemlighet”. I många av familjerna 
lever också barn som upplever våldet. Som granne kan det vara svårt att veta vad 
en kan göra vid misstanke om våld och då är Huskurage en bra vägledning. Ett 
delmål av Gullspångs kommuns handlingsplan för jämställdhet är mäns våld mot 
kvinnor vilket är i linje med denna motion från F!. Att implementera Huskurage är 
både våldsförebyggande, trygghetsskapande och våldspreventivt. Huskurage kan 
också bidra till att skapa sammanhållning och öka tilliten till samhället. Det som 
bör beaktats med att införa Huskurage är vikten av att följa upp arbetet för att 
arbetet mot mäns våld mot kvinnor inte ska avstanna vid att sätta upp 
informationen kring Huskurage. Det skulle exempelvis kunna ske genom att i 
samband med att Huskurage införs att det också görs en utbildningssatsning och 
då förslagsvis genom att bjuda in Nina Rung för både en intern och extern 
föreläsning och samtala kring vad Huskurage betyder för exempelvis 
bostadsbolagets anställda. Ytterligare en viktig del med att följa upp arbetet är att 
se vilka resultat det ger samt om det påvisar några risker för civilpersoner. Det som 
lyfts som en risk med Huskurage är att en individ ska agera direkt i 
våldssituationen som exempelvis ge sig in i handgemäng med den som utövar 
våldet samt att den som utövar våld tänker att den våldsutsattas måste tystas för 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 

 

Sid 3(4) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

att grannarna inte ska höra. Flertalet kommuner har infört Huskurage och 
uppfattningen är att potentiella riskerna inte skulle överväga fördelarna.” 

 

Kommunens folkhälsostrateg har också i sitt uppdrag att stötta arbete mot våld i 
nära relation och har avgett följande yttrande:  

”Folkhälsostrategen ställer sig positiv till den motion F! inlämnat gällande 
implementering av Huskurage då arbete mot våld i nära relation lyfts i Gullspångs 
Folkhälsoplan 2021 samt är ett av fyra prioriterade områden i Gullspångs 
kommuns handlingsplan för jämställdhet.  

Folkhälsostrategen ser möjlighet att informera om Huskurage under ”Folkhälsa” på 
kommunens hemsida samt att koppla samman informationsspridning av 
Huskurage med befintliga strukturer kring arbete med Grannsamverkan (förebygga 
inbrott). Folkhälsostrategen skulle på samma sätt som denne tillhandahåller och 
delar ut material kring Grannsamverkan även vara kommunledningskontorets 
ansvarige för att dela information om Huskurage.  

Slutligen ser folkhälsostrategen positivt på samverkan mellan folkhälsorådet, 
socialtjänsten och Gullspångsbostäder kring Huskurage.” 

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet berör barn och unga som lever i miljöer där våld förekommer. Huskurage 
ska dock ses som ett komplement till de myndigheter som genom lagstiftning och i 
sitt uppdrag agerar och utför insatser som syftar till att förebygga och skydda barn 
och unga från hot och våld.  

Jämställdhetsanalys 

Beslutet berör framför allt kvinnor (men även män i förekommande fall) oavsett 
ålder och etisk bakgrund, som lever i miljöer där våld förekommer. Beslutet berör 
också varje kommuninvånare som misstänker att en granne utsätts för våld. 
Huskurage ska dock ses som ett komplement till de myndigheter som genom 
lagstiftning och i sitt uppdrag agerar och utför insatser som syftar till att förebygga 
och skydda från hot och våld.  

             

Sammanfattande bedömning 

Förvaltningen och kommunens folkhälsostrateg ställer sig positiva till motionens 
förslag. Bostadsbolaget Gullspångsbostäder ställer sig positiva till att förmedla 
information om Huskurage. 

Huskurage syftar till att uppmärksamma och stötta grannar/medborgare att 
reagera på våld genom att t.ex. störa eller kontakta polisen. Det finns en viss risk 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 

 

Sid 4(4) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

att personer som reagerar kan ta för stort eget initiativ och därmed utsätta sig 
själv eller andra för fara.  

 

Bedömningen är att fördelarna och de positiva effekterna som följer med 
Huskurage överväger riskerna.  

Beslutsunderlag 
VON § 5/2021 

Tjänsteskrivelse, 2020-11-19, motion Huskurage - agera mot våld, skriven av 
Katarina Widell 

Motion huskurage 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 1(1) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 5 Dnr 2020-00102 700 

Motion Huskurage 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige 
beslutar att anta motionens förslag.  

Behandling på sammanträdet 
 Katarina Widell, vård- och omsorgschef redogör för ärendet under sammanträdet    

Bakgrund 
Se tjänsteskrivelse för bakgrund.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse dok 10603b 

-2019-00513 Motion huskurage-agera mot våld 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

 Tjänsteskrivelse 

 Datum: 2020-11-19 
Ärendenummer: 
KS 2019-00513 

 Sida:1(3) 

 Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse motion Huskurage - agera mot våld 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige 
beslutar att anta motionens förslag.  

Bakgrund 
Feministiskt Initiativ (F!) i Gullspångs kommun inkom den 25 november 2019 med 
en motion ställd till Kommunfullmäktige. Motionen har därefter remitterats till 
Vård- och omsorgschefen och Gullspångsbostäders VD för beredning. 
 
Motionen utgår från faktiska siffror som rör våld i nära relation och som sker i 
hemmen. Huskurage är ett verktyg som motiverar civilkurage och som 
kompletterar de verktyg som samhället har idag för att arbeta mot våld i nära 
relation.  
 
I motionen föreslår F! Kommunfullmäktige att: ”kommunen föregår genom att 
bostadsbolaget använder sig av Huskurage-information i sina fastigheter och 
genom att uppmana andra fastighetsägare att göra detsamma.  
F! yrkar att: 

- Gullspångs kommun via kommunens hemsida påvisar vikten av 
användandet av Det material som Huskurage tillhandahåller används av 
bostadsbolaget. 

- Huskurage och  länkar till deras hemsida.  
- Kommunhuset tillhandahåller färdigt fysiskt material utefter efterfrågan. 
- Kommunen kontaktar Utväg för en aktuell lista med kontaktuppgifter till 

berörda verksamheter i frågan – våld i nära relation. 
 

Yttrande 
Socialtjänsten har i sitt uppdrag att skydda, utreda och ge adekvata insatser till 
våldsutsatta vuxna och barn. Socialtjänstens ansvar finns angivet i lag,  förordning 
och föreskrift. Som stöd i arbetet finns Socialstyrelsens handböcker samt lokala 
rutiner. Huskurage handlar dock om att stärka människors civilkurage genom att 
ge information om hur man kan agera om man misstänker att det förekommer 
våld hos grannar. Ett antal kommuner i Sverige, samt bostadsbolag (både 
kommunala och privata) har anslutit sig till Huskurage.  
Det har dock förekommit kritiska röster till Huskurage, bland annat från 
Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, som menar att det finns 
risker med att privatpersoner agerar. Dels kan det innebära en risk för hot och våld 
för den som agerar och dels att det finns en risk att våldet kommer att ta  andra 
former och uttryck.  
 



 

 Tjänsteskrivelse 

Datum: 2020-11-19 

Sida: 2(3) 
 

 

Bostadsbolaget Gullspångsbostäder AB har behandlat motionen på sitt 
styrelsesammanträde den 11 november den 2020 där undertecknad redogjorde 
för motionen. Styrelsen diskuterade motionen där både positiva effekter och 
risken för negativa konsekvenser belystes. Styrelsen beslutade att avge som sitt 
yttrande att: ”Gullspångsbostäder ställer sig positiva till motionen på ett 
informativt plan”. 
 
Kommunens samordnare mot våld i nära relation är anställd på IFO och har 
tillsammans med enhetschefen lämnat följande yttrande: 
”Socialtjänsten, Individ och familjeomsorg, IFO ställer sig positiva till F!:s motion 
om att införa Huskurage. IFO kan uppfylla de uppdrag som F! yrkar på och berörs 
av IFO.  
Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och sker oftast inom hemmet 
bakom stängda dörrar och är oftast en ”familjehemlighet”. I många av familjerna 
lever också barn som upplever våldet. Som granne kan det vara svårt att veta vad 
en kan göra vid misstanke om våld och då är Huskurage en bra vägledning. Ett 
delmål av Gullspångs kommuns handlingsplan för jämställdhet är mäns våld mot 
kvinnor vilket är i linje med denna motion från F!. Att implementera Huskurage är 
både våldsförebyggande, trygghetsskapande och våldspreventivt. Huskurage kan 
också bidra till att skapa sammanhållning och öka tilliten till samhället. Det som 
bör beaktats med att införa Huskurage är vikten av att följa upp arbetet för att 
arbetet mot mäns våld mot kvinnor inte ska avstanna vid att sätta upp 
informationen kring Huskurage. Det skulle exempelvis kunna ske genom att i 
samband med att Huskurage införs att det också görs en utbildningssatsning och 
då förslagsvis genom att bjuda in Nina Rung för både en intern och extern 
föreläsning och samtala kring vad Huskurage betyder för exempelvis 
bostadsbolagets anställda. Ytterligare en viktig del med att följa upp arbetet är att 
se vilka resultat det ger samt om det påvisar några risker för civilpersoner. Det som 
lyfts som en risk med Huskurage är att en individ ska agera direkt i 
våldssituationen som exempelvis ge sig in i handgemäng med den som utövar 
våldet samt att den som utövar våld tänker att den våldsutsattas måste tystas för 
att grannarna inte ska höra. Flertalet kommuner har infört Huskurage och 
uppfattningen är att potentiella riskerna inte skulle överväga fördelarna.” 
 
 
Kommunens folkhälsostrateg har också i sitt uppdrag att stötta arbete mot våld i 
nära relation och har avgett följande yttrande:  
”Folkhälsostrategen ställer sig positiv till den motion F! inlämnat gällande 
implementering av Huskurage då arbete mot våld i nära relation lyfts i Gullspångs 
Folkhälsoplan 2021 samt är ett av fyra prioriterade områden i Gullspångs 
kommuns handlingsplan för jämställdhet.  
Folkhälsostrategen ser möjlighet att informera om Huskurage under ”Folkhälsa” på 
kommunens hemsida samt att koppla samman informationsspridning av 
Huskurage med befintliga strukturer kring arbete med Grannsamverkan (förebygga 
inbrott). Folkhälsostrategen skulle på samma sätt som denne tillhandahåller och 
delar ut material kring Grannsamverkan även vara kommunledningskontorets 
ansvarige för att dela information om Huskurage.  
Slutligen ser folkhälsostrategen positivt på samverkan mellan folkhälsorådet, 
socialtjänsten och Gullspångsbostäder kring Huskurage.” 



 

 Tjänsteskrivelse 

Datum: 2020-11-19 

Sida: 3(3) 
 

 

 
 
 
 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör barn och unga som lever i miljöer där våld förekommer. Huskurage 
ska dock ses som ett komplement till de myndigheter som genom lagstiftning och i 
sitt uppdrag agerar och utför insatser som syftar till  att förebygga och skydda barn 
och unga från hot och våld.  

Jämställdhetsanalys 
Beslutet berör framför allt kvinnor (men även män i förekommande fall) oavsett 
ålder och etisk bakgrund, som lever i miljöer där våld förekommer. Beslutet berör 
också varje kommuninvånare som misstänker att en granne utsätts för våld. 
Huskurage ska dock ses som ett komplement till de myndigheter som genom 
lagstiftning och i sitt uppdrag agerar och utför insatser som syftar till  att förebygga 
och skydda från hot och våld.  
             

Sammanfattande bedömning 
Förvaltningen och kommunens folkhälsostrateg ställer sig positiva till motionens 
förslag. Bostadsbolaget Gullspångsbostäder ställer sig positiva till att förmedla 
information om Huskurage. 
Huskurage syftar till att uppmärksamma och stötta grannar/medborgare att 
reagera på våld genom att t.ex. störa eller kontakta polisen. Det finns en viss risk 
att personer som reagerar kan ta för stort eget initiativ och därmed utsätta sig 
själv eller andra för fara.  
 
Bedömningen är att fördelarna och de positiva effekterna som  följer med 
Huskurage överväger riskerna .  

Underlag för beslut 
Motion från Feministiskt Initiativ 
Yttrande från IFO 
Diskussion och protokollsutdrag från Gullspångsbostäders styrelsemöte den 11 
november 2020. 
Yttrande från kommunens folkhälsostrateg  
 
  

Katarina Widell 
Vård och omsorgschef 

 
 

 







 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-03-03 

 

Sid 1(1) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 58 Dnr 2020-00094 812 

Motion laddpunkter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.  

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om motion laddpunkter.  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
Eric Mellberg (M) har i en motion yrkat på att platser lämpliga för laddstolpar 
identifieras och att medel avsätts för att möjliggöra laddning av personbilar med 
målgrupp arbetspendlare, besökare och kommunens egna fordon.  

Kommunfullmäktige i Gullspång beslutade att överlämna ärendet till tekniska 
nämnden för beredning.  

Tekniska nämnden har gjort en utredning på lämpliga platser och pris för 
investeringen samt överlämnat utredningen till Gullspångs kommun. I den 
beslutade budgeten för 2021 finns satsningar på laddningsstationer med både i 
Hova och i Gullspång. Hur planering och prioritering ska ske är för närvarande 
under beredning. Förvaltningen föreslår därför att motionen är besvarad.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 28/2021 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-20, motion laddpunkter, skriven av Elin Asp 
TN § 107/20 
TNAU § 118/20 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-04, Motion angående 
laddpunkter i Gullspångs kommun 
Tjänsteskrivelse motion angående laddpunkter Gullspångs kommun 
Kartbilaga – förslag på platser för laddstolpar 
Motion laddpunkter 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 28 Dnr 2020-00094 812 

Motion laddpunkter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
vara besvarad.  

Behandling på sammanträdet 
Elin Asp, stabschef, informerar om motion laddpunkter.  

Bakgrund 
Eric Mellberg (M) har i en motion yrkat på att platser lämpliga för laddstolpar 
identifieras och att medel avsätts för att möjliggöra laddning av personbilar med 
målgrupp arbetspendlare, besökare och kommunens egna fordon.  

Kommunfullmäktige i Gullspång beslutade att överlämna ärendet till tekniska 
nämnden för beredning.  

Tekniska nämnden har gjort en utredning på lämpliga platser och pris för 
investeringen samt överlämnat utredningen till Gullspångs kommun. I den 
beslutade budgeten för 2021 finns satsningar på laddningsstationer med både i 
Hova och i Gullspång. Hur planering och prioritering ska ske är för närvarande 
under beredning. Förvaltningen föreslår därför att motionen är besvarad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-20, motion laddpunkter, skriven av Elin Asp 

TN § 107/20 

TNAU § 118/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-04, Motion angående 
laddpunkter i Gullspångs kommun 

Tjänsteskrivelse motion angående laddpunkter Gullspångs kommun 

Kartbilaga – förslag på platser för laddstolpar 

Motion laddpunkter 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-20 

  Ärendenummer 
KS 2020/00094 

 

1/1 

Tjänsteskrivelse motion laddpunkter 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara 
besvarad.  
 
Bakgrund 
Eric Mellberg (M) har i en motion yrkat på att platser lämpliga för laddstolpar 
identifieras och att medel avsätts för att möjliggöra laddning av personbilar med 
målgrupp arbetspendlare, besökare och kommunens egna fordon.  
 
Kommunfullmäktige i Gullspång beslutade att överlämna ärendet till tekniska 
nämnden för beredning.  
 
Tekniska nämnden har gjort en utredning på lämpliga platser och pris för 
investeringen samt överlämnat utredningen till Gullspångs kommun. I den beslutade 
budgeten för 2021 finns satsningar på laddningsstationer med både i Hova och i 
Gullspång. Hur planering och prioritering ska ske är för närvarande under beredning. 
Förvaltningen föreslår därför att motionen är besvarad. 
 
 
Bilagor 
Tekniska nämnden § 107/20 Motion laddpunkter 
Motion från Eric Mellberg (M), 20-03-12 
 
 
Elin Asp 
Stabschef 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 118                                                   Dnr 2020/00133  

Motion laddpunkter i Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner utredning om lämplig placering av laddstolpar i 
Gullspångs kommun. Utredningen överlämnas till kommunfullmäktige i Gullspång 
för vidare hantering.   

Bakgrund 

Eric Mellberg (M) har i en motion yrkat på att platser lämpliga för laddstolpar 
identifieras och att medel avsätts för att möjliggöra laddning av personbilar med 
målgrupp arbetspendlare, besökare och kommunens egna fordon.  

Kommunfullmäktige i Gullspång beslutade att överlämna ärendet till tekniska 
nämnden för beredning. 

Laddplatser för eldrivna fordon finns i många olika utföranden med olika effekter 
som avspeglar inköpspris och tid som det tar att ladda ett fordon. Många av dagens 
laddplatser etableras, ägs och förvaltas av privata aktörer. Laddstolpar bör i första 
hand placeras på kvartersmark då allmän plats enligt plan- och bygglagen ska 
användas för gemensamma behov. Nedan följer förslag på olika platser som kan var 
möjliga för laddstolpar utifrån var kommunens verksamheter som använder fordon 
finns placerade, stora kommunala arbetsplatser samt besökspunkter. 

Möjliga platser i Gullspång är: 

 Centrumparkeringen (besökare) 

 Vårdcentralen/Amnegården (kommunens fordon/arbetspendling) 

 Gullstenskolans personalparkering (arbetspendling) 

 Parkering vid väg 26, Hallen 2 (besökare) 
 

Möjliga platser i Hova är: 

 Parkeringen bredvid Kommunhuset på Finells väg (besökare/arbetspendling) 

 Mogården (kommunens fordon/arbetspendling) 

 Regnbågsskolan (arbetspendling) 

 Rastplatsen/borgen vid E20 (besökare) 
 

Kostnaden för en laddstolpe med två uttag och relativt snabb laddning ligger på ca 
100 000 kr inkl. nytt el-abonnemang.  

Verksamhet teknik överlämnar utredningen till kommunstyrelsen i Gullspång för 
vidare hantering.   

      

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-04, Motion angående 
laddpunkter i Gullspångs kommun 

Tjänsteskrivelse motion angående laddpunkter Gullspångs kommun 

Kartbilaga – förslag på platser för laddstolpar     

 

 

Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Kommunfullmäktige Gullspång) 

 



Bilaga – förslag på platser för laddstolpar 

Gullspång 

 

 

  



Hova 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-09-04  
Dnr: 2020/00133   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Sektor samhällsbyggnad 
Verksamhet teknik 
Michael Nordin 
Teknisk chef 
 

Tekniska nämnden 

 

Motion laddpunkter i Gullspång 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner utredning om lämplig placering av laddstolpar i 
Gullspångs kommun. Utredningen överlämnas till kommunfullmäktige i 
Gullspång för vidare hantering.   

Bakgrund 

Eric Mellberg (M) har i en motion yrkat på att platser lämpliga för laddstolpar 
identifieras och att medel avsätts för att möjliggöra laddning av personbilar med 
målgrupp arbetspendlare, besökare och kommunens egna fordon. 
 
Kommunfullmäktige i Gullspång beslutade att överlämna ärendet till tekniska 
nämnden för beredning. 
 
Laddplatser för eldrivna fordon finns i många olika utföranden med olika 
effekter som avspeglar inköpspris och tid som det tar att ladda ett fordon. 
Många av dagens laddplatser etableras, ägs och förvaltas av privata aktörer. 
Laddstolpar bör i första hand placeras på kvartersmark då allmän plats enligt 
plan- och bygglagen ska användas för gemensamma behov. Nedan följer förslag 
på olika platser som kan var möjliga för laddstolpar utifrån var kommunens 
verksamheter som använder fordon finns placerade, stora kommunala 
arbetsplatser samt besökspunkter. 
 
Möjliga platser i Gullspång är: 
• Centrumparkeringen (besökare) 
• Vårdcentralen/Amnegården (kommunens fordon/arbetspendling) 
• Gullstenskolans personalparkering (arbetspendling) 
• Parkering vid väg 26, Hallen 2 (besökare) 
 
Möjliga platser i Hova är: 
• Parkeringen bredvid Kommunhuset på Finells väg (besökare/arbetspendling) 
• Mogården (kommunens fordon/arbetspendling) 
• Regnbågsskolan (arbetspendling) 
• Rastplatsen/borgen vid E20 (besökare) 
 
 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Kostnaden för en laddstolpe med två uttag och relativt snabb laddning ligger på 
ca 100 000 kr inkl. nytt el-abonnemang.  
 
Verksamhet teknik överlämnar utredningen till kommunstyrelsen i Gullspång 
för vidare hantering.   

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-04, Motion angående 
laddpunkter i Gullspångs kommun 
 
Tjänsteskrivelse motion angående laddplatser Gullspångs kommun 
 
Kartbilaga – förslag på platser för laddstolpar     
 
 

 
 
  

Expedieras till: 
Gatuchef, Hanna Lamberg  
Kommunfullmäktige Gullspång   
 



Datum: 2020-09-03 
Diarienr: 2020/133 

 
 
 
 

Verksamhet teknik 

 

 Tekniska nämnden 
 

Motion angående laddplatser i Gullspångs kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden överlämnar utredningen till kommunfullmäktige i Gullspång för vidare 
hantering. 
 
Bakgrund 
 
Eric Mellberg (M) har i en motion yrkat på att platser lämpliga för laddstolpar identifieras 
och att medel avsätt för att möjliggöra laddning av personbilar med målgrupp 
arbetspendlare, besökare och kommunens egna fordon. 
 
Kommunfullmäktige i Gullspång beslutade att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. 
 
Laddplatser för eldrivna fordon finns i många olika utföranden med olika effekter som 
avspeglar inköpspris och tid som det tar att ladda ett fordon. Många av dagens laddplatser 
etableras, ägs och förvaltas av privata aktörer. Laddstolpar bör i första hand placeras på 
kvartersmark då allmän plats enligt plan- och bygglagen ska användas för gemensamma 
behov. Nedan följer förslag på olika platser som kan var möjliga för laddstolpar utifrån var 
kommunens verksamheter som använder fordon finns placerade, stora kommunala 
arbetsplatser samt besökspunkter. 
 
Möjliga platser i Gullspång är: 

 Centrumparkeringen (besökare) 

 Vårdcentralen/Amnegården (kommunens fordon/arbetspendling) 

 Gullstenskolans personalparkering (arbetspendling) 

 Parkering vid väg 26, Hallen 2 (besökare) 
 
Möjliga platser i Hova är: 

 Parkeringen bredvid Kommunhuset på Finells väg (besökare/arbetspendling) 

 Mogården (kommunens fordon/arbetspendling) 

 Regnbågsskolan (arbetspendling) 

 Rastplatsen/borgen vid E20 (besökare) 
 
Kostnaden för en laddstolpe med två uttag och relativt snabb laddning ligger på 
ca 100 000 kr inkl. nytt el-abonnemang.  
 
Verksamhet teknik överlämnar utredningen till kommunfullmäktig för vidare 
hantering.  
 



Sida: 2 (2) 

 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse motion angående laddplatser Gullspång 

Kartbilaga – förslag på platser för laddstolpar 

 

 

Expedieras till: 

Gatuchef, Hanna Lamberg  

Kommunfullmäktige Gullspång    



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 107                                                   Dnr 2020/00133  

Motion laddpunkter i Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner utredning om lämplig placering av laddstolpar i 
Gullspångs kommun. Utredningen överlämnas till kommunfullmäktige i Gullspång 
för vidare hantering.  

Bakgrund 

Eric Mellberg (M) har i en motion yrkat på att platser lämpliga för laddstolpar 
identifieras och att medel avsätts för att möjliggöra laddning av personbilar med 
målgrupp arbetspendlare, besökare och kommunens egna fordon.  

Kommunfullmäktige i Gullspång beslutade att överlämna ärendet till tekniska 
nämnden för beredning. 

Laddplatser för eldrivna fordon finns i många olika utföranden med olika effekter 
som avspeglar inköpspris och tid som det tar att ladda ett fordon. Många av dagens 
laddplatser etableras, ägs och förvaltas av privata aktörer. Laddstolpar bör i första 
hand placeras på kvartersmark då allmän plats enligt plan- och bygglagen ska 
användas för gemensamma behov. Nedan följer förslag på olika platser som kan var 
möjliga för laddstolpar utifrån var kommunens verksamheter som använder fordon 
finns placerade, stora kommunala arbetsplatser samt besökspunkter. 

Möjliga platser i Gullspång är: 

 Centrumparkeringen (besökare) 

 Vårdcentralen/Amnegården (kommunens fordon/arbetspendling) 

 Gullstenskolans personalparkering (arbetspendling) 

 Parkering vid väg 26, Hallen 2 (besökare) 
 

Möjliga platser i Hova är: 

 Parkeringen bredvid Kommunhuset på Finells väg (besökare/arbetspendling) 

 Mogården (kommunens fordon/arbetspendling) 

 Regnbågsskolan (arbetspendling) 

 Rastplatsen/borgen vid E20 (besökare) 
 

Kostnaden för en laddstolpe med två uttag och relativt snabb laddning ligger på ca 
100 000 kr inklusive nytt el-abonnemang.  

Verksamhet teknik överlämnar utredningen till kommunstyrelsen i Gullspång för 
vidare hantering.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.             

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag § 118/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-04, Motion angående 
laddpunkter i Gullspångs kommun 

Tjänsteskrivelse motion angående laddpunkter Gullspångs kommun 

Kartbilaga – förslag på platser för laddstolpar 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Kommunfullmäktige Gullspång  

 



Motion laddpunkter   mars 2020 

 

Sverige och Sveriges kommuner står inför stora omställningar inte minst inom 

transport/bilsektorn. Om tio år ska det mesta av våra transporter vara fossilfria. Det betyder 

att utbyggnaden av laddpunkter är en förutsättning och något som vi behöver förhålla oss till 

och starta omgående. 

Gullspångs kommun som bo- och arbetsplats bör anpassas inte bara för förbipasserande 

utan framförallt för arbets- och besöksbehov. Många arbetspendlar till och från kommunen 

med behov att kunna ladda bilar. Vi kan redan nu identifiera lämpliga platser för laddpunkter, 

vilka kan vara kommunkontoret, skolorna, vårdcentralerna och torgen.  Naturvårdsverket 

beviljar bidrag. De flesta resor som företas här är ”korta” därför passar de olika varianterna 

av el/hybriddrift utmärkt in här. 

 

Yrkande  

Att vi redan nu utreder, identifierar och avsätter en summa för att på enklaste sätt möjliggöra 

laddning av personbilar med målgrupp arbetspendlare, besökare och kommunens egna 

fordon. Hellre få punkter än inga alls! 

 

Eric Mellberg (M) 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-03-03 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 Dnr 2019-00512 812 

Motion om effektivisering av kollektiv/lokaltrafiken i kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.  

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Bakgrund 
Frank Ludvigsson (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att  

kommunen söker samverkan med Västtrafik för att anpassa transportfordonens 
storlek, samt att få till tätare turtäthet till samma kostnad. 

 

Förvaltningen har tät dialog med Västtrafik genom dialogmöten och avstämningar. 
I samband med att trafiken i ett område upphandlas beslutas det också om vilken 
typ av fordon som ska användas i avtalet. Fordonstypen bestäms utifrån 
resandeunderlag och kapacitetsbehov, förutsättningar i väginfrastrukturen, 
komfortbehov mm. Fordonskostnaden för olika typer av bussar skiljer sig 
marginellt åt när man även räknar med drift- och underhållskostnader under ett 
fordons livslängd. Med andra ord så är det i princip samma kostnad att köra med 
en liten som en stor buss. Trafiken i Skaraborg upphandlas till juni 2024 och en 
förstudie startar i början av 2021 där bl.a. fordonstyp och fordonsbehov ses över. 
Kommunen kommer att vara delaktig i den förstudien. 

Viktigt att tänka på är att en buss under en dag har flera olika uppdrag och 
trafikerar flera olika linjer och kör i flera kommuner, vilket innebär att bussen 
under en dag körs mer eller mindre full. Om man skulle anpassa fordonsstorleken 
till kapacitetsbehovet för varje enskilt uppdrag så skulle det behövas många fler 
bussar, vilket då skulle fördyra totalkostnaderna för kollektivtrafiken. 

I de fall resandet är väldigt lågt och oregelbundet så kan anropsstyrda turer vara 
ett alternativ. Det innebär att turen finns i reseplanerare och tidtabell, men att 
turen endast körs om resenär förbokar resan. Turen körs då med personbil(taxi) 
istället för buss. Detta alternativ ger en högre kostnad per resa, men kan ge en 
totalt lägre kostnad än om en buss skulle köra turen varje dag enligt tidtabell, 
oavsett om det finns resande eller inte. I Gullspångs kommun finns det 
anropsstyrda turer på samtliga linjer. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-03-03 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Samverkan och dialog mellan kommunen och Västtrafik sker kontinuerligt, och 
inför varje ny trafikplan (tidtabell) så ser vi över vilka justeringar som kan göras för 
att attrahera fler resenärer. Grunden i kollektivtrafiksystemet är det dagliga 
pendlandet till arbetet och skola, men även fritidsresande och resor till handel och 
annan service är viktiga att utveckla.  

Förvaltningen föreslår därmed att motionen är besvarad.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 29/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-20, motion effektivisering av kollektivtrafiken, skriven av 
Elin Asp 

Motion om effektivisering av kollektivtrafik/lokaltrafiken i kommunen 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 29 Dnr 2019-00512 812 

Motion om effektivisering av kollektiv/lokaltrafiken i kommunen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
vara besvarad.  

Behandling på sammanträdet 
Elin Asp, stabschef, informerar om motion om effektivisering av 
kollektiv/lokaltrafiken i kommunen.  

Bakgrund 
Frank Ludvigsson (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att  

kommunen söker samverkan med Västtrafik för att anpassa transportfordonens 
storlek, samt att få till tätare turtäthet till samma kostnad. 

 

Förvaltningen har tät dialog med Västtrafik genom dialogmöten och avstämningar. 
I samband med att trafiken i ett område upphandlas beslutas det också om vilken 
typ av fordon som ska användas i avtalet. Fordonstypen bestäms utifrån 
resandeunderlag och kapacitetsbehov, förutsättningar i väginfrastrukturen, 
komfortbehov mm. Fordonskostnaden för olika typer av bussar skiljer sig 
marginellt åt när man även räknar med drift- och underhållskostnader under ett 
fordons livslängd. Med andra ord så är det i princip samma kostnad att köra med 
en liten som en stor buss. Trafiken i Skaraborg upphandlas till juni 2024 och en 
förstudie startar i början av 2021 där bl.a. fordonstyp och fordonsbehov ses över. 
Kommunen kommer att vara delaktig i den förstudien. 

Viktigt att tänka på är att en buss under en dag har flera olika uppdrag och 
trafikerar flera olika linjer och kör i flera kommuner, vilket innebär att bussen 
under en dag körs mer eller mindre full. Om man skulle anpassa fordonsstorleken 
till kapacitetsbehovet för varje enskilt uppdrag så skulle det behövas många fler 
bussar, vilket då skulle fördyra totalkostnaderna för kollektivtrafiken. 

I de fall resandet är väldigt lågt och oregelbundet så kan anropsstyrda turer vara 
ett alternativ. Det innebär att turen finns i reseplanerare och tidtabell, men att 
turen endast körs om resenär förbokar resan. Turen körs då med personbil(taxi) 
istället för buss. Detta alternativ ger en högre kostnad per resa, men kan ge en 
totalt lägre kostnad än om en buss skulle köra turen varje dag enligt tidtabell, 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

oavsett om det finns resande eller inte. I Gullspångs kommun finns det 
anropsstyrda turer på samtliga linjer. 

Samverkan och dialog mellan kommunen och Västtrafik sker kontinuerligt, och 
inför varje ny trafikplan (tidtabell) så ser vi över vilka justeringar som kan göras för 
att attrahera fler resenärer. Grunden i kollektivtrafiksystemet är det dagliga 
pendlandet till arbetet och skola, men även fritidsresande och resor till handel och 
annan service är viktiga att utveckla.  

Förvaltningen föreslår därmed att motionen är besvarad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-20, motion effektivisering av kollektivtrafiken, skriven av 
Elin Asp 

Motion om effektivisering av kollektivtrafik/lokaltrafiken i kommunen 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-20 

  Ärendenummer 
KS 2019/00512 

 

1/1 

Tjänsteskrivelse motion effektivisering av kollektivtrafiken 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara 
besvarad.  
 
Bakgrund 
Frank Ludvigsson (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att  
kommunen söker samverkan med Västtrafik för att anpassa transportfordonens 
storlek, samt att få till tätare turtäthet till samma kostnad. 
 
Förvaltningen har tät dialog med Västtrafik genom dialogmöten och avstämningar. I 
samband med att trafiken i ett område upphandlas beslutas det också om vilken typ av 
fordon som ska användas i avtalet. Fordonstypen bestäms utifrån resandeunderlag 
och kapacitetsbehov, förutsättningar i väginfrastrukturen, komfortbehov mm. 
Fordonskostnaden för olika typer av bussar skiljer sig marginellt åt när man även 
räknar med drift- och underhållskostnader under ett fordons livslängd. Med andra ord 
så är det i princip samma kostnad att köra med en liten som en stor buss. Trafiken i 
Skaraborg upphandlas till juni 2024 och en förstudie startar i början av 2021 där bl.a. 
fordonstyp och fordonsbehov ses över. Kommunen kommer att vara delaktig i den 
förstudien. 
Viktigt att tänka på är att en buss under en dag har flera olika uppdrag och trafikerar 
flera olika linjer och kör i flera kommuner, vilket innebär att bussen under en dag körs 
mer eller mindre full. Om man skulle anpassa fordonsstorleken till kapacitetsbehovet 
för varje enskilt uppdrag så skulle det behövas många fler bussar, vilket då skulle 
fördyra totalkostnaderna för kollektivtrafiken. 
I de fall resandet är väldigt lågt och oregelbundet så kan anropsstyrda turer vara ett 
alternativ. Det innebär att turen finns i reseplanerare och tidtabell, men att turen 
endast körs om resenär förbokar resan. Turen körs då med personbil(taxi) istället för 
buss. Detta alternativ ger en högre kostnad per resa, men kan ge en totalt lägre 
kostnad än om en buss skulle köra turen varje dag enligt tidtabell, oavsett om det finns 
resande eller inte. I Gullspångs kommun finns det anropsstyrda turer på samtliga 
linjer. 
Samverkan och dialog mellan kommunen och Västtrafik sker kontinuerligt, och inför 
varje ny trafikplan (tidtabell) så ser vi över vilka justeringar som kan göras för att 
attrahera fler resenärer. Grunden i kollektivtrafiksystemet är det dagliga pendlandet 
till arbetet och skola, men även fritidsresande och resor till handel och annan service 
är viktiga att utveckla.  
 
Förvaltningen föreslår därmed att motionen är besvarad. 
 
Bilagor 
Motion från Frank Ludvigsson (SD), 19-11-25 
 
 
Elin Asp 
Stabschef 







 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-02-03 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 30 Dnr 2020-00423 706 

Taxa för avgifter inom IFO/LSS 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar om avgifter  för IFO och LSS 2021 enligt nedan: 

LSS Lunchkostnad i samband med daglig verksamhet, 80 kronor per portion, var 
10:e gratis. 

Resor till daglig verksamhet 510 kr per månad, med automatisk uppräkning när 
Västtrafik ändrar taxa. 

Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse för barn till och med 18 år, LSS § 9 punkt 6, 
80 kr/heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr. 

Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse, vuxna 105 kr/heldag; frukost 21 kr, lunch 
42 kr, kvällsmat 42 kr. 

Livsmedelskostnad vid korttidstillsyn för ungdom över 12 år, LSS § 9 punkt 7, 80 
kr/heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr. 

Egenavgift vid vård i familjehem, HVB eller bostad med särskild service, t ex 
elevhem. Avgift/underhåll fastställs utifrån vårdnadshavares försörjningsförmåga 
gällande placerade barn och unga. Egenavgift gällande vuxna fastställs utifrån den 

placerade individens inkomst.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om förslag till taxor och 
avgifter inom IFO/LSS 2021.   

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget efter 
redaktionella ändringar.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2020-12-14 § 216. 

 

Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom 
IFO/LSS i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). 
Kostverksamheten har höjt priset för lunch för 2021 vilket är den höjning som 
föreslås.  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-02-03 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 9/2021 

VON § 216/2021 

Tjänsteskrivelse, 2020-12-14, avgifter IFO och LSS 2021, skriven av Katarina Widell 

Taxa för avgifter inom IFO/LSS 2021 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 

Kommunledningskontoret 

Torggatan 19, Box 80 

548 22 HOVA 

Tel: 0506-360 00  

www.gullspang.se 
 

  

 

 

 

 

 

 

TAXA FÖR AVGIFTER INOM 

IFO/LSS 2021 
GULLSPÅNG KOMMUN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige  

201x-xx-xx, § x                                                    

Dnr: Ks xxxx/x 

Revideras xxxx 



   
                                                                                                                 

  

 

2 

 

  

LSS Lunchkostnad i samband med daglig verksamhet, 80 kronor per portion,  var 10:e gratis. 

 

Resor till daglig verksamhet egenavgift 510 kr per månad. 

 

Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse för barn till och med 18 år LSS § 9 punkt 6  

80 kr/heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr 

 

Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse, vuxna  

105 kr/heldag; frukost 21 kr, lunch 42 kr, kvällsmat 42 kr 

 

Livsmedelskostnad vid korttidstillsyn för ungdom över 12 år  

LSS § 9 punkt 7 80 kr/heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr 

 

Egenavgift vid vård i familjehem, HVB eller bostad med särskild service, t ex elevhem. 

Avgift/underhåll fastställs utifrån vårdnadshavares försörjningsförmåga gällande placerade barn 

och unga. Egenavgift gällande vuxna fastställs utifrån den placerade individens inkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 Dnr 2020-00423 706 

Taxa för avgifter inom IFO/LSS 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgifter  för IFO och 
LSS 2021 enligt nedan: 

LSS Lunchkostnad i samband med daglig verksamhet, 80 kronor per portion, var 
10:e gratis. 

Resor till daglig verksamhet 510 kr per månad, med automatisk uppräkning när 
Västtrafik ändrar taxa. 

Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse för barn till och med 18 år LSS § 9 punkt 6 
80 kr/heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr. 

Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse, vuxna 105 kr/heldag; frukost 21 kr, lunch 
42 kr, kvällsmat 42 kr. 

Livsmedelskostnad vid korttidstillsyn för ungdom över 12 år LSS § 9 punkt 7 80 
kr/heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr. 

Ersättning vid vård i familjehem eller bostad med särskild service, t ex elevhem. Se 
tidigare beslut av fullmäktige. 

 

 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp vård- och omsorgsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2020-12-14 § 216. 

Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom 
IFO/LSS i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). 
Kostverksamheten har höjt priset för lunch för 2021 vilket är den höjning som 
föreslås 

Beslutsunderlag 
VON § 216/2021 

Tjänsteskrivelse, 2020-12-14, avgifter IFO och LSS 2021, skriven av Katarina Widell 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Taxa för avgifter inom IFO/LSS 2021 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2020-12-14 

 

Sid 1(1) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 216 Dnr 2020-00006  

Taxor och Avgifter 2020-2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgifter  
för IFO och LSS 2021 enligt bilaga.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef redogör för ärendet under sammanträdet.  

Bakgrund 
Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom 
IFO/LSS i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). 
Kostverksamheten har höjt priset för lunch för 2021 vilket är den höjning som 
föreslås.  

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 

- Taxa och avgifter inom IFO/LSS 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2020-12-14 

  Ärendenummer 
 

 

1/1 

Avgifter IFO och LSS 2021 
 
Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgifter  för 
IFO och LSS 2021 enligt bilaga. 

 
 

Bakgrund 
Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom IFO/LSS i 
Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). Kostverksamheten 
har höjt priset för lunch för 2021 vilket är den höjning som föreslås. 
 
Barnkonsekvensutredning 
Ej aktuell 
 
Jämställdhetsanalys 
Ingen skillnad görs vad gäller män och kvinnor i detta beslut. 

 
 

 
Katarina Widell    
Vård- och omsorgschef    
 
 
Bilagor 
Förslag till riktlinjer för taxor IFO och LSS 2019 
 
 
 
 









 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-03-03 

 

Sid 1(1) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 55 Dnr 2021-00046 706 

Fastställande av kyrkoavgift 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att den genomsnittliga avgiftssatsen om 1,305 % 
används vid beräkning av avgifter inom vård- och omsorg under 2021.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ärendet fastställande av 
kyrkoavgift 2021. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.   

 

Bakgrund 
Svenska kyrkan meddelade i december sina avgiftssatser. Då Gullspångs kommun 
omfattas av två församlingar och två olika avgiftssatser (Amnehärads församling 
1,335, Hova Älgarås församling 1,275) behöver årligen ett beslut om en 
genomsnittlig procentsats fattas. För 2021 innebär den genomsnittliga 
procentsatsen 1,305%. 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det berör fastställande av en genomsnittlig avgiftssats.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 31 §/2021 

VON § 9/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-11, fastställande av kyrkoavgift 2021, skriven av Katarina 
Widell 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 

 

Sid 1(1) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 31 Dnr 2021-00046 706 

Fastställande av kyrkoavgift 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den genomsnittliga 
avgiftssatsen om 1,305 % används vid beräkning av avgifter inom vård- och omsorg 
under 2021.  

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp vård- och omsorgsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
Svenska kyrkan meddelade i december sina avgiftssatser. Då Gullspångs kommun 
omfattas av två församlingar och två olika avgiftssatser (Amnehärads församling 
1,335, Hova Älgarås församling 1,275) behöver årligen ett beslut om en 
genomsnittlig procentsats fattas. För 2021 innebär den genomsnittliga 
procentsatsen 1,305%. 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det berör fastställande av en genomsnittlig avgiftssats.  

Beslutsunderlag 
VON § 9/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-11, fastställande av kyrkoavgift 2021, skriven av Katarina 
Widell 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 1(1) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 Dnr 2021-00006 346 

Taxor och avgifter  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige 
beslutar att den genomsnittliga avgiftssatsen om 1,305 % används vid beräkning av 
avgifter inom vård- och omsorg under 2021.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef redogör för ärendet under sammanträdet.   

Bakgrund 
Svenska kyrkan meddelade i december sina avgiftssatser. Då Gullspångs kommun 
omfattas av två församlingar och två olika avgiftssatser (Amnehärads församling 
1,335, Hova Älgarås församling 1,275) behöver årligen ett beslut om en 
genomsnittlig procentsats fattas. För 2021 innebär den genomsnittliga 
procentsatsen 1,305%. 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det berör fastställande av en genomsnittlig avgiftssats.              

    

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 
 

 
 
 

 Tjänsteskrivelse 

 Datum: 2021-01-11 
Ärendenummer: 
VON 2021-00006 

 Sida:1(1) 

 Vård och omsorgsnämnden 

Fastställande av kyrkoavgift 2021 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrselsen att Kommunfullmäktige 
beslutar att den genomsnittliga avgiftssatsen om 1,305 % används vid beräkning av 
avgifter inom vård- och omsorg under 2021. 
 

Bakgrund 
Svenska kyrkan meddelade i december sina avgiftssatser. Då Gullspångs kommun 
omfattas av två församlingar och två olika avgiftssatser (Amnehärads församling 
1,335, Hova Älgarås församling 1,275) behöver årligen ett beslut om en 
genomsnittlig procentsats fattas. För 2021 innebär den genomsnittliga 
procentsatsen 1,305%. 
 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 
Ej aktuellt i detta ärende då det berör fastställande av en genomsnittlig avgiftssats.              
    
 
 
  

Katarina Widell 
Vård och omsorgschef 

 
 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-03-03 

 

Sid 1(1) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 56 Dnr 2020-00189 700 

Ej verkställda beslut 2020 rapporter till Inspektionen för vård- 
och omsorg (IVO) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen av ej verkställda beslut, kvartal 4, 
2020 till kommunfullmäktige.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ej verkställda beslut 2020. 

 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsverksamheten redovisar kvartalsvis ”Ej verkställda beslut” till 
Inspektionen för vård- och omsorg, (IVO). IVO har om beslut om insats inte 
verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar 
motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet.  

 

För kvartal 4, 2020, rapporterar vård- och omsorgsverksamheten: 

Ett ej verkställt beslut om särskilt boende enligt SoL 4 kap 1 §  som  inte kunde 
verkställas förrän efter tre månader och två veckor på grund av den aktuella 
situationen på boendet. 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Ärendet berör, i förekommande fall, enskilda individers utredda behov som i de 
fall beslut inte kunnat verkställas drabbas 

 

Beslutsunderlag 
VON § 6/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-13, icke verkställda beslut kvartal fyra 2020, skriven av 
Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

 

 Protokoll 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-01-18 

 

Sid 1(1) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 6 Dnr 2019-00004 700 

Ej verkställda beslut kvartal 4 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda 
beslut, kvartal 4, 2020 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef redogör för ärendet under sammanträdet.    

Bakgrund 
Vård- och omsorgsverksamheten redovisar kvartalsvis ”Ej verkställda beslut” till 
Inspektionen för vård- och omsorg, (IVO). IVO har om beslut om insats inte 
verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar 
motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet. För 
kvartal 4, 2020, rapporterar vård- och omsorgsverksamheten:, 

Ett ej verkställt beslut om särskilt boende enligt SoL 4 kap 1 §  som  inte kunde 
verkställas förrän efter tre månader och två veckor på grund av den aktuella 
situationen på boendet. 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Ärendet berör, i förekommande fall, enskilda individers utredda behov som i de 
fall beslut inte kunnat verkställas drabbas.  

              

    

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

 

 



 

 
 

 
 
 

 Tjänsteskrivelse 

 Datum: 2021-01-13 
Ärendenummer: 
VON 2019-00004 

 Sida:1(1) 

 Vård och omsorgsnämden 

Icke verkställda beslut kvartal fyra 2020 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda 
beslut, kvartal 1, 2020 till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna. 
  
 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsverksamheten redovisar kvartalsvis ”Ej verkställda beslut” till 
Inspektionen för vård- och omsorg, (IVO). IVO har om beslut om insats inte 
verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar 
motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet. För 
kvartal 4, 2020, rapporterar vård- och omsorgsverksamheten:, 
 
Ett ej verkställt beslut om särskilt boende enligt SoL 4 kap 1 §  som  inte kunde 
verkställas förrän efter tre månader och två veckor på grund av den aktuella 
situationen på boendet. 
 
 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 
Ärendet berör, i förekommande fall, enskilda individers utredda behov som i de 
fall beslut inte kunnat verkställas drabbas.  
              
    
 
 
  

Katarina Widell 
Vård och omsorgschef 

 
 

 





Från: Tommi Ravelin <tommiravelin@outlook.com> 
Skickat: den 10 mars 2021 11:58 
Till: Info Gullspångs kommun 
Ämne: Avsäga 
 

Hejsan!! 

 

Jag vill härmed avsäga mig mitt uppdrag som ersättare i vård och omsorgsnämnden.  

 

Mvh Tommi Ravelin 

 

Hämta Outlook för iOS 

 

E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skräppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit stoppat, klicka 
här för att rapportera det. 

https://aka.ms/o0ukef
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQGd1bGxzcGFuZy5zZTt0cz0xNjE1MzczODc1O3V1aWQ9NjA0OEE2MzM4QTA5RDJEMDg3MTYxOTFFQTNBMjQwREY7dG9rZW49OWQyMzY5MjM2NzE0YTcyYzc3NWQxNjcyN2RlYmE1YWFhNWExMjNhMTs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQGd1bGxzcGFuZy5zZTt0cz0xNjE1MzczODc1O3V1aWQ9NjA0OEE2MzM4QTA5RDJEMDg3MTYxOTFFQTNBMjQwREY7dG9rZW49OWQyMzY5MjM2NzE0YTcyYzc3NWQxNjcyN2RlYmE1YWFhNWExMjNhMTs%3D


 

 
 

 
 
 

 Tjänsteskrivelse 

 Datum: 2021-03-17 
Ärendenummer: 
KS 2020-00363 

 Sida:1(2) 

 Kommunfullmäktige 

Val till den gemensamma avtalsnämnden för MTG-
kommunerna 

Förslag till beslut 
Överlämnas utan förslag till beslut.  

Bakgrund 
 Kommunfullmäktige har § 177 2020-12-14 beslutat att anta samverkansavtal och 
reglemente för bildande av gemensam avtalsnämnd för Mariestad, Töreboda, 
Gullspång (MTG), att gälla från 1 januari 2021. 
 
I reglemente för avtalsnämnd Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG) under § 5 
sammansättning anges att:  
 
”Avtalsnämnden består av kommunstyrelsens presidium i de samverkande 
kommunerna samt tre personliga ersättare från respektive samverkanskommun. 
 
Arvoden och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska 
bekostas av respektive kommun för sina förtroendevalda. 
 
Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande och en vice 
ordförande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till 
ledamot avser. 
 
Uppdragen som ordförande och vice ordförande ska rotera mellan 
medlemskommunerna enligt följande: 
 
- Återstoden av mandatperioden 2019-2022 nominerades nämndens ordförande 
av Mariestads kommun och vice ordförande av Töreboda kommun.  
 
- Mandatperioden 2023-2026 ska nämndens ordförande nomineras av Töreboda 
kommun och vice ordförande av Gullspångs kommun. 
 
- Mandatperioden 2027-2030 ska nämndens ordförande nomineras av Gullspångs 
kommun och vice ordförande av Mariestads kommun.  
 
 

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats men är inte relevant i detta ärende.  

Jämställdhetsanalys 
Har beaktats men är inte relevant i detta ärende. 



 

 Tjänsteskrivelse 

Datum: 2021-03-17 

Sida: 2(2) 
 

 

Sammanfattande bedömning 
Kommunfullmäktige har att utse sammansättning av avtalsnämndens ledamöter 
och ersättare.    

Underlag för beslut 
Reglemente för avtalsnämnd Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG) 
 
  

Britt-Marie Nilsson 
Kommunsekreterare  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-03-03 

 

Sid 1(1) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 72 Dnr 2021-00073 191 

Delgivning - Protokoll över inspektion av överförmyndarkontoret 
i Skövde, dnr 203-8469-2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna inspektionen av överförmyndarkontoret i 
Skövde.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges protokoll, dnr 203-8469-2020, från Länsstyrelsen 
gällande inspektion av överförmyndarkontoret i Skövde.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

Kommunfullmäktige 

 

 



Protokoll
 

Diarienummer Sida

2021-02-09
 

203-8469-2020
 

1(3)

Therese Bragd Gustavsson
Länsjurist

Överförmyndare i Samverkan
Kungsgatan 19 B
541 31  Skövde

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Inspektion av överförmyndarkontoret i Skövde

Granskningsobjekt: Skövde, Tibro, Karlsborg, Hjo, Falköping, Tidaholm, 
Gullspång, Bollebygd, Herrljunga, Tranemo, Vårgårda och Svenljunga kommun 

Tid för inspektion: 4 december 2020

Deltagare: Lars Schill och Therese Bragd Gustavsson från Länsstyrelsen
                  Benny Larsson och Jan Wallgren från överförmyndarkontoret i Skövde

Inför inspektionen har årsredogörelse för verksamhetsåret 2019 fyllts i. På grund av 
de skärpta restriktionerna med anledning av Covid-19 har det fysiska 
tillsynsbesöket ställts in varför Länsstyrelsen inte genomfört någon granskning av 
registret eller akter vid inspektionen. Inspektionen har därmed endast bestått av ett 
digitalt möte.

Under samtalet har verksamheten bland annat redogjort för vad som hänt sedan 
Länsstyrelsens förra inspektion. Länsstyrelsens representanter berättade om hur 
tillsynen fungerar i andra kommuner och om de förändringar rörande samgående 
som planeras. Årsredogörelsen gicks därefter igenom. Länsstyrelsen påminde om 
skyldigheten att enligt 19 kap. 5 § föräldrabalken (1949:381) genast anmäla till 
Länsstyrelsen då valet av överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnden 
eller ersättare förrättats. 

1. Myndighetens organisation
Organisationen består av två chefer och elva handläggare varav två handläggare är 
tjänstlediga. Verksamheten har inte haft några personalförändringar sedan 2019. 
Gällande förtroendevalda har verksamheten rapporterat in en förändring avseende 
Vårgårda kommun. 

Vidare har verksamheten en person som arbetar extra som beslutsfattare och tre 
personer som skannar handlingar. Vid samtalet har digitaliseringen av handlingar 
avstannat på grund av pandemin men de kommer att återuppta arbetet. De är 
tacksamma för att de påbörjat arbetet innan pandemin och att de nu under rådande 
omständigheter kan arbete mycket på distans. 

2. Överförmyndarens utbildning och fortbildning
Tjänstemännen har deltagit vid flera utbildningstillfällen under 2019. 

Nämndledamöter och överförmyndare har under ett tillfälle under 2019 och ett 
tillfälle under 2020 deltagit på utbildning. 



Protokoll
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 2021-02-09

 
203-8469-2020
 

2(3)

Tjänstemän och nämndledamöter/överförmyndare har två träffar per år inplanerade 
för frågestund. Verksamheten planerar för flera interna utbildningar. 

3. Rutiner på överförmyndarexpeditionen
Verksamheten har telefontider tisdagar kl. 09.00–11.00 och torsdagar 13.00–15.00. 
Besök kan bokas via hemsidan och via kommunens kontaktcenter. Under 
telefontiderna bemannar alla medarbetare telefonslingan. Vid slutet av telefontiden 
kommer det endast in ett fåtal samtal. De upplever att de har god service i och med 
att alla medarbetare svarar under telefontiden. Varje arbetsdag har verksamheten 
ständig passning av mejllådan och de som önskar bli uppringda blir oftast det 
samma dag.  

Överförmyndaren ska före den 1 januari varje år underrätta Länsstyrelsen om sin 
mottagningstid i enlighet med 8 § förmynderskapsförordningen. Länsstyrelsen har 
inte underrättats om överförmyndarnas mottagningstider i enlighet med 
bestämmelsen.

4. Verksamhetens omfattning
Antalet ärenden och ställföreträdare år 2019 framgår av bilagorna. 

Verksamheten ser en minskning av förvaltarskapsärenden och ärenden beträffande 
ensamkommande barn. Verksamheten har lagt ner mycket tid och resurser på 
utredningar avseende omprövning av förvaltarskap, men utredningarna ledde sällan 
till någon förändring av ställföreträdarskapet. Verksamheten kommer enligt 
gällande regler fortsätta ompröva förvaltarskapen årligen men sänka 
ambitionsnivån avseende utredningarna.  

Verksamheten har påbörjat ett arbete med att gå igenom alla akter från sju 
kommuner. Vid genomgångarna har de upptäckt en del felaktiga arvoderingar. 
Om huvudmannen felaktigt har betalat för ställföreträdarens arvode så tillämpar 
verksamheten kvittning, det vill säga att kommunen betalar för arvodet framöver. 

Statistiken för verksamhetsåret 2019 har lämnats in till Länsstyrelsen den 23 
januari 2020. Överförmyndarna har därmed fullgjort sin skyldighet att lämna 
statistik till Länsstyrelsen i enlighet med 26 § förmyndarskapsförordningen. 

5. Granskning
Cirka 76 procent av årsräkningarna kommer in i tid och alla årsräkningar var 
granskade och klara under oktober månad. 

Påminnelse om årsräkning skickades ut den 18 mars 2019. Under 2019 har 35 
vitesförelägganden utfärdats med anledning av för sent inkommen årsräkning. 
Verksamhet tycker att deras rutiner för vitesföreläggande och erinran om 
årsräkning fungerar bra. 

Verksamheten arbetar med normalgranskning och djupgranskning. Verksamheten 
efterfrågar tydligare riktlinjer om granskningsprocessen från länsstyrelserna. Det 
finns funderingar på vad som är en rimlig nivå och hur mycket tid som ska läggas 
på granskning respektive övrig verksamhet. De ser även fördelar med att lägga mer 
tid på att utbilda ställföreträdare än att granska årsräkningar.  

6. Ställföreträdare
Nya ställföreträdare erbjuds en grundutbildning och utbildning i redovisning.  
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Dessutom erbjuds samtliga ställföreträdare fortsättningsutbildning samt utbildning 
för mentorer via förening för gode män.

Ställföreträdare kontrolleras i belastningsregistret, socialtjänstens register och
Kronofogdens register vid nya uppdrag eller vid byte av ställföreträdare. Under 
verksamhetsåret har ställföreträdare blivit entledigade på grund av grava eller 
upprepade granskningsanmärkningar. 

De som har flest uppdrag i verksamheten är två ställföreträdare som är knutna till 
förvaltartjänst. De har 15 ställföreträdaruppdrag vardera. Verksamheten behöver en 
återväxt av ställföreträdare och det är en utmaning att hitta nya ställföreträdare. 
Verksamheten anlitar företag för svårare uppdrag och både för 
godmanskapsärenden och förvaltarskapsärenden.   

Verksamheten överväger att införa kunskapstest för nya ställföreträdare. 
Länsstyrelsen upplyser verksamheten om överförmyndarkontoret i Göteborg som 
tillämpar ett test innan ställföreträdaruppdrag tilldelas. 

7. Länsstyrelsens bedömning
Överförmyndarna har rapporterat in statistik till Länsstyrelsen och granskningen av 
årsräkningarna är avslutad i tid. Det finns rutiner för omprövning av förvaltarskap 
och för kontroll att arvoderingen beslutas i enlighet med uppdragets omfattning. 
Länsstyrelsen noterar att överförmyndarna inte har underrättat Länsstyrelsen om 
sina mottagningstider i enlighet med förmynderskapsförordningen. Med hänsyn till 
vad som i övrigt framkommit anser Länsstyrelsen att inspektionen kan avslutas. 

Länsstyrelsen har som avsikt att granska verksamheten på nytt inom kort då 
granskning av akter och register inte genomförts under år 2020.  

Vid protokollet
Therese Bragd Gustavsson

Bilaga
Utdrag ur statistik för verksamheterna 2019

Kopia till
Överförmyndare i samverkan, ois@skovde.se
Justitieombudsmannen, via e-post: JOkansli1@jo.se

mailto:JOkansli1@jo.se


 Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

 Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 

858
Överförmyndarstatstik Referensnummer

Kommun(er): Bollebygd

Befolkningsmängd: 9495

Tjänster i årsarbetstid: 12.00

Överförmyndarnamnd: Bollebygd överförmyndare

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    26 st

    30 st     29 st

Inkomna: Avslutade: Anordnade/Överflyttade:

Ingående balans: Utgående balans: Antal förvaltare:    1 st     3 st     3 st

Antal förmynderskap med kontrollåtgärd 
enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

Inkomna/Överflyttade:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Ingående balans:

Utgående balans:

Antal registrerade 
förmyndare:

    25 st

    27 st

    23 st     1 st

 Ekonomi

Genomförda byten:

Totalt antal granskade redovisningshandlingar:

Ställföreträdarskap som har upphört på grund av att ny ställföreträdare inte har kunnat utses:

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning:

    4 st

    0 st

    26 st

    0 st

Tillgångar:

Kommunens del av 
arvodeskostnaden 

(summa):

Inkomster:

Arvode begärs 
inte:

Beslutade arvoden:

Överförmyndarens / 
nämndens  totalkostnad:

  19 884 096 kr   7 565 962 kr    243 552 kr

   453 182 kr

    12 st   152 102 kr

 Övrigt

Inskickad 2020-01-23 av Benny  Larsson

Granskad 2020-04-02 av Therese Bragd Gustavsson

 Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    2 st

    1 st     1 st

 Godmanskap för ensamkommande barn

Inkomna 
anmälningar/ansökningar:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    5 st

    5 st     3 st



 Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

 Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 

859
Överförmyndarstatstik Referensnummer

Kommun(er): Falköping

Befolkningsmängd: 33246

Tjänster i årsarbetstid: 12.00

Överförmyndarnamnd: Falköping överförmyndare

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    239 st

    237 st     170 st

Inkomna: Avslutade: Anordnade/Överflyttade:

Ingående balans: Utgående balans: Antal förvaltare:    32 st     35 st     23 st

Antal förmynderskap med kontrollåtgärd 
enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

Inkomna/Överflyttade:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Ingående balans:

Utgående balans:

Antal registrerade 
förmyndare:

    79 st

    85 st

    74 st     2 st

 Ekonomi

Genomförda byten:

Totalt antal granskade redovisningshandlingar:

Ställföreträdarskap som har upphört på grund av att ny ställföreträdare inte har kunnat utses:

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning:

    47 st

    0 st

    262 st

    5 st

Tillgångar:

Kommunens del av 
arvodeskostnaden 

(summa):

Inkomster:

Arvode begärs 
inte:

Beslutade arvoden:

Överförmyndarens / 
nämndens  totalkostnad:

  111 876 989 kr   51 118 848 kr   2 437 810 kr

  1 633 389 kr

    72 st  1 277 764 kr

 Övrigt

Inskickad 2020-01-23 av Benny  Larsson

Granskad 2020-04-02 av Therese Bragd Gustavsson

 Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    6 st

    7 st     5 st

 Godmanskap för ensamkommande barn

Inkomna 
anmälningar/ansökningar:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    14 st

    4 st     2 st



 Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

 Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 

860
Överförmyndarstatstik Referensnummer

Kommun(er): Gullspång

Befolkningsmängd: 5280

Tjänster i årsarbetstid: 12.00

Överförmyndarnamnd: Gullspång överförmyndarnämnd

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    33 st

    34 st     24 st

Inkomna: Avslutade: Anordnade/Överflyttade:

Ingående balans: Utgående balans: Antal förvaltare:    6 st     7 st     5 st

Antal förmynderskap med kontrollåtgärd 
enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

Inkomna/Överflyttade:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Ingående balans:

Utgående balans:

Antal registrerade 
förmyndare:

    14 st

    15 st

    13 st     0 st

 Ekonomi

Genomförda byten:

Totalt antal granskade redovisningshandlingar:

Ställföreträdarskap som har upphört på grund av att ny ställföreträdare inte har kunnat utses:

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning:

    7 st

    0 st

    41 st

    1 st

Tillgångar:

Kommunens del av 
arvodeskostnaden 

(summa):

Inkomster:

Arvode begärs 
inte:

Beslutade arvoden:

Överförmyndarens / 
nämndens  totalkostnad:

  16 853 056 kr   7 465 521 kr    414 684 kr

   264 232 kr

    7 st   217 759 kr

 Övrigt

Inskickad 2020-01-23 av Benny  Larsson

Granskad 2020-04-02 av Therese Bragd Gustavsson

 Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    3 st

    3 st     1 st

 Godmanskap för ensamkommande barn

Inkomna 
anmälningar/ansökningar:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    8 st

    1 st     1 st



 Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

 Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 

861
Överförmyndarstatstik Referensnummer

Kommun(er): Herrljunga

Befolkningsmängd: 9464

Tjänster i årsarbetstid: 12.00

Överförmyndarnamnd: Herrljunga överförmyndare

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    62 st

    61 st     52 st

Inkomna: Avslutade: Anordnade/Överflyttade:

Ingående balans: Utgående balans: Antal förvaltare:    4 st     3 st     3 st

Antal förmynderskap med kontrollåtgärd 
enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

Inkomna/Överflyttade:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Ingående balans:

Utgående balans:

Antal registrerade 
förmyndare:

    26 st

    31 st

    24 st     1 st

 Ekonomi

Genomförda byten:

Totalt antal granskade redovisningshandlingar:

Ställföreträdarskap som har upphört på grund av att ny ställföreträdare inte har kunnat utses:

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning:

    8 st

    0 st

    66 st

    1 st

Tillgångar:

Kommunens del av 
arvodeskostnaden 

(summa):

Inkomster:

Arvode begärs 
inte:

Beslutade arvoden:

Överförmyndarens / 
nämndens  totalkostnad:

  20 738 840 kr   11 394 696 kr    603 914 kr

   472 302 kr

    18 st   310 642 kr

 Övrigt

Inskickad 2020-01-23 av Benny  Larsson

Granskad 2020-04-02 av Therese Bragd Gustavsson

 Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    2 st

    1 st     1 st

 Godmanskap för ensamkommande barn

Inkomna 
anmälningar/ansökningar:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    9 st

    3 st     3 st



 Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

 Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 

862
Överförmyndarstatstik Referensnummer

Kommun(er): Hjo

Befolkningsmängd: 9210

Tjänster i årsarbetstid: 12.00

Överförmyndarnamnd: Hjo överförmyndare

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    74 st

    78 st     50 st

Inkomna: Avslutade: Anordnade/Överflyttade:

Ingående balans: Utgående balans: Antal förvaltare:    9 st     8 st     8 st

Antal förmynderskap med kontrollåtgärd 
enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

Inkomna/Överflyttade:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Ingående balans:

Utgående balans:

Antal registrerade 
förmyndare:

    34 st

    34 st

    27 st     2 st

 Ekonomi

Genomförda byten:

Totalt antal granskade redovisningshandlingar:

Ställföreträdarskap som har upphört på grund av att ny ställföreträdare inte har kunnat utses:

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning:

    6 st

    0 st

    81 st

    2 st

Tillgångar:

Kommunens del av 
arvodeskostnaden 

(summa):

Inkomster:

Arvode begärs 
inte:

Beslutade arvoden:

Överförmyndarens / 
nämndens  totalkostnad:

  45 787 225 kr   16 726 526 kr    745 333 kr

   450 494 kr

    18 st   288 330 kr

 Övrigt

Inskickad 2020-01-23 av Benny  Larsson

Granskad 2020-04-02 av Therese Bragd Gustavsson

 Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    0 st

    0 st     0 st

 Godmanskap för ensamkommande barn

Inkomna 
anmälningar/ansökningar:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    4 st

    0 st     0 st



 Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

 Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 

863
Överförmyndarstatstik Referensnummer

Kommun(er): Karlsborg

Befolkningsmängd: 6940

Tjänster i årsarbetstid: 12.00

Överförmyndarnamnd: Karlsborg överförmyndare

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    45 st

    36 st     30 st

Inkomna: Avslutade: Anordnade/Överflyttade:

Ingående balans: Utgående balans: Antal förvaltare:    3 st     4 st     4 st

Antal förmynderskap med kontrollåtgärd 
enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

Inkomna/Överflyttade:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Ingående balans:

Utgående balans:

Antal registrerade 
förmyndare:

    12 st

    16 st

    13 st     1 st

 Ekonomi

Genomförda byten:

Totalt antal granskade redovisningshandlingar:

Ställföreträdarskap som har upphört på grund av att ny ställföreträdare inte har kunnat utses:

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning:

    4 st

    0 st

    45 st

    0 st

Tillgångar:

Kommunens del av 
arvodeskostnaden 

(summa):

Inkomster:

Arvode begärs 
inte:

Beslutade arvoden:

Överförmyndarens / 
nämndens  totalkostnad:

  29 631 403 kr   10 438 477 kr    381 706 kr

   343 194 kr

    13 st   139 094 kr

 Övrigt

Inskickad 2020-01-23 av Benny  Larsson

Granskad 2020-04-02 av Therese Bragd Gustavsson

 Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    0 st

    0 st     0 st

 Godmanskap för ensamkommande barn

Inkomna 
anmälningar/ansökningar:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    3 st

    0 st     0 st



 Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

 Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 

864
Överförmyndarstatstik Referensnummer

Kommun(er): Skövde

Befolkningsmängd: 56366

Tjänster i årsarbetstid: 12.00

Överförmyndarnamnd: Skövde överförmyndare

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    361 st

    378 st     285 st

Inkomna: Avslutade: Anordnade/Överflyttade:

Ingående balans: Utgående balans: Antal förvaltare:    72 st     69 st     43 st

Antal förmynderskap med kontrollåtgärd 
enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

Inkomna/Överflyttade:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Ingående balans:

Utgående balans:

Antal registrerade 
förmyndare:

    130 st

    151 st

    124 st     2 st

 Ekonomi

Genomförda byten:

Totalt antal granskade redovisningshandlingar:

Ställföreträdarskap som har upphört på grund av att ny ställföreträdare inte har kunnat utses:

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning:

    54 st

    0 st

    419 st

    3 st

Tillgångar:

Kommunens del av 
arvodeskostnaden 

(summa):

Inkomster:

Arvode begärs 
inte:

Beslutade arvoden:

Överförmyndarens / 
nämndens  totalkostnad:

  181 358 183 kr   82 828 530 kr   3 857 073 kr

  2 695 245 kr

    95 st  1 969 569 kr

 Övrigt

Inskickad 2020-01-23 av Benny  Larsson

Granskad 2020-04-02 av Therese Bragd Gustavsson

 Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    23 st

    22 st     11 st

 Godmanskap för ensamkommande barn

Inkomna 
anmälningar/ansökningar:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    20 st

    10 st     9 st



 Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

 Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 

865
Överförmyndarstatstik Referensnummer

Kommun(er): Svenljunga

Befolkningsmängd: 10780

Tjänster i årsarbetstid: 12.00

Överförmyndarnamnd: Svenljunga överförmyndare

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    55 st

    57 st     37 st

Inkomna: Avslutade: Anordnade/Överflyttade:

Ingående balans: Utgående balans: Antal förvaltare:    5 st     6 st     6 st

Antal förmynderskap med kontrollåtgärd 
enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

Inkomna/Överflyttade:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Ingående balans:

Utgående balans:

Antal registrerade 
förmyndare:

    26 st

    27 st

    24 st     2 st

 Ekonomi

Genomförda byten:

Totalt antal granskade redovisningshandlingar:

Ställföreträdarskap som har upphört på grund av att ny ställföreträdare inte har kunnat utses:

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning:

    9 st

    0 st

    58 st

    1 st

Tillgångar:

Kommunens del av 
arvodeskostnaden 

(summa):

Inkomster:

Arvode begärs 
inte:

Beslutade arvoden:

Överförmyndarens / 
nämndens  totalkostnad:

  44 961 655 kr   11 909 313 kr    690 348 kr

   531 700 kr

    11 st   285 695 kr

 Övrigt

Inskickad 2020-01-23 av Benny  Larsson

Granskad 2020-04-02 av Therese Bragd Gustavsson

 Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    2 st

    0 st     0 st

 Godmanskap för ensamkommande barn

Inkomna 
anmälningar/ansökningar:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    12 st

    1 st     1 st



 Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

 Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 

866
Överförmyndarstatstik Referensnummer

Kommun(er): Tibro

Befolkningsmängd: 11240

Tjänster i årsarbetstid: 12.00

Överförmyndarnamnd: Tibro överförmyndare

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    85 st

    90 st     65 st

Inkomna: Avslutade: Anordnade/Överflyttade:

Ingående balans: Utgående balans: Antal förvaltare:    14 st     15 st     12 st

Antal förmynderskap med kontrollåtgärd 
enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

Inkomna/Överflyttade:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Ingående balans:

Utgående balans:

Antal registrerade 
förmyndare:

    27 st

    33 st

    29 st     2 st

 Ekonomi

Genomförda byten:

Totalt antal granskade redovisningshandlingar:

Ställföreträdarskap som har upphört på grund av att ny ställföreträdare inte har kunnat utses:

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning:

    18 st

    0 st

    93 st

    4 st

Tillgångar:

Kommunens del av 
arvodeskostnaden 

(summa):

Inkomster:

Arvode begärs 
inte:

Beslutade arvoden:

Överförmyndarens / 
nämndens  totalkostnad:

  24 870 922 kr   16 800 564 kr    942 716 kr

   551 168 kr

    18 st   513 310 kr

 Övrigt

Inskickad 2020-01-23 av Benny  Larsson

Granskad 2020-04-02 av Therese Bragd Gustavsson

 Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    2 st

    2 st     1 st

 Godmanskap för ensamkommande barn

Inkomna 
anmälningar/ansökningar:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    4 st

    0 st     0 st



 Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

 Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 

867
Överförmyndarstatstik Referensnummer

Kommun(er): Tidaholm

Befolkningsmängd: 12846

Tjänster i årsarbetstid: 12.00

Överförmyndarnamnd: Tidaholm överförmyndare

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    81 st

    88 st     54 st

Inkomna: Avslutade: Anordnade/Överflyttade:

Ingående balans: Utgående balans: Antal förvaltare:    11 st     10 st     9 st

Antal förmynderskap med kontrollåtgärd 
enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

Inkomna/Överflyttade:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Ingående balans:

Utgående balans:

Antal registrerade 
förmyndare:

    39 st

    40 st

    36 st     1 st

 Ekonomi

Genomförda byten:

Totalt antal granskade redovisningshandlingar:

Ställföreträdarskap som har upphört på grund av att ny ställföreträdare inte har kunnat utses:

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning:

    8 st

    0 st

    93 st

    3 st

Tillgångar:

Kommunens del av 
arvodeskostnaden 

(summa):

Inkomster:

Arvode begärs 
inte:

Beslutade arvoden:

Överförmyndarens / 
nämndens  totalkostnad:

  44 596 898 kr   15 971 130 kr    757 853 kr

   637 154 kr

    23 st   432 742 kr

 Övrigt

Inskickad 2020-01-23 av Benny  Larsson

Granskad 2020-04-02 av Therese Bragd Gustavsson

 Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    5 st

    0 st     0 st

 Godmanskap för ensamkommande barn

Inkomna 
anmälningar/ansökningar:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    13 st

    3 st     2 st



 Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

 Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 

868
Överförmyndarstatstik Referensnummer

Kommun(er): Tranemo

Befolkningsmängd: 11936

Tjänster i årsarbetstid: 12.00

Överförmyndarnamnd: Tranemo överförmyndare

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    54 st

    59 st     47 st

Inkomna: Avslutade: Anordnade/Överflyttade:

Ingående balans: Utgående balans: Antal förvaltare:    2 st     2 st     2 st

Antal förmynderskap med kontrollåtgärd 
enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

Inkomna/Överflyttade:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Ingående balans:

Utgående balans:

Antal registrerade 
förmyndare:

    27 st

    31 st

    21 st     0 st

 Ekonomi

Genomförda byten:

Totalt antal granskade redovisningshandlingar:

Ställföreträdarskap som har upphört på grund av att ny ställföreträdare inte har kunnat utses:

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning:

    7 st

    0 st

    55 st

    0 st

Tillgångar:

Kommunens del av 
arvodeskostnaden 

(summa):

Inkomster:

Arvode begärs 
inte:

Beslutade arvoden:

Överförmyndarens / 
nämndens  totalkostnad:

  25 320 151 kr   11 157 145 kr    601 662 kr

   586 319 kr

    11 st   253 347 kr

 Övrigt

Inskickad 2020-01-23 av Benny  Larsson

Granskad 2020-04-02 av Therese Bragd Gustavsson

 Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    2 st

    2 st     1 st

 Godmanskap för ensamkommande barn

Inkomna 
anmälningar/ansökningar:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    12 st

    6 st     5 st



 Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

 Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 

869
Överförmyndarstatstik Referensnummer

Kommun(er): Vårgårda

Befolkningsmängd: 11810

Tjänster i årsarbetstid: 12.00

Överförmyndarnamnd: Vårgårda överförmyndare

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    75 st

    83 st     59 st

Inkomna: Avslutade: Anordnade/Överflyttade:

Ingående balans: Utgående balans: Antal förvaltare:    10 st     8 st     8 st

Antal förmynderskap med kontrollåtgärd 
enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

Inkomna/Överflyttade:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Ingående balans:

Utgående balans:

Antal registrerade 
förmyndare:

    20 st

    21 st

    18 st     0 st

 Ekonomi

Genomförda byten:

Totalt antal granskade redovisningshandlingar:

Ställföreträdarskap som har upphört på grund av att ny ställföreträdare inte har kunnat utses:

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning:

    20 st

    0 st

    88 st

    0 st

Tillgångar:

Kommunens del av 
arvodeskostnaden 

(summa):

Inkomster:

Arvode begärs 
inte:

Beslutade arvoden:

Överförmyndarens / 
nämndens  totalkostnad:

  30 473 643 kr   15 422 262 kr    870 649 kr

   562 370 kr

    20 st   422 746 kr

 Övrigt

Inskickad 2020-01-23 av Benny  Larsson

Granskad 2020-04-02 av Therese Bragd Gustavsson

 Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    2 st

    2 st     2 st

 Godmanskap för ensamkommande barn

Inkomna 
anmälningar/ansökningar:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    8 st

    2 st     2 st


