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Inledning  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen upprätta en årsredovisning (Kommunallagen 

8:16). Årsredovisningen ska lämnas till kommunfullmäktige och revision. 

Kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet och godkänner årsredovisningen. 

Årsredovisningen ska redogöra för: 

• utfallet av verksamheten 

• verksamhetens finansiering 

• ekonomisk ställning vid räkenskapsårets slut 

Årsredovisningen ska bestå av: 

• förvaltningsberättelse 

• resultat- och balansräkning 

• kassaflödesanalys 

• redovisning av kommunkoncern 

Kommunkoncernen inkluderar såväl den verksamhet som drivs inom nämnder och 

förvaltningar samt verksamhet som bedrivs i bolagsform eller inom kommunalförbund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsredovisning 2019 – Gullspångs kommun 4(49) 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

  

Ännu ett år är till ända och kommunens ekonomiska resultat blev väldigt dåligt. 

Verksamheterna gör ett underskott på nästan 18 miljoner. Genom att använda fonderade 

medel stannar minusresultatet på drygt 15 miljoner. Gullspångs kommun har avsatt medel i en 

resultatutjämningsreserv som kommer att användas för att täcka minusresultatet. 

För 2020 och 2021 är stort fokus på att få budget i balans. Vi kommer att få något mer 

tillskott i utjämningssystemet men anpassningar och förändringar av arbetssätt är nödvändigt. 

Under hösten startade bygget av nytt LSS boende i centrala Gullspång, där blir det 12 

lägenheter. Och där LSS boendet är idag på Amnegården planeras för fler särskilda 

boendeplatser för äldre med korttidsboende och avlastningsplatser. Framtagandet av planerna 

görs i samverkan med Riksbyggen. Under året investerades det för 27 miljoner och de större 

förutom LSS boendet är renoveringar på Regnbågsskolan, ventilation i kommunhuset och 

förnyelse av ledningsnät VA. 

Detaljplanearbetet för industrietableringar och bostadsbyggande har tagit ny fart i och med 

samverkan med Mariestads planenhet. Idéer för utveckling av småbåtshamnen i Otterbäcken 

finns och planer för industriområde i Hova och Otterbäcken likaså. Närmast för beslut är 

Södra Otterbäcken med möjligheter till sjönära boende. I kampanjen ”Livskvalitet” berättar 

ett antal personer och företagare varför de valt att flytta hit och verka här. Genom att 

”ambassadörer” berättar om varför de bosatt sig här och varför de valt att driva företaget i 

Gullspångs kommun tror vi att det kan locka fler att flytta hit.    

Vi har precis avslutat en satsning som fick effekten att fler flyttade hit. Bostadsbolagets 

byggnation av hyreslägenheter på Åsterudsbacken i Hova har gett resultat i form av att fler 

äldre flyttade in och sålde sina hus. Flertalet av de husen köptes av yngre familjer. Förskolan i 

Hova fick under hösten så många barn att det beslutades om att återigen ha en 

förskoleavdelning på Regnbågsskolan. 

Sjukfrånvaron sjunker jämfört med föregående år. Aktiva insatser med stöd från HR-

avdelningen som hälsosamtal och rehabiliteringsprocess ser ut att ha gett positiva resultat. 

Vård och omsorgsverksamheten har tillsammans med HR jobbat med mer riktade insatser 

som har ökat frisknärvaron. 

En av de näringarna som ökar är besöksnäringen. Våra största ”dragare” är Riddarveckan och 

södra Råda gamla kyrkplats”.  Flertalet boendeanläggningar har ökat antalet gästnätter. På 

Södra Råda gamla kyrkplats fortsätter rekonstruktionen av kyrkan som brändes ned 2001. 

Kommunen samverkar med Göteborgs Universitet. Medlemmar i Södra Råda Akademin utför 

rekonstruktionsarbetet på plats och hjälper också till med guidning på kyrkplatsen.  Inom 

besöksnäringen ökar antalet aktiviteter. Ett samarbete som börjat ta sin form är samverkan 

med Vänerkommunerna där Vänern som besöksmål ska utvecklas och där en cykelled runt 

Vänern börjar ta form. 

Framtida utmaning handlar om att kunna behålla personal och att rekrytera men samtidigt ha 

en budget i balans. Vi ser fram emot invigningen av det nya LSS boendet och att vi startat upp 

bygget av Riddarborgen vid handelsplats Hova E-20. Förhoppningen är också att samverkan 

med Business region Skaraborg ska locka fler aktörer som vill etablera sig i kommunen.  
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Avslutningsvis vill jag tacka all personal och alla verksamma i Gullspångs kommun. 

Tillsammans gör vi Gullspångs kommun bättre att bo och verka i. 

 

  

 

Carina Gullberg (S) Kommunstyrelsens ordförande 
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Så styrs Gullspångs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagd kommunalskatt (kommun och region) uppgår till 33:97 kronor vilket motsvarar 

1 krona och 78 öre mer än riksgenomsnittet. 

 

 

Ovan illustreras mandatfördelningen för mandatperioden 2019-2022. Totalt sett finns det 31 

stycken ledamöter i Kommunfullmäktige. 

  

 

Skattesats (kr) 2019 2018 2017 2016 2015

Kommun 22,49 22,49 22,49 22,49 22,49

Region 11,48 11,48 11,48 11,48 11,31

Kommunalskatt 33,97 33,97 33,97 33,97 33,80

Riket 32,19 32,12 32,12 32,10 31,99

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Personalutskott 

IT-nämnd 

Ekonominämnd 

Lönenämnd 

Överförmyndarnämnd 

Teknisk nämnd 

Valnämnd 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Barn, utbildning och kulturnämnd 

 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunchef

Barn, utbildning 
& kultur

Vård och 
omsorg

Kommunledningsförvaltning
Integration, samhälle och arbete
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Ekonomi i korthet 

  

Sammanfattning 
Gullspång 

År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 

Årets resultat 
(mnkr) 

-15,4 -4,2 9,3 7,1 6,9 

Årets resultat i 
skatter och bidrag 

-4,8% -1,3% 3,0% 2,4% 2,4% 

Skatteintäkter 
(mnkr) 

323 317 317 304 283 

Ökning av 
skatteintäkter (%) 

1,9% 0,2% 4,2% 7,4% 5,0% 

Nettokostnader 
(mnkr) 

340 323 308 297 276 

Ökning av 
nettokostnader (%) 

5,0% 4,7% 3,5% 7,8% 5,1% 

Soliditet (%) 32% 36% 40,0% 40,0% 38,0% 

Likviditet (mnkr) 5 24 48 28 36 

Investeringsutgifter 
(mnkr) 

27 62 29 12 17 

Långfristig 
låneskuld (mnkr) 

71 52 24 26 28 

Pensionsåtaganden 
(mnkr) 

145 149 151 154 161 

Kommunalskatt (i 
kronor) 

22,49 22,49 22,49 22,49 22,49 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2019 fastställdes ett budgeterat 

resultatmål till 4,7 mnkr vilket motsvarar 1,5 % av budgeterade skatter och bidrag. 

Gullspångs kommun uppvisar ett negativt resultat uppgående till -15,4 mnkr vilket är ett lägre 

resultat jämfört med föregående år (-4,2 mnkr år 2018). Resultatet motsvarar -4,8% av 

skatteintäkter och generella statsbidrag och är 20 mnkr sämre än det budgeterade 

resultatmålet. 

Verksamheternas ekonomiska utfall visar på såväl över- som underskott. Sammantaget 

uppvisar verksamheterna ett stort underskott och uppgår sammanlagt till -18 mnkr. Detta kan 

jämföras med föregående år då verksamheternas avvikelse gentemot budget uppgick till -11 

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

omsorgsnämnd med en negativ budgetavvikelse uppgående till -16 mnkr (-10 mnkr 2018). 

Även Barn- utbildning och kulturnämnd uppvisar ett stort underskott uppgående till -7 mnkr 

(-5 mnkr 2018), teknisk nämnd -1 mnkr samt pensioner. Överskott redovisas inom 

kommunstyrelsens verksamheter med sammanlagt +6 mnkr (ledning och utveckling +3 mnkr, 

VISA +3 mnkr). Överskott finns vidare inom gemensamma nämnder (MTG). 

Skatter och bidrag visar en positiv avvikelse på +1 mnkr. 

Balanskravsutredningen visar på ett negativt resultat uppgående till -15,4 mnkr. Motsvarande 

belopp har ianspråktagits ur resultatutjämningsreserven. 

Gullspångsbostäder AB redovisar ett resultat på -14 tkr och Skagerns Energi AB ett 

nollresultat efter justering med bolagets obeskattade reserver.  
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Koncernen redovisar sammantaget ett resultat uppgående till -15,4 mnkr. 

Investeringsbudgeten för 2019, inklusive ombudgeteringar, uppgick till 50 mnkr. Under året 

har 27 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. 

Nedanstående bild visar kommunens resultatutveckling under den senaste sexårsperioden. 
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5 år i sammandrag 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMMUNEN (MNKR) 2019 2018 2017 2016 2015

FRÅN RESULTATRÄKNINGEN 

Verksamhetens nettokostnader 339,5 322,5 307,9 297,5 276

Kronor per invånare 64 305 60 931 58 321 56 058 52 779

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag 105,0% 101,7% 97,3% 97,9% 97,5%

Skatteintäkter och statsbidrag 323,4 317,2 316,6 304,0 283,1

Förändring från föregående år 1,9% 0,2% 4,1% 7,4% 5,0%

Finansnetto 0,7 1,1 0,6 0,7 -0,2

Årets resultat -15,4 -4,2 9,3 7,1 9,7

Kronor per invånare -2 925 -797 1 754 1 347 1 857

FRÅN BALANSRÄKNINGEN

Tillgångar 281,4 289,8 276,9 247,6 247,1

Kronor per invånare 53 290 54 742 52 450 46 652 47 253

Eget kapital 89,2 104,7 108,9 99,6 95,3

Kronor per invånare 16 901 19 778 20 626 18 776 18 226

Avsättningar och skulder 192,1 185,1 168 148 155

Kronor per invånare 36 389 34 964 31 824 27 876 29 564

Soliditet 32% 36% 39% 40% 38%

Soliditet med hänsyn till alla pensioner -20% -15% -16% -22% -26%

ÖVRIGT

Nettoinvesteringar 26,5 61,0 29,1 11,6 17,1

Självfinansieringsgrad -15% 7% 63% 99% 109%

Antal invånare  31/12 5 280 5 293 5 280 5 307 5 229

Förändring från föregående år -13 13 -27 78 -11
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Viktiga händelser under året 

I juni invigdes nya E20 efter flera års byggnation. 

HR-funktionen omorganiserades och flyttades till Mariestad. 

Under våren var Gullspångs kommun värd för Skaraborgs folkhälsokonferens. 

Anhöriginvandringen och Arbetsförmedlingens närvaro har minskat i kommunen. 

Antalet äldre ökar och med det trycket på äldreomsorgen. De äldres behov av hemtjänst har 

ökat snabbare än förväntat. Byggnationen av det nya LSS-boendet inleddes i oktober. 

Individ- och familjeomsorgen har haft en fortsatt ökning av antalet anmälningar gällande barn 

och unga. 

Antalet små barn ökade och i januari 2019 öppnades en ny förskoleavdelning i Hova.  

Barn- och ungdomsavdelningar har invigts på biblioteken. 

Framtid 

Kommunens mycket ansträngda ekonomi kommer att dominera arbetet de närmaste åren. 

Gullspångs kommun står också inför stora utmaningar avseende personal- och 

kompetensförsörjning, en åldrande befolkning och fler unga. Fler boende för äldre behöver 

tillskapas. Anhöriginvandringen minskar, arbetslösheten stiger och statens stöd är osäkert. 

Elevantalet inom skolan sjunker sakta och ställer krav på att anpassning av verksamheterna, 

samtidigt ökar behovet av förskoleplatser. 

Effekten av den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning, och svårigheten att 

klara kompetensförsörjningen, kommer att bli påtaglig. 

Den digitala utvecklingen påverkar hur vi ger insatser och service till medborgarna. För att få 

effektivare och mer digitala arbetssätt måste digitaliseringen intensifieras under de kommande 

åren. Arbetet med digitaliseringen är beroende av att kommunernas verksamheter bidrar till 

arbetet. 

Behovet av en ökad kommunal samverkan inom MTG blir allt mer påtaglig liksom 

samverkan mellan verksamheterna i kommunen. 

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 är 

uppnådda delvis eller helt. Samtidigt finns det en förbättringspotential inom ett antal områden. 

Särskilt bör uppmärksammas resultaten inom BUKN och VON då de har stor betydelse för 

människors liv. 
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De finansiella målen mäter den ekonomiska ställningen på kort och lång sikt. Gullspångs 

kommun har inom det finansiella perspektivet beslutat om följande mål: 

 Årets resultat ska vara 1,5 % i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 Investeringarna ska i första hand långsiktigt finansieras med egna medel. 

 Amortering 2 mnkr årligen. 

 Soliditeten ska årligen i förbättras 

Bedömningen är att god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts med beaktande av de 

beslutade finansiella målen. Tre av fyra mål har inte uppnåtts. Amortering med 2 mnkr är 

genomförd (lån med hög ränta) samtidigt som nya lån har tagits upp under året (20 mnkr). 
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Omvärld 

Förväntad utveckling 

Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. Skälet till detta är den 

snabba ökningen av skatteintäkter och omfattande ersättningar från staten för 

flyktingmottagande. I takt med att dessa intäkter minskat har även kommunernas ekonomi 

försämrats. Nu närmar sig slutet på den starka tillväxt som lett till högkonjunktur och toppen 

på högkonjunkturen har passerat. Den försvagning på arbetsmarknaden som började skönjas 

2019 antas fortgå också under 2020 – inte minst mot bakgrund av att den beräknade BNP-

tillväxten 2020 blir fortsatt låg. Trots en tydlig försvagning i den globala 

industrikonjunkturen, samt svag världshandel, har den svenska utrikeshandeln gått starkt 

2019. Den oväntat starka exporten följer sannolikt på den också oväntade försvagningen av 

den svenska kronan. Men att importen har ökat betydligt långsammare än exporten har också 

varit avgörande. Trots vad som möjligen kan vara ”små ljusglimtar” nyligen, i Brexit-frågan 

respektive handelskonflikten mellan USA och Kina, kvarstår osäkerhet kring dessa (och 

andra) geopolitiska frågor. Någon skarp ljusning för den globala investeringskonjunkturen är 

svårt att tänka sig i närtid. Utan en fortsatt försvagning av den svenska kronan, och i en miljö 

av fortsatt låg global BNP- och handelstillväxt 2020, räknar vi med betydligt tuffare tider för 

svenska exportnäringar. 

Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekonomiskt läge och arbetar med effektiviserings- och 

besparingsplaner för att få ihop budget och plan för perioden 2020–2023. Redan 2019 var ett 

tufft år för många kommuner, och ett nittiotal kommuner beräknas redovisa underskott. 

Dessutom förväntas läget för kommunerna bli ännu kärvare 2020. Utmaningarna är störst 

inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, ekonomiskt bistånd och särskilt boende. 
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Våra medarbetare  
Kommunens huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster inom bland annat 

äldreomsorg, barnomsorg och skola, men vi ger också annan service till de som bor i vår 

kommun och till de som besöker oss och då i samverkan med andra kommuner. 

Omfattningen av vårt 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, exempelvis fältassistent eller badmästare. 

Avsikten med den personalekonomiska redovisningen är att ge en bild av ett antal 

personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens medarbetare. 

Ledar- och medarbetarskap 

HR-stödet inom MTG sker genom samverkansavtal där Mariestads kommun är värd. 

Samverkan trädde ikraft den 1 januari 2019. På enheten har under 2019 arbetat tio HR-

konsulter. 

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

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

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

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

kompetens är tillsammans med hälsosamma arbetsplatser en grundförutsättning för att 

kommunen ska kunna tillhandahålla medborgarnytta på ett effektivt sätt. 

Under våren genomfördes en större utbildningsinsats för kommunens chefer där kommunens 

stödfunktioner informerade om det stöd de kan ge cheferna för att underlätta deras vardag. 

Utbildningen genomfördes tillsammans med Töreboda kommun. I december genomfördes 

även en tvådagars arbetsmiljöutbildning i regi av företagshälsovården. 

Kompetensförsörjning 

Gemensam för samtliga arbetsgivare inom offentlig sektor är den framtida utmaningen att 

hitta nya medarbetare. Kompetensförsörjningsarbetet i MTG-kommunerna utgår från det 

gemensamma arbete som sker i Skaraborg på uppdrag av kommuncheferna. Arbetet innebär 

bland annat ett gemensamt deltagande på rekryteringsmässor i Västsverige. 

Kommunens vision är att alla som önskar ska ha möjlighet att arbeta heltid. Genom ett hel-

tidsavtal möjliggörs detta för all personal inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Avtalet 

ger personalen möjlighet att en gång om året välja sysselsättningsgrad. Personal som inte 

önskar höja sin sysselsättningsgrad, men önskar arbeta fyllnadstid, kan istället ställa sig 

tillgängliga för mertid. 

Arbetsmiljö och hälsa 

Under året upphandlades nytt avtal avseende företagshälsovård genom en gemensam 

upphandling för hela MTG. Avonova, som var den befintliga leverantören, tilldelades 

uppdraget. Avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning.  

I december påbörjades införandet av ett digitalt stödsystem för MTG-kommunernas 

systematiska arbetsmiljöarbete. Nytt för året är personalaktiviteten ”MTG klassikern” där 

Spring-time i Mariestad, Riddarsprånget i Hova och Kanal-joggen i Töreboda ingår. 

Medarbetare från de tre kommunerna deltog och HR-enheten fanns på plats och bjöd på 

lättare tilltugg och dricka efteråt. Rökfria arbetsplatser gäller alla anställda oavsett 

anställningstid eller anställningsform. 
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Alla tillsvidareanställda och månadsanställda med minst 3 månaders anställning har rätt att ta 

del av de friskvårdsaktiviteter som arbetsgivaren erbjuder. De som omfattas av 

friskvårdserbjudandet kan välja mellan friskvårdstid eller friskvårdsbidrag. Alla arbetsplatser 

har möjlighet att utse en hälsoinspiratör med uppgift att öka medarbetarnas hälsomedvetande 

och inspirera till ansvarstagande och engagemang kring den egna hälsan. De arbetar proaktivt 

med att aktivera sina arbetskamrater och på så sätt förebygga sjukskrivningar. Under hösten 

anordnades ”prova på veckor” med olika aktiviteter samt föreläsningar bland annat med 

friidrottaren Linus Thörnblad. 

Jämställdhet och mångfald 

Gullspångs kommun ska sträva efter att ta till vara på alla medarbetares unika förutsättningar. 

Detta är ett långsiktigt arbete. En bra mix av kvinnor och män i alla verksamheter eftersträvas 

liksom olika etniska, kulturella och språkliga bakgrunder. Medarbetare med olika 

personligheter och läggning berikar och breddar vår kompetens och därmed möjligheterna att 

möta och kommunicera med våra brukare och kunder. I Gullspångs kommun ska alla 

medarbetare tillförsäkras ett arbetsliv där grundläggande mänskliga värderingar och 

rättigheter respekteras, där inga grupper särbehandlas eller missgynnas och där alla individer 

får känna sig trygga på sitt arbete. Alla ska på lika villkor erbjudas anställningar, 

anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Alla som kommer till kommunen ska vara väntade 

och välkomna. 

Kommunen i siffror 

Antal anställda 

Antalet tillsvidareanställda i Gullspångs kommun uppgick 405 personer vilket är en 

minskning med 21 personer jämfört med 2018. Förändringarna återfinns inom samtliga 

sektorer. 

År Antal anställda 

2012 331 

2013 347 

2014 358 

2015 382 

2016 404 

2017 411 

2018 426 

2019 405 

Jämställdhet 
Av kommunens anställda är 87 % kvinnor och 13 % män. Andelen kvinnor är något högre än 

genomsnittet för kommunerna i Västra Götalands län, bland annat på grund av att den 

gemensamma tekniska förvaltningen som organiseras inom Mariestads kommun. 

Löner 
Den genomsnittliga heltidslönen var 2019 för män 31 447 kronor per månad och för kvinnor 

31 104 kronor per månad. 
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Heltid - deltid 
Andelen kvinnor som arbetar deltid är 41,25 % och bland männen arbetar 25,5 % deltid. 

Jämfört med kommunerna i Västra Götalands län innebär det fler deltidsarbetande kvinnor 

samt något högre jämförbart antal deltidsarbetande män. Kvinnor har i genomsnitt 90,6 % 

sysselsättningsgrad och män 95 %. Totalt sett uppgår den genomsnittliga 

sysselsättningsgraden 91,1%. 

Åldersstruktur och pensionsavgångar 
Medelåldern för kommunens anställda är 49 år 2019. 2018 var medelåldern 49,25 år att 

jämföra med. Av de anställda är 54 % 50 år eller äldre, 21 % är mellan 40 och 49 år, 18,2 % 

är mellan 30 och 39 år och 6,4 % är yngre än 30 år. 

Pensionsavgångar 
Under 2019 gick 11 anställda i pension. Under 2020 uppnår 14 personer åldern 65 år eller 

äldre.  

 

Diagrammet visar den beräknade årliga pensionsavgången 2020-2025. 

Verksamhet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 

Kommunstyrelsen 3 1 3 2 5 2 16 

Lönekontoret 0 0 3 0 0 0 3 

Barn kultur och 
utbildning 

6 5 7 4 7 4 33 

Vård och omsorg 5 9 9 9 8 9 49 

Totalt 14 15 22 15 20 15 101 

Under 2019 slutade totalt 65 personer varav 11 anställda pensionerades. 

Personalomsättningen uppgick totalt under året till 13,6 %. Gullspångs kommun arbetar med 

de frågor som hänger samman med kompetensförsörjning och generationsväxling. 

Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron för månadsanställd personal under 2019 var 6,55 %, 

jämföres med 7,68 % som sjukfrånvaron låg på under 2018. Under 2019 utgjorde 

långtidssjukfrånvaron 46,84 % av den totala sjukfrånvaron. 2018 uppgick motsvarande siffra 

till 50,5 % 
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Sjukfrånvaro Långtid Korttid Totalt 

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

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

2016 2,70 % 3,99 % 6,69 % 

2017 3,76 % 3,59 % 7,35 % 

2018 3,38 % 3,8 % 7,68 % 

2019 3,07 % 3,48 % 6,55 % 

Förändringarna i sjukfrånvaron består generellt av minskad sjukfrånvaro i samtliga grupper. 

Vård och omsorgsverksamheten har fortfarande en relativt hög sjukfrånvaro. Med anledning 

av detta planeras särskilda insatser. Ökningen av sjukfrånvaron i Gullspångs kommun har 

kunnat bromsas tack vare insatta åtgärder i form av bland annat hälsoutveckling, hälsosamtal, 

effektiv rehabiliteringsprocess med mera. 

  2017 2018 2019 

Total sjukfrånvaro 7,35 7,68 6,55 

Summa långtidsfrånvaro 51,12 50,50 46,84 

Summa sjukfrånvaro 
kvinnor 

8,02 8,47 7,43 

Summa sjukfrånvaro 
män 

4,57 4,75 3,42 

Summa sjukfrånvarotid 
29 år eller yngre 

4,68 6,08 4,32 

Summa sjukfrånvarotid 
30-49 år eller yngre 

6,43 6,9 5,43 

Summa sjukfrånvarotid 
50 år eller äldre 

7,78 8,63 7,83 
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Kommunkoncernen  
Gullspångsbostäder AB 

Gullspångs kommuns ägandedel: 100 % 

Aktiekapital: 2 800 tkr. 

Ordförande: Per-Arne Brandberg 

Verkställande direktör: Magnus Persson 

Gullspångsbostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bostadsbolaget ska 

bland annat uppföra och förvalta flerbostadshus. Bostadsbolaget förvaltar för närvarande 

ca 300 bostadslägenheter. Gullspångsbostäder AB gör ett resultat per 2019-12-31 uppgående 

till -14 tkr. Gullspångsbostäders borgensram uppgår till 120 mnkr. 

Händelser under året av större karaktär 
Bolaget har under året genomfört en behovsanalys för att möjliggöra eventuellt 

bostadsbyggande i centrala Gullspång. Årets hyresförhandling gav en snittökning på 2 % och 

gäller fr o m 2019-04-01 t o m  2020-03-31. Bolaget har under året genomfört en större 

renovering vid Allmänna vägen i Otterbäcken med insatser som stambyte, värme samt 

avloppssystem för 12 lägenheter. Bolaget har under året driftsatt ett tekniskt 

förvaltningssystem för felanmälan, egenkontroll och energiuppföljning. 

Händelser av mindre karaktär 

 Projektering av ventilation i byggnader med självdrag till mekanisk ventilation. 

 Fortsatt renovering av lägenheter i hela bostadsbeståndet i samband med succession. 

 Obligatorisk ventilationskontroll, åtgärda underkända punkter. 

 Termostatbyte Ekorren, Finells väg samt Allmänna vägen. 

 Lägenheter som tidigare varit EKB-hem har återställts till lägenheter. 

Skagerns energi AB 

Gullspångs kommuns ägandedel: 100 % 

Aktiekapital: 100 tkr. 

Ordförande: Jan Hassel 

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. 

Skagerns energi AB visar ett resultat per 2019-12-31 uppgående till 0 tkr. Efteranslutningar 

på befintliga fibernät samt en kraftig höjning av pelletspriset från november månad har 

påverkat utfallet och årsresultatet har justerats med bolagets buffert av obeskattade reserver 

till ett balanserat resultat. 

Skagerns energi AB borgensram uppgår till 30 mnkr. 

Händelser inom Bolaget 
Bolaget har nått målet att erbjuda bredbandsanslutning till samtliga enskilda hushåll inom 

tätorterna i Gullspång och Hova. Processen att erbjuda även företag och flerfamiljshus 

bredbandsanslutning är också uppnådd. Vid årsskiftet var 700 abonnenter anslutna till 

Skagerns energi AB var av ca 100 är lägenheter. 

Ny upphandling av pellets under slutet av året medförde en kraftig höjning av pelletspriset 

med hela 42% - råvarupriset är orsaken till höjningen. Vid Amnegårdens fjärrvärmecentral  
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har förberedelser och installationer genomförts för att säkra driften för pannor och kulvertnät. 

Ett driftstopp är planerat under 2020 för slutgiltig inkoppling. 

Hova Utveckling AB 
Gullspångs kommuns ägandedel: 5 % 

Aktiekapital: 80 tkr. 

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. 

 

Intressebolag 

Vänerhamn AB 

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

våra anläggningar Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. Bolaget 

är dessutom verksamt i Hällekis, Gruvön, Åmål och Trollhättan. Dessutom bedriver företaget 

speditions- och klareringsverksamhet i Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och 

Vänersborg. Gullspångs kommuns ägarandel är 13,7 procent. 

Vänerhamns totala sjögodsvolymer ökade 8 % under 2019. Otterbäckens hamn hanterade 353 

tusen ton sjögods, vilket är en ökning med 8 % jämfört med 2018. Uthyrningsgraden för såväl 

kaj- som magasinsytor är fortsatt hög. Under året har en ny utlastningsanläggning för kalk 

tagits i drift. Hamnen sysselsätter åtta årsmedarbetare. Bolaget tror på en fortsatt stabil 

konjunktur och ett jämnt godstransportbehov för kommande budgetperiod. Samtidigt väntar 

flera, stora utmaningar i närtid kopplade till Sjöfartsverkets ytterligare avgiftshöjningar, 

Brexit och dess eventuella påverkan på godstrafiken samt byggandet av ny Hisingsbro i 

Göteborg. 

Under 2019 har flera kajer, vilka ingår i Vänerhamn AB:s arrende, i samråd med 

kommunerna undersökts av experter. Syftet med undersökningarna är att bedöma eventuella 

behov av åtgärder samt kvarvarande livslängd. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 

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). 

År 2019 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram och verksamhetsplan. 

Antalet insatser under året motsvarar i stort sett föregående år. Undantaget automatiska 

brandlarm svarar trafikolyckorna för den största andelen larm. Arbete med säkerställande av 

övningsfältet i Hasslum i Skövde har fortsatt. Under 2019 har övnings- och 

utbildningsverksamhet kunnat bedrivas i planerad omfattning. En ökad extern efterfrågan kan 

noteras. Ekonomin har under 2019 följt planen i stort. Resultatet för året visar på ett överskott 

på ca 450 tkr. Relaterat given uppgift (att uppnå nollresultat) uppfattas det att det ekonomiska 

resultatmålet ändå kan anses uppnått.  
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Dock bör noteras att överskottet i stora delar kan förklaras med positiv utveckling av 

värdepapper, ersättning för branden i Hova samt minskade avskrivningar till följd av 

framskjutna investeringar. 

Förbundsdirektören lämnade sin tjänst under hösten. Under året har antalet insatser som 

föranlett räddningstjänst i stort sett legat på förväntad nivå. Två insatser sticker dock ut; dels 

branden i två flerbostadshus i Skövde och dels den mycket omfattande och långvariga 

insatsen i Hova till följd av brand i bränsleförråd (fragmenterade byggmaterielsopor). Under 

tio dygn pågick släckinsatsen med personal på plats dygnets alla timmar. Släckningen löstes 

genom att hela byggnaden inkapslades med betong. Inga större skogs- och markbränder 

inträffade. 

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. 

Under 2019 har förberedelser för Grönt kort vid Odenslunds återvinningscentral genomförts. 

Grönt kort innebär att efter en kortare utbildning får privatpersoner tillgång till 

återvinningscentralen alla dagar i veckan mellan kl. 7-21. Intresset är stort och totalt sett har 7 

300 personer skaffat Grönt kort. I ett försöksprojekt har anläggningen även utrustats med 

dynamisk våg och fordonsidentifikation i syfte att möjliggöra kontrollerad mottagning av små 

avfallsmängder från mindre lokala företag till kostnadstäckande avgifter. Arbetet är inte 

riktigt klart varför invigningen sker under början av 2020 och projektet förväntas ge underlag 

för vidare beslut när det gäller företagens nyttjande av förbundets återvinningscentraler. 

AÖS ekonomiska resultat för 2019 är negativt -5,4 mnkr. Det är bättre än det budgeterade 

resultatet om -9,8 mnkr. AÖS har gjort negativa resultat under flera år och underskottet har 

sin förklaring i utbyggnaden av insamling av matavfall. Till år 2019 har en taxehöjning 

genomförts som ett led i att minska det ekonomiska underskottet. Ytterligare taxehöjningar 

under åren framöver kommer att krävas för att balansera ekonomin. Trots avgiftshöjningen är 

AÖS avgifter klart lägre än genomsnittet i Sverige. 

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. 
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God ekonomisk hushållning  

God ekonomisk hushållning 

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

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

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

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

för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis 

ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas av kommunen. 

Balanskrav  

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. 

Balanskravsutredning i mnkr År 2019 

Årets resultat -15,4 

  

Reducering av samtliga realisationsvinster 0 

Justering för realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 

0 

Justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 

Justering för återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper 

0 

  

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -15,4 

  

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

Användning av medel till resultatutjämningsreserv 15,4 

  

Balanskravsresultat 0 

Balanskravsutredningen visar på ett negativt resultat uppgående till -15,4 mnkr. Motsvarande 

belopp har ianspråktagits ur resultatutjämningsreserven. Även år 2018 ianspråktogs medel ur 

resultatutjämningsreserven (-4,2 mnkr). 

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 

uppgick till 21,3 mnkr. 
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Resultatutjämningsreserv i mnkr År 2019 

Ingående balans 21,3 

Ianspråktagande 2019 -15,4 

Utgående balans 5,9 

Efter ianspråktagande uppgår resultatutjämningsreserven till 5,9 mnkr. 
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Måluppföljning  

Inflytande och ansvar  

  Enkelt att komma i kontakt med kommunen  

Kommentar 

Kommunfullmäktigemålet Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunenens 

personal är delvis uppfyllt.  

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 Måluppfyllelse 

  Medborgare ska uppleva att det 

är lätt att komma i kontakt med 

kommunens personal. 

6 5,9 98% 

  Handläggningstiden 

- ekonomiskt bistånd 

10 dagar 36 dagar 360% 

  Det är enkelt att komma i 

kontakt med personal på 

Lönekontoret 

minst 80% 85% 106% 

 

 

Ett hållbart samhälle (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål Gullspångs kommuns verksamheter arbetar för ett hållbart 

samhälle (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) är uppfyllt. 

Positivt är att tillköp av bussturer samt kontinuerlig dialog med västtrafik kring behovet av 

utvidgad kollektivtrafik i kommunen har gett fler människor möjlighet att resa kollektivt i 

vardagen.  

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Öka andelen inköp av 

lokalproducerade livsmedel inom 

kommunens kostverksamhet 

minst 35% 35% 100% 

  Öka andelen inköp av 

lokalproducerade livsmedel inom 

kommunens kostverksamhet 

minst 35% 35% 100% 

  Andelen mat som lagas från grunden 

inom kommunens kostverksamhet 

minst 44% 38% 86% 

  Medborgare som använder 

kollektivtrafiken ska öka 

minst 50% 37% 74% 

  Leasingbilar som finns inom 

verksamheterna ska vara 

miljöbilsklassade. 

minst 100% 97% 97% 

  Ungdomar som inte återaktualiseras 

inom ett år efter insats 

minst 80% 83% 104% 
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Grundskolan ger elever förutsättningar för ett vuxenliv med valmöjligheter 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål Grundskolan ger elever förutsättningar för ett vuxenliv med 

valmöjligheter är delvis uppnått.  

Gullspång arbetar bland annat med kooperativt lärande för att eleverna ska bli självständiga 

men framför allt lära sig att arbeta, samarbeta i grupp. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Elever når kunskapskraven i alla 

ämnen i årskurs 6 

minst 100% 66% 66% 

  Elever i åk 9 når kunskapskraven i 

alla ämnen. 

minst 100% 73% 73% 

  Elever är behöriga till 

gymnasieskolan 

minst 100% 81% 81% 

  Lärare har en pedagogisk 

högskoleexamen 

minst 100% 73% 73% 

  Gymnasieelever (Inkl. IM) uppnår 

examen inom tre år 

minst 65% 61% 94% 

  Vårdnadshavare i behov av 

förskola, erbjuds plats utifrån 

önskemål 

minst 100% 53% 53% 

  

 

Äldreomsorgen ger stöd för ett gott åldrande i gemenskap med andra 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål Äldreomsorgen ger stöd för ett gott åldrande i gemenskap med andra är uppfyllt. 
Nöjdheten på särskilt boende har minskat något medan nöjdheten inom hemvården har ökat.  

Anledningen till att siffrorna för särskilt boende sjunkit är inte klarlagda, men att det saknats 
kontinuitet i ledarskapet på såväl Mogården som Amnegården under året kan vara en orsak. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Medborgare som får stöd och 

hjälp av äldreomsorgens 

verksamheter upplever sig nöjda 

med verksamheten 

minst 90% 91% 101% 
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Samhälle och näringsliv 

 

Attraktiva miljöer för näringsverksamhet, boende, rekreation och möten. 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål Gullspångs kommun erbjuder attraktiva miljöer för 

näringsverksamhet, boende, rekreation och möten är uppfyllt.  

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.  

Kommunen marknadsförs som en bra plats att bo och leva sker bland annat genom berättelser 

från nyinflyttade 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Tillgänglig detaljplanerad mark 

finns för näringsverksamhet och 

för bostadsändamål. 

minst 30 30 100% 

  Medborgare upplever att det är 

lätt att hitta bra boende i 

kommunen 

minst 6 5,6 94% 

  Medborgare upplever att det 

finns möjlighet att kunna utöva 

fritidsintressen, t ex sport, 

kultur, friluftsliv och 

föreningsliv 

minst 6,5 6,3 97% 

 

Möjliggörare för fler företag som vill, kan och vågar 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål Gullspångs kommun - en möjliggörare för fler företag som vill, 

kan och vågar är uppfyllt.  

Kommunen erbjuder goda möjligheter med snabba ledtider, resurser som el, vatten och bra 

boendemöjligheter samt har en regelbunden dialog med näringslivet. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Företagarnas sammanfattande 

omdöme om näringslivsklimatet 

i kommunen ökar 

minst 3,52 3,52 100% 

 

Kompetensutvecklande åtgärder som bidrar till individens, företagens och 

kommunens utveckling 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, 

tillhandahåller kompetensutvecklande åtgärder som bidrar till såväl individens som 

kommunens utveckling är uppfyllt. 

Arbetslösheten har vänt från nedåtgående till att öka igen. Trots detta har egenförsörjningen 
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ökat något under 2019.  De studerande inom SFI får fortsätta sina studier tills de blir 

godkända.    

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Egenförsörjningen skall öka minst 85% 76% 89% 

  Vuxenutbildningens elever ska 

uppnå minst godkänt resultat 

minst 100% 100% 100% 

 

Kultur i alla former 

Kulturaktiviteter erbjuds i olika former. Särskild uppmärksamhet ges barns 

och ungas rätt till ett rikt kulturutbud 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, 

erbjuder kulturaktiviteter i olika former. Särskild uppmärksamhet ges barns och ungas rätt 

till ett rikt kulturutbud är uppfyllt.   

57 % av de boende på särskilt boende är nöjda eller mycket nöjda med det kulturutbud som 

erbjuds och anordnas inom verksamheten.  

Arrangörsstödet fortsätter att vara populärt och 37 arrangemang har fått stöd i år. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Aktiviteter i Barn och 

ungdomskulturplanen skall 

genomföras 

minst 100% 100% 100% 

  Deltagare som deltar i 

kulturarrangemang är nöjda 

minst 80% 57% 71% 

 

Gullspångs kommun - värt ett besök 

Samverkan mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet ska öka i 

syfte att utveckla/öka besöksnäringen. 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål Samverkan mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet ska 

öka i syfte att utveckla/öka besöksnäringen är inte uppfyllt.  

Antal gästnätter 2019 är 31 062 jämfört med 33 429 för hela året 2018. Siffrorna pekar än så 

länge på ett ökat antal nyinskrivna och ökat antal gästnätter gällande utländska besökare. 

Hova Riddarvecka firade 30-årsjubileum. Veckan hade många besökare tack vare ett perfekt 

väder och fantastiska arrangörer. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Antalet gästnätter ska öka minst 5% -7% -140% 

*Utfallet är därför baserat på preliminär gästnattsstatistik för januari-augusti 2019 
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Goda ambassadörer 

Nöjda med verksamheternas kvalitet, bemötande och service 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål 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 är uppfyllt. 

 

Ett aktivt arbete genomförs för att informera om positiva saker som händer i kommunen via 

hemsida och sociala medier. Medborgarna ska känna att det händer saker så att de får en 

framtidstro och tillit till kommunen de bor i. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Medborgare kan rekommendera 

vänner och bekanta att flytta till 

kommunen. 

minst 7 5,4 77% 

  Elever är nöjda med skolan minst 100% 76% 76% 

  Elever känner sig delaktiga i 

skolans verksamhet 

minst 100% 80% 80% 

  Vårdnadshavare är nöjda med 

vår verksamhet (förskola, fritids 

och skola) 

   

  Medborgare som får stöd och 

hjälp ska uppleva sig nöjda med 

personalens bemötande. 

minst 90% 90 % 100% 

  Personal- och lönesystem 

uppfyller verksamhetens behov 

minst 85% 89% 105% 

  Verksamheten upplever att de 

får ett professionellt stöd. 

minst 85% 95% 111% 

 

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare är delvis uppfyllt  

Det som drar ner resultatet är sjukfrånvaron där Gullspångs kommun inte lyckats nå sitt 

målvärde att minska sjukfrånvaron med 3 %. 

Kommunen satsar på hälsoinspiratörer som ska inspirera till hälsofrämjande åtgärder samt 

friskvårdstimme/bidrag. Även riktade insatser för att öka frisknärvaron har genomförts. 

 

   
 Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Medarbetarna kan 

rekommendera vänner och 

minst 80% 65% 81% 
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 Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

bekanta att söka anställning hos 

Gullspångs kommun. 

  Medarbetare ska utrycka att de 

har ett medarbetaravtal med 

tillhörande 

kompetensutvecklingsplan. 

   

  Sjukfrånvaron ska minska minst -3% 0,3% -10% 

  Medarbetarna på lönekontoret 

kan rekommendera vänner och 

bekanta att söka anställning på 

lönekontoret. 

minst 80% 61% 76% 
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Finansiella mål 

Gullspångs kommun har inom det finansiella perspektivet beslutat om finansiella mål enligt 

följande: 

 Årets resultat ska vara 1,5 % i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 Investeringarna ska i första hand långsiktigt finansieras med egna medel. 

 Amortering 2 mnkr. 

 Soliditeten ska årligen förbättras. 

 

Uppföljning av finansiella mål 

Resultatmål 
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2019 fastställdes ett budgeterat resultat 

till 4,7 mnkr vilket motsvarar 1,5 % av budgeterade skatter och bidrag. Gullspångs kommun 

uppvisar ett negativt resultat uppgående till -15,4 mnkr vilket är ett sämre resultat jämfört med 

föregående år (-4,2 mnkr). Resultatet motsvarar -4,8% % av skatteintäkter och generella 

statsbidrag och är 20 mnkr sämre än det budgeterade resultatmålet.   

Målet har inte uppnåtts. 

Investeringar finansieras med egna medel 
Under året har 27 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en lägre nivå jämfört med 

föregående år (62 mnkr). Under året har upplåning med 20 mnkr genomförts för att finansiera 

de beslutade investeringarna. 

Målet har inte uppnåtts. 

Amortering 2 mnkr 
Under året har 2 mnkr amorterats på ett av kommunens befintliga lån. 

Målet har uppnåtts. 

Soliditeten ska årligen förbättras 
Soliditeten, exklusive pensioner fortsätter att sjunka för andra året i rad och ligger nu på 32%. 

Målet har inte uppnåtts. 

Bedömning av finansiella mål 
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 översyn och anpassning av verksamheternas nettokostnader för att nå en budget 

i balans samt se över nivån på kommunens investeringar. 
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Ekonomisk utveckling 

Gullspångs kommun uppvisar ett negativt resultat uppgående till -15,4 mnkr vilket är ett lägre 

resultat jämfört med föregående år (-4,2 mnkr år 2018). Resultatet motsvarar -4,8% av 

skatteintäkter och generella statsbidrag och är 20 mnkr sämre än det budgeterade målet. 

Årets resultat År 2019 År 2018 År 2017 

Årets resultat (mnkr) -15,4 -4,2 9,3 

Jämförelsestörande 
poster (mnkr) 

0,0 0,0 0,0 

Resultat exklusive 
jämförelsestörande 
poster (mnkr) 

-15,4 -4,2 9,3 

Skatte- och statsbidragsutvecklingen 

Skatter och bidrag visar på en positiv avvikelse på 1 mnkr beroende på att beskattningsutfallet 

för 2018 blev bättre än väntat vilket gav effekt 2019. 

Sysselsättningen är ännu hög men enligt SKR:s bedömning visas det tecken på en försvagad 

arbetsmarknadskonjunktur, vilket i nuläget medför att endast små revideringar av prognoserna 

för realekonomin i år och nästa år görs. SKR:s bedömning för åren 2019-2020 är en låg BNP-

tillväxt samt en period med vikande sysselsättning. Skatteunderlagets tillväxt visar att 

beräkningar för 2021 och 2022 bygger på förutsättningen att högkonjunkturen upphör mot 

slutet av 2020 och att den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans från och med 

2021. Det betyder en fortsatt svag skatteunderlagstillväxt 2021 med anledningen av att 

arbetade timmar fortsätter att minska. 

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen 

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

finansiella analysen belyser utvecklingen av verksamhetens kostnader och ekonomiska 

handlingsutrymme på kort och lång sikt samt kommunens risktaganden. 

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

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

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

verksamheter ska täckas av skatteintäkter och generella statsbidrag. Redovisas en 

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

kostnader och intäkter. 

Belopp i mnkr År 2019 År 2018 År 2017 

Verksamhetens 
nettokostnad 

340 323 308 

Skatter och bidrag 323 317 317 

Verksamhetens andel av 
skatter och bidrag 

105,0% 101,7% 97,3% 

Tabellen ovan visar att det råder obalans mellan verksamheternas nettokostnader och skatter 

och bidrag för andra året i rad. En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att 

nettokostnaderna inte ökar snabbare än de intäkter som kommunen får genom skatter och 

statsbidrag. 

Förändring i % jämfört 
med föregående år 

År 2019 År 2018 År 2017 

Nettokostnadernas 
utveckling 

5,3% 4,7% 3,5% 



Årsredovisning 2019 – Gullspångs kommun 30(49) 

Förändring i % jämfört 
med föregående år 

År 2019 År 2018 År 2017 

Skatte- och 
statsbidragsutvecklingen 

1,9% 0,2% 4,2% 

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

de senaste åren. För år 2019 har verksamheternas nettokostnader ökat med 5,3 % jämfört med 

föregående år. Samtidigt ökade skatteintäkterna och statsbidragen med 1,9 %. Denna 

utveckling har under året också fått genomslag då verksamheterna uppvisar stora negativa 

budgetavvikelser. 

Den framtida utvecklingen av statsbidragen förväntas nu bromsas upp markant från och med 

år 2019 och framåt. För att klara av framtidens utmaningar (demografi samt nettokostnadernas 

utveckling i förhållande till skatter och bidrag) krävs strukturella åtgärder och 

effektiviseringar, förändrade arbetssätt, samverkan med andra kommuner och organisationer, 

sänkt ambitionsnivå, ifrågasättande av befintliga verksamheter mm. Kommunens skattesats 

har varit oförändrad och den kommunala skattesatsen uppgår till 22:49 kronor. 

Finansnetto  

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

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

borgensavgifter mm. Finansnettot bedömer hur finansiellt stark kommunen är. Kommunen 

hade vid årsskiftet lån uppgående till 71 mnkr. Finansnettot har minskat något (lägre 

aktieutdelning) jämfört med föregående år uppgår till 0,7 mnkr. Finansnettot består av 

skillnaden mellan finansiella intäkter 1,5 mnkr och finansiella kostnader 0,8 mnkr. 

Kommunens finansiella intäkter består, förutom räntenetto, av borgensavgifter samt 

avkastning från Vänerhamn AB. För att möta kommande års stora investeringsbehov kommer 

kommunen att behöva ta upp ytterligare långfristiga lån vilket kommer att påverka de 

finansiella kostnaderna i form av högre räntekostnader. Detta innebär i sin tur att det kommer 

att finnas ett mindre utrymme för kommunens kärnverksamheter. 

Soliditet  

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Soliditeten 

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

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

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

kommunens soliditet görs, både med och utan samtliga pensionsförpliktelser. Soliditeten 

utveckling den senaste femårsperioden framgår av nedanstående diagram: 
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Kommunens soliditet har kontinuerligt förbättras från och med år 2008 och framåt, från en 

nivå på 15 %. År 2018 uppvisades ett trendbrott och soliditeten sjönk för första gången på 10 

år. Soliditeten har fortsatt att sjunka och uppgår vid årsskiftet till 32%. När hänsyn är tagen 

till samtliga skulder, dvs. inklusive samtliga pensioner vilka redovisas utanför 

balansräkningen under ansvarsförbindelser, sjunker soliditeten till -20 %. Utvecklingen av 

soliditeten är beroende av resultatutvecklingen samt förändringen av nivån på kommunens 

investeringar. Under 2019 lånade kommunen upp 20 mnkr. För att förbättra soliditeten måste 

kommunen förbättra resultatet. 

Likviditet 

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

medlen uppgick vid årets slut till 5 mnkr vilket är en minskning jämfört med föregående år 

(24 mnkr). Under året har upplåning genomförts med 20 mnkr. 

 

Pensioner 

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

innebär att större delen tas upp som ansvarsförbindelse utanför resultat och skuldredovisning. 

Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta då denna kommer att generera 

framtida utbetalningar. Total pensionsskuld uppgår vid årsskiftet till 165 mnkr. Detta är en 

liten minskning jämfört med föregående år. Eftersom utbetalningar sker långt fram i tiden ska 

skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice 

versa. Av nedanstående tabell framgår kommunens samlade pensionsåtaganden. 

Pensionsåtaganden i mnkr År 2019 År 2018 

Avsättningar (inklusive särskild 
löneskatt) för pensioner inklusive 
förtroendevalda 

20 19 

Ansvarsförbindelser (inklusive 
särskild löneskatt) 

145 149 

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel 

0 0 

Återlånade medel 165 168 
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Långfristiga lån  

Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 71 mnkr. Under 2018 genomfördes 

nyupplåning med 30 mnkr och under 2019 lånades ytterligare 20 mnkr upp. Amortering på 

befintlig låneskuld uppgick under året till 2 mnkr. De upptagna lånen har sammanlagt en 

kapitalbindning på 2,9 år och en räntebindning på 2,9 år. Genomsnittsräntan på lånen uppgick 

under året till 0,44 %. 

Koncernens låneskuld uppgick vid ingången till år 2017 till 98 mnkr. Under åren 2017 till 

2019 har såväl Gullspångs kommun, Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB 

genomfört nyupplåning och koncernens samlade låneskuld uppgick vid årsskiftet till 208 

mnkr (Gullspångs kommun 72 mnkr, Gullspångsbostäder AB 106 mnkr och Skagerns Energi 

AB 30 mnkr). Detta innebär att koncernens lån ökat med drygt 110 mnkr sedan 2017. 

Kommunkoncernens låneportfölj har en kapitalbindningstid på 1,9 år och räntebindning på 

1,8 år. Notabelt är att 43 % av koncernens skuld har en kapitalbindningstid understigande ett 

år. Detta innebär att koncernen är exponerad och känslig för en förändring av det rådande 

ränteläget. 

Borgensåtaganden  

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

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 229 mnkr. Av dessa är 91 mnkr upptagna lån 

gentemot Hova Gullspång äldrebostäder, Skagerns Energi AB 30 mnkr, Gullspångsbostäder 

AB 106 mnkr samt fiberoptiska föreningar 2 mnkr. 

 

Finansiella rapporter 

Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 

Upplysningar om redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning 

det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 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. 

Sammanställd redovisning 
I den kommunala koncernen ingår kommunens bostadsbolag och energibolag. 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. 

Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljning samt 

kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som 

jämförelsestörande. 

Intäkter 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i 

enlighet med rekommendation R2. 
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Övriga intäkter 
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2013 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: 

Avskrivningstid Antal år 

Byggnader 15-80 år 

Va-ledningar 50 år 

Reningsverk/vattenverk 20-25 år 

Inventarier 3-10 år 

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 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 46 500 kr. När det gäller anskaffning av 

inventarier med naturligt samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffnings-värdet. 

Motsvarande ska gälla anskaffning som anses vara ett led i en större investering. 

Finansiell analysmodell 

Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkning, 

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

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

över den finansiella utvecklingen, långsiktig och kortsiktig betalningsberedskap och 

riskförhållande. I den finansiella analysen görs en avstämning mot kommunens övergripande 

ekonomiska mål. Från och med år 2000 gäller det så kallade balanskravet. Balanskravet 

kräver att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. I analysen ska kommunens förmåga 

att leva upp till detta framgå. 

Övergripande principer 

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

övergripande redovisningsprinciper vilka skapat ett normverk som styr innehållet i 

redovisningsrapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på 

antagandet av att dessa principer har följts. Principerna är följande: 
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• 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, där kommunen i allt väsentligt intar samma ställning som vid direkt ägande av 

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

Redovisning av leverantörsfakturor  

Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter 17 januari, men är hänförliga 

till redovisningsåret 2019, har skuldbokförts och belastar 2019 års redovisning. 

Redovisning av räntor  

Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsåret har 

bokförts som skuld respektive fordran och påverkar 2019 års resultat. 

Redovisning av pensionsförpliktelser Rek 9 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. 

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

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

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

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

ingår i beräkningen av pensionsåtagande som avsättning och ansvarsförbindelse. 

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

uppkommit 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 2019 redovisas som 

verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i 

balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas 

som ansvarsförbindelse. 

Lånekostnader Rek  

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 återställnings- kostnader för 

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

utföra provtagningar. De årliga driftkostnaderna beräknas finnas kvar i 30 år efter avslutad 
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sluttäckning. Ytan som ska 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. 

Ord- och begreppsförklaringar 

Anläggningskapital 
är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder plus avsättningar. Utgör 

en del av det egna kapitalet. 

Anläggningstillgångar 
är tillgångar som ska användas en längre tidsperiod till exempel byggnader, fordon, maskiner, 

värdepapper etc. 

Ansvarsförbindelser 
är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som 

skuld eller avsättning i balansräkningen till exempel borgensåtagande, ställda panter och 

dylikt. Om förpliktelsen måste infrias så belastar den resultatet. 

Avskrivningar 
är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden 

över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Avsättningar 
är förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och 

infriandetidpunkt. När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. I kommunen gäller detta bland 

annat avsättning för pensioner och sluttäckning av soptipp. 

Pensioner från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen som innebär att 

skuld upparbetad till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför 

balansräkningen. Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som avsättning. 

Från 2000 betalar kommunen hela det årliga intjänandet av pensionen för individuell 

avsättning. 

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. 
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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. 

Kapitalkostnader 
är en 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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 124 250 134 937 143 089 150 825

Verksamhetens kostnader 2 -452 205 -448 222 -466 279 -458 128

Avskrivningar 3 -11 572 -9 221 -16 325 -13 592

Verksamhetens nettokostnader -339 528 -322 506 -339 515 -320 894 

Skatteintäkter 4 220 968 218 095 220 968 218 095

Generella statsbidrag och utjämning 5 102 393 99 105 102 393 99 105

Verksamhetens resultat -16 167 -5 306 -16 155 -3 694 

Finansiella intäkter 6 1 561 1 714 1 170 1 491

Finansiella kostnader 7 -840 -628 -1 642 -1 308

Resultat efter finansiella poster -15 447 -4 219 -16 626 -3 512 

Bokslutsdispositioner 1 008

Extraordinära poster (netto) 0 0 0

Skatt 8 0 0 157 286

Uppskjuten skatt 0 -101

Årets resultat 9 -15 447 -4 219 -15 461 -3 327 

Resultaträkning (tkr) Kommunen Sammanställda räkenskaper
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Balansräkning 

 

 

 

 

Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR

2019 2018 2019 2018

Anläggningstillgångar Not

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tek.anläggningar 10 215 457 199 140 320 267 301 263

Maskiner och inventarier 11 9 992 11 335 39 058 39 731

Summa materiella anläggningstillgångar 225 449 210 475 359 325 340 994

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar & bostadsrätter 12 25 031 25 031 8 131 8 131

Långfristiga fordringar 13 1 100 1 100 6 429 6 344

Summa finansiella anläggningstillgångar 26 131 26 131 14 560 14 475

Summa anläggningstillgångar 251 580 236 606 373 886 355 469

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 14 382 382 1 096 1 297

Fordringar 15 23 925 28 565 25 462 30 030

Kassa och bank 16 5 484 24 198 5 484 24 287

Summa omsättningstillgångar 29 792 53 146 32 043 55 615

SUMMA TILLGÅNGAR 281 372 289 752 405 928 411 084

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 17

Årets resultat -15 447 -4 219 -15 461 -3 327

Resultatutjämningsreserv 5 869 21 316 5 869 21 316

Övrigt eget kapital 98 818 87 590 87 443 76 068

Summa eget kapital 89 240 104 686 77 850 94 057

Avsättningar 18

Pensionsskuld 20 187 19 243 21 379 20 589

Övriga avsättningar 16 861 19 528 16 861 19 528

Summa avsättningar 37 049 38 770 38 241 40 117

Skulder

Långfristiga skulder 19 78 123 67 964 205 800 189 700

Kortfristiga skulder 20 76 961 78 331 84 037 87 211

Summa skulder 155 083 146 295 289 837 276 911

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 281 372 289 752 405 928 411 084

Inom linjen 21

Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 inkl löneskatt 145 201 149 206 145 201 149 206

Borgensförbindelser 229 007 233 929 229 007 233 929

Ställda panter

Limit checkräkningskredit 50 000 50 000 50 000 50 000

Kommunen
Sammanställda 

räkenskaper
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Kassaflödesanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesrapport (tkr)

Budget

 2019 2018 2019 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not

Årets resultat 9 -15 447 -4 219 6 225 -15 462 -3 327

Justering för av- och nedskrivningar 3 11 572 8 287 12 000 22 961 12 658

Justering för pensionsavsättningar 945 1 921 791 1 940

Justering för deponiavsättning -2 831 -2 526 -2 831 -2 526

Justering för upplösning av bidrag för statlig infrastruktur

Justering för E20 avsättning 165 315 165 315

Justering för realisationsvinster

Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital -5 596 3 778 18 225 5 624 9 061

Ökning/minskning förråd och varulager -31 0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 4 640 16 275 6 454 16 879

Ökning/minskning kortfristiga skulder -10 212 -10 675 -4 642 -59 694

Medel från den löpande verksamheten -11 167 9 377 18 225 7 405 -33 755

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -26 546 -61 046 -95 000 -42 284 -42 110

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 -132 0 -148

Medel från investeringsverksamheten -26 546 -61 179 -95 000 -42 284 -42 259

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 20 000 30 000 30 000 25 000 55 000

Amortering av skuld -1 000 -2 000 -2 000 -8 900 -2 700

Medel från finansieringsverksamheten 19 000 28 000 28 000 16 100 52 300

ÅRETS KASSAFLÖDE -18 714 -23 801 -48 775 -18 779 -23 713

Likvida medel vid årets början 24 198 48 000 24 198 24 287 48 000

Likvida medel vid årets slut 5 484 24 198 -24 577 5 508 24 287

Sammanställda 

räkenskaper
Kommunen
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Driftredovisning 

Driftredovisningen visar utfallet i förhållandet till beslutad budget. Verksamheternas 

driftredovisning visar nettoavvikelser, dvs. intäkter i förhållande till kostnader. 

 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens 

verksamheter klarar att bedriva sin verksamhet inom beslutade budgetramar. 

Verksamheternas ekonomiska utfall visar på såväl över- som underskott. Sammantaget 

uppvisar verksamheterna ett stort underskott och uppgår sammanlagt till -18 mnkr. Detta kan 

jämföras med föregående år då verksamheternas avvikelse gentemot budget uppgick till -11 

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

Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse

Kommunfullmäktige 1 611 1 795 2 003 -208

Kommunstyrelse 45 852 47 543 41 197 6 346

Politisk ledning 3 918 5 974 5 230 744

Kommunledningskontets verksamheter 25 919 25 444 22 664 2 780

Kostverksamhet 9 534 9 081 9 576 -495

Visa 6 472 7 044 3 726 3 318

Barn-  utbildning och kulturnämnd 99 136 94 714 102 162 -7 448

Ledning Skola och kultur 16 460 16 359 20 430 -4 071

Barnomsorg 16 817 17 377 16 479 898

Grundskola 39 354 36 066 35 274 792

Gymnasieskola 23 057 21 463 26 884 -5 421

Kultur- och fritidsverksamhet 3 448 3 450 3 096 354

Vård och omsorgsnämnd 128 174 124 048 140 265 -16 217

Ledning vård och omsorg 21 120 21 257 23 012 -1 755

Äldreomsorg 70 597 64 140 71 939 -7 799

LSS 19 721 20 460 22 348 -1 888

Ensamkommande barn -1 371 0 0 0

Individ- och familjeomsorg 18 107 18 191 22 965 -4 774

Gemensamma nämnder 38 544 41 427 41 797 -370

Ekonominämnd 2 261 2 417 2 178 239

IT-nämnd 2 499 2 757 2 579 178

Lönenämnd 1 368 1 446 1 383 63

Miljö- och byggnads nämnd 2 617 2 707 2 590 117

Teknisk nämnd exkl. VA 29 799 32 100 33 066 -966

Verksamhetens kostnader: -313 317 -309 527 -327 424 17 897

Finansverksamhet 317 536 314 269 311 979 2 290

Skatteintäkter enl. riksprognos SKL 218 095 220 890 220 968 -78

Generella statsbidrag enl. riksprognos SKL 99 105 101 349 102 393 -1 044

Pension, lön, internränta, avskr. -750 -8 570 -12 130 3 560

Finansiella intäkter 1 714 1 400 1 560 -160

Finansiella kostnader -628 -800 -812 12

 

Årets resultat: -4 219 4 742 -15 445 -20 187
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omsorgsnämnd med en negativ budgetavvikelse uppgående till -16,2 mnkr (-9,5 mnkr 2018). 

Även Barn- utbildning och kulturnämnd redovisar en negativ avvikelse uppgående till -7,5 

mnkr (-5,3 mnkr 2018).Under 2018 ianspråktogs 11,7 mnkr ur ”Flyktingfonderna”. Under 

2019 ianspråktogs resterande 2,2 mnkr ur fonderna vilket innebär att fonderna nu är tömda. 

Pensionsutbetalningarna har ökat och uppgick till 15 mnkr (11 mnkr 2018). 

För att klara av framtidens utmaningar (demografi samt nettokostnadernas utveckling i 

förhållande till skatter och bidrag) krävs strukturella åtgärder och effektiviseringar, förändrade 

arbetssätt, samverkan med andra kommuner och organisationer, sänkt ambitionsnivå, 

ifrågasättande av befintliga verksamheter mm. 

Mer utförliga kommentarer till verksamheternas utfall redovisas separat i bilaga till 

årsredovisningen. 

Redovisning VA-avräkning och sluttäckning deponi 

VA-avräkning År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 

Intäkter MTG 12 058 11 936 12 608 12 532 

Kostnader MTG -9 642 -9 642 -9 637 -9 637 

Kapitaltjänstkostnader -2 416 -2 294 -2 971 -2 895 

Skattefinansierad 0 0 0 0 

  

Sluttäckning 
deponi 

År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 

Ingående balans 3 549 6 074 7 925 6 925 

Avsättning 
balansräkning 

   1 000 

Ianspråktaget -2 831 -2 525 -1 851 0 

Utgående balans 718 3 549 6 074 7 925 

  
 

Investeringsredovisning 

Ekonomisk översikt investeringar 

 Investeringsredovisning 
(tkr) 

Budget 2019 Redovisn. 2019 Redovisn. 2018 Redovisn. 2017 

Kommunstyrelsen 2 171 327 -2 815 2 407 

Barn-utbildning och 
Kulturnämnd 

0 124 1 994 561 

Vård- och omsorgsnämnd 169 0 175 409 

     

Tekniska nämnd 47 478 26 095 62 627 8 208 

     

varav fastighetsavdelning 28 382 15 720 53 805 2 263 

varav gatuavdelning 4 629 2 476 5 228 4 094 

varav VA-avdelning 14 467 7 899 3 594 1 851 

Summa investeringar: 49 818 26 546 61 981 11 585 
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Analys av investeringar 

De budgeterade investeringarna i Gullspångs kommun ligger för närvarande på en mycket 

hög nivå. Den totala investeringsbudgeten för 2019 uppgick till 50 mnkr, inklusive 

ombudgeterade medel från föregående år (35 mnkr). Den största delen av kommunens 

investeringar utförs inom ramen för Tekniska nämndens verksamhetsområde (47 mnkr). 

Bland större budgeterade investeringsprojekt kan nämnas nybyggnation av LSS-boende (24 

mnkr) samt förnyelse av ledningsnät VA (4 mnkr). 

Under året har 27 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en lägre nivå jämfört med 

föregående år (62 mnkr). Orsaken till att Tekniska förvaltningen enbart upparbetat drygt 50% 

av investeringsanslagen är främst kopplad till att det nya LSS-boendet påbörjas sent under 

året och i huvudsak kommer att belasta år 2020, kopplat till tidplanen i projektet. 

Ventilationsprojektet i Hova kommunhus blev betydligt mer omfattande i kostnad än vad som 

kalkylerats vilket delvis parerats med återhållsamhet i andra projekt. 

Bland större redovisade investeringsprojekt under perioden kan nämnas LSS-boende (8 

mnkr), ventilation Hova kommunhus (6 mnkr) förnyelse av ledningsnät VA (3 mnkr) samt 

renovering av Regnbågsskolan (1 mnkr). 

Under året har upplåning med 20 mnkr 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. 
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Notförteckning 

 

Noter och tilläggsupplysningar (tkr) Kommunen

2019 2018 2019 2018

1. Verksamhetens intäkter 124 250 134 937 143 089 150 825

Jämförelsestörande poster

varav    försäljningsmedel 6 037 5 613 6 037 7 603

           taxor och avgifter 20 720 19 536 20 720 19 536

           hyror och arrenden 11 172 9 533 23 902 26 205

           bidrag 69 909 81 726 69 909 81 726

           försäljning verksamhet 16 450 18 364 20 337 15 591

           övrigt -38 165 2 184 165

2. Verksamhetens kostnader 452 205 448 222 466 279 458 128

varav löner 191 139 195 893 192 928 197 699

        sociala avgifter 60 867 59 189 61 348 59 708

        pensionskostnader 29 800 25 932 29 852 26 076

        bidrag 13 729 14 203 13 729 14 203

        köp av verksamhet 74 942 72 579 80 720 77 017

        hyra leasing anl tillg 2 424 2 214 2 424 2 214

        räkenskapsrevision 160 160 175 334

        övriga kostnader 79 144 78 053 85 102 80 876

3. Avskrivningar

Planenliga avskrivningar byggnader och mark 9 908 7 513 13 084 10 600

Planenliga avskrivningar inventarier 1 665 1 707 3 241 2 992

Nedskrivning fastigheter 0 0 0

11 572 9 221 16 325 13 592

För uppgift om avskrivningstider se avsnitt redovisnings-

principer

4. Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 223 104 219 196 223 104 219 196

Prognosavräkning föregående år 125 -779 125 -779

Prognosavräkning innevarande år -2 261 -322 -2 261 -322

220 968 218 095 220 968 218 095

5. Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 78 197 74 342 78 197 74 342

Strukturbidrag 0

Regleringsbidrag 0

Regleringsavgift 3 692 830 3 692 830

Kommunal fastighetsavgift 10 347 10 196 10 347 10 196

Kostnadsutjämningsavgift 5 063 1 978 5 063 1 978

Bidrag LSS-utjämning -601 3 327 -601 3 327

Övrigt generellt statsbidrag 5 694 8 432 5 694 8 432

102 393 99 105 102 393 99 105

6. Finansiella intäkter

Räntor likvida medel 21 51 -369 196

Utdelning aktier och övriga värdepapper 392 581 392 581

Borgensavgifter 0 0 0 0

Räntor utlämnade lån 1 148 1 082 1 148 713

1 561 1 714 1 171 1 491

7. Finansiella kostnader

Räntor upplåning 283 127 1 084 808

Övriga räntor 557 500 557 500

840 628 1641 1 308

Sammanställda 

räkenskaper
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8. Skatt

Skatt på årets resultat 286

Uppskjuten skatt Gullspångsbostäder AB 101

Gullspångsbostäder har från 2014 övergått till att redovisa enligt

K3 vilket innebär att uppskjuten skatt skall redovisas.

Komponentavskrivningar tillämpas av Gullspångsbostäder AB.

9. Årets resultat, avstämning mot balanskravet

Årets resultat enligt resultaträkning 0 -4 219 -15 461 -3 327

Varav realisationsvinster

Resultat 0 -4 219 -15 461 -3 327

10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående värde m 199 140 143 640 301 264 272 823

Nettoinvestering m 26 225 62 079 39 717 34 702

Försäljning 0 0 0

Nedskrivning 0 0 0

Planenlig avskrivning m -9 908 -6 580 -20 714 -6 262

215 457 199 140 320 267 301 263

Genomsnittlig nyttjandeperiod 32,2 32,5 32,0 30,8

11. Maskiner, inventarier och transportmedel 0

Ingående värde 11 335 14 076 39 731 38 720

Nettoinvestering 322 -1 033 2 568 4 004

Planenlig avskrivning -1 665 -1 707 -3 241 -2 993

9 992 11 335 39 058 39 731

Genomsnittlig nyttjandeperiod 8,5 8,4 10,0 10,2

12. Aktier, andelar och bostadsrätter

Aktier

Gullspångsbostäder AB 16 800 16 800

Vänerhamn AB 1 855 1 855 1 855 1 855

Skagerns energi 100 100

Naturgaskonsortiet Skaraborg AB 3 3 3 3

Netwest 142 142 142 142

Hova utveckling 80 80 80 80

Inera AB 43 43 43 43

Summa bokfört värde aktier 19 023 19 023 2 123 2 123

Andelar

MS Marianne 250 250 250 250

Kommuninvest 3 863 3 863 3 863 3 863

AÖS 1 895 1 895 1 895 1 895

Summa bokfört värde andelar 6 008 6 008 6 008 6 008

Summa aktier, andelar och bostadsrätter 25 031 25 031 8 131 8 131

13. Långfristiga fordringar

Kommuninvest förlagslån 30 år 1 100 1 100 6 374 6 344

Lån Otterbäckens Fiberförening 56

1 100 1 100 6 429 6 344

14. Förråd

Förråd och exploateringsmark 382 382 1 096 1 297
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15. Fordringar

Kundfordringar 1 953 3 340 1 879 2 339

Förvaltade medels tillgångar 697 723 697 723

Momsfordran 2 178 4 375 2 179 4 625

Upplupna ränteintäkter 0 0 0 0

Upplupen skattefordran 0 0 112 15

Upplupna skatteintäkter 5 508 4 238 5 508 4 238

Förutbetalda kostnader 3 946 6 455 4 231 6 455

Upplupna intäkter-övriga interimsfordringar 10 617 10 632 11 830 12 833

Avräkning VA -975 -1 197 -975 -1 197

Fordran Gullspångsbostäder AB 0 0 0 0

23 925 28 565 25 462 30 030

16. Likvida medel

Plusgiro 1 229 18 647 1 229 18 736

Bank 4 253 3 372 4 253 3 372

SBAB 3 2 179 3 2 179

5 484 24 198 5 484 24 287

Utnyttjad checkkredit

Beviljad checkkredit 50 000 50 000 50 000 50 000

17. Eget kapital

Eget kapital vid årets början 104 686 108 906 92 380 97 384

Varav resultatutjämningsreserv 5 869 21 316 5 869 21 316

Årets resultat -15 446 -4 219 -15 460 -3 327

Obeskattad reserv 931

89 240 104 686 77 850 94 057

18. Avsättningar

Avsättning pensioner

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP 11 811 11 280 13 003 12 626

Avsatt till pensioner förtroendevalda 4 436 4 207 4 436 4 207

Löneskatt 2 864 2 735 2 864 2 735

Löneskatt förtroendevalda 1 076 1 021 1 076 1 021

Summa avsättning pensioner 20 187 19 243 21 379 20 589

Specifikation - Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP exkl löneskatt

Ingående avsättning till pensioner exkl. ÖK-SAP 11 279 10 991 11 279 12 318

Ränteuppräkning 115 51 115 90

Basbeloppsuppräkning 248 24 248 24

Nya utbetalningar -617 -500 -617 -520

Intjänad PA-KL 543 212 543 212

Intjänad Förmånsbestämd ålderspension 72 358 72 358

Övrig post 171 144 171 144

11 811 11 280 11 811 12 626

Specifikation - Avsatt till pensioner förtroendevalda exkl löneskatt

Ingående avsättning PBF/PRF-KL

Ingående avsättning OBF-KL 4 103 2 884 4 103 2 884

Ränteuppräkning 104 66 104 66

Basbeloppsuppräkning 65 54 65 54

Nyintjänande PBF/PRF 93 47 93 47

Nyintjänad OBF-KL 49 1 118 49 1 118

Utgående avsättning 22 38 22 38

4 436 4 207 4 436 4 207

Övriga avsättningar

Avsatt för återställande av deponi

Redovisat värde vid årets början 3 549 6 074 3 549 6 074

Ianspråktagna avsättningar -2 831 -2 526 -2 831 -2 526

Nya avsättningar 0 0 0 0

717 3 549 717 3 549

Avsättningen avser återställande av deponin Odenslund-tippen
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Medfinansiering utbyggnad E20 16 144 15 979 16 144 15 979

Summa övriga avsättningar 16 861 19 528 16 861 19 528

Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 om medfinansiering 

för utbyggnad av aktuella etapper av E20 med 12 mnkr.

Bidraget redovisas i balansräkningen och planerades initialt att upplösas

på 25 år. Under 2017 har dock kvarvarande medel upplösts i sin helhet.

Index uppräknas fram till utbetalningstidpunkten (prel. påbörjas 

utbetalningarna under år 2019) med Trafikverkets investeringsindex

för väghållning per 2013-06-30. Avtal har undertecknats i december 2014.

Summa avsättningar 37 049 38 770 38 241 40 117

19. Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 51 650 23 650 189 700 137 600

Återföring av beräknad amortering 2 000 2 000 2 900 2 700

Nyupplåning under året 20 000 30 000 25 000 55 000

Årets faktiska amorteringar -2 000 -2 000 -9 900 -2 900

Nästa års beräknade amortering -1 000 -2 000 -1 900 -2 700

Bankinnehav koncernbolag 7 473 16 314

Uppskjuten skatteskuld

78 123 67 964 205 800 189 700

Kreditgivare

Kommuninvest 72 650 53 650 208 700 192 600

Avgår summa nästa års amortering -2 000 -2 000 -2 900 -2 900

Bankinnehav koncernbolag 7 473 16 314

78 123 67 964 205 800 189 700

20. Kortfristiga skulder

Beräknad amortering 1 000 2 000 1 900 2 900

Leverantörsskulder 7 448 6 779 7 205 7 599

Moms 70 45 133 166

Gullspångsbostäder AB 0 0 0 0

Personalens källskatt 4 128 4 640 4 201 4 681

Sociala avgifter 4 855 5 271 4 856 5 348

Upplupna löner 4 177 5 318 4 177 5 318

Semesterlöneskuld 15 711 16 783 15 891 16 906

Upplupna räntor 41 22 49 103

Upplupen pensionskostnad individuell del 8 335 8 285 8 431 8 380

Upplupen löneskatt individuell del 6 288 6 387 6 288 6 387

Förutbetalda hyror 1 329 1 302 2 270 2 234

Inkomstförskott 4 583 8 081 4 583 8 081

Förutbetalda skatteintäkter 2 456 2 186 2 456 2 186

Övriga skulder och interimsskulder 16 540 11 235 21 596 16 925

76 961 78 331 84 037 87 211

Semesterlöneskulden ökning med lönepåslag 2,5%

21. Inom linjenposter

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 inkl löneskatt

Ingående ansvarsförbindelse 149 207 151 628 149 207 151 628

Ränteuppräkning 981 1 497 981 1 497

Basbeloppsuppräkning 3 698 2 477 3 698 2 477

Gamla utbetalningar -7 614 -7 822 -7 614 -7 822

Övrig post -1 071 1 425 -1 071 1 425

145 201 149 206 145 201 149 206

Borgensförbindelser

Gullspångsbostäder AB 106 250 113 950 106 250 113 950

Riksbyggen koop hyresrättsf Gullspång 90 625 92 846 90 625 92 846

Förlustansvar, Egna hem 35 36 35 36

Skagerns Energi AB 30 000 25 000 30 000 25 000

Föreningar 2 097 2 097 2 097 2 097
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Gullspångs kommun har den 15 juni  2009 (Kf§90) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga

288 kommuner och landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk före-

ning har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de

medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till

storleken på medlemsmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Gullspångs kommuns ansvar enligt ovan nämnd

borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB.s totala 

förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor.  Gullspång kommuns

andel av de totala förpliktelserna uppgick till 244 967 501 kronor och andelen av de totala tillgångarna

uppgick till 243 626 754 kronor.

Ställda panter, fastighetsinteckningar

Limit checkräkningskredit 50 000 50 000 50 000 50 000



Årsredovisning 2019 – Gullspångs kommun 48(49) 

Revisionsberättelse 

 
 



Årsredovisning 2019 – Gullspångs kommun 49(49) 

 

 


