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Kommunstyrelsen 

Nämndernas verksamhetsberättelse 

Viktiga händelser under året 

 Kommunledningskontoret har under våren haft ett antal tjänster vakanta. 

 En tillförordnad kommunchef har arbetat halvtid fram till midsommar. Under sommaren 
har delar av ledningsgruppen hjälpts åt att hantera situationen fram till augusti när ny 
kommunchef tillträdde. 

 Ett MTG gemensamt e-arkiv samt intranät har upphandlats och implementeringsarbetet 
pågår om än något förskjutet. 

 Folkhälsa och säkerhetssamordning har arbetat med BRÅ-inslag utöver ordinarie 
verksamhet. Handlingsplan för skydd mot olyckor är framtagen. 

 Arbetet med att anpassa våra digitala kanaler till den nya tillgänglighetslagen pågår och 
utbildning för medarbetare förbereds. 

 Turism har utvecklats genom auktorisering av kommunens 10 InfoPoints. 

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

Framtid 

Samhället digitaliseras i allt snabbare takt och myndigheter och medborgare ställer krav på att 
kommunerna hänger med och anpassar sin service till allmänheten. 

Turismen är den snabbast växande näringen och det är fortsatt viktigt att stimulera denna. 
Dressinspår och dressiner rustas upp. Krisberedskap och civilt försvar samt informationssäkerhet 
hanteras utifrån uppdaterad handlingsplan. 

Ansökan om medel för att skapa självservice på landsbygden och inventera ödehus för att öka 
attraktiviteten och att fler kan bosätta sig i området. 

Projekt för bioenergianläggning har skapats med externa aktörer. 

Exploatering av ett nytt bostadsområde i Otterbäcken Södra har beslutats och en kampanj har 
genomförts under sommaren med e-tjänst för intresseanmälan om tomt. 

Folkhälsa kommer lägga fokus på fysisk och psykisk hälsa. 

Ökning av leverans av matlådor under 2022-2023 då brukare i större utsträckning väljer att bo 
kvar i hemmet. 

Kompetensförsörjningen av utbildad och erfaren måltidspersonal är en stor framtidsutmaning för 
kommunens kostenhet. 
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Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Den senaste mätningen av målen gjordes i medborgarundersökningen hösten 2019 så det är ännu 
för tidigt att säga i vilken riktning årets arbete påverkat måluppfyllnaden. Nästa mätning görs 
hösten 2021. Vi uppfyller delvis nästan alla mål som det ser ut nu. Fortsatt minskade medel och 
mindre personella resurser kan komma att bidra till att måluppfyllelsen kommer att minska 
framöver. Antalet mål kan också behöva minskas inför 2022 då vi i dagsläget inte har de resurser 
som krävs för att arbeta med aktiviteter för att uppnå målen. 

Ekonomi i balans. Alla uppdrag följer verksamhetsplanen. 
Som alltid ligger rekvirerade medel från arbetsförmedlingen och externt finansierade projekt som 
uppbokade intäkter men verksamheten har det samma under kontroll. 

Nämndens måluppföljning 

Inflytande och ansvar 

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Gullspångs kommuns medarbetare och 

förtroendevalda. 

 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

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

80 67 84 % 

Gullspångs kommuns verksamheter arbetar för ett hållbart samhälle (socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt). 

 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

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 

 40 %  

  Medborgare som 
använder 
kollektivtrafiken ska 
öka 

minst 50 % 37 % 74 % 

  Leasingbilar som finns 
inom verksamheterna 
ska vara 
miljöbilsklassade. 

minst 100 % 15 % 15 % 
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Samhälle och näringsliv 

Gullspångs kommun erbjuder attraktiva miljöer för näringsverksamhet, boende, 

rekreation och möten. 

 

Kommentar 

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. 

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. 

  

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

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 93 % 

 

Gullspångs kommun - en möjliggörare för fler företag som vill, kan och vågar. 

 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Företagarnas 
sammanfattande 
omdöme om 
näringslivsklimatet i 
kommunen ökar 

minst 3,5 3,29 94 % 

Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, tillhandahåller 

kompetensutvecklande åtgärder som bidrar till såväl individens som företagens och 

kommunens utveckling. 

 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Egenförsörjningen skall 
öka 

minst 85 % 81 % 95 % 
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Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Vuxenutbildningens 
elever ska uppnå minst 
godkänt resultat 

minst 100 % 100 % 100 % 

Gullspångs kommun - värt ett besök 

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

utveckla/öka besöksnäringen. 

 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Antalet gästnätter ska 
öka 

minst 101 % 145 % 144 % 

Antalet gästnätter ska öka 

SCBs gästnattstatistik ligger till grund för utfallet och måluppfyllelsens värde och avser period 
jan-okt 2021 jämfört med period jan-okt 2020. Antalet gästnätter jan-okt 2021 är 33 011 (varav 
26 093 svenska och 6 918 utländska gästnätter). Även om antalet utländska gästnätter har ökat 
jämfört med samma period 2020 (+ 4 722) står svenskarna för den största utökningen (+ 5526). 
Sammanlagt innebär det att antalet gästnätter har ökat med 10 248. 

Med tanke på pandemin har förutsättningar för att resa inom Sverige och länderna emellan varit 
mycket bättre år 2021 och det syns tydligt i statistiken: antalet utländska gästnätter har ökat 
markant men mest iögonfallande är att antalet svenska gästnätter har ökat ännu mer. Antalet 
svenska gästnätter jan-okt 2021 är 26 093. I detta sammanhang är det intressant att jämföra med 
statistik innan pandemin då antalet svenska gästnätter var 16 230 för helår 2019. Möjligen beror 
det på att svenskar i större mängd har valt att semestra i eget land även år 2021 och att hemester-
trenden som kom upp under pandemins första år ligger bakom detta. 

Goda ambassadörer 

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. 

 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Medborgare kan 
rekommendera vänner 
och bekanta att flytta till 
kommunen. 

minst 70 46 66 % 
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Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

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

minst 80 % 72 % 90 % 

Ekonomisk sammanställning 

  Bokslut_2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

Intäkt -47 328 -32 822 -44 916 12 094 

Personalkostnader 55 187 45 267 51 355 -6 088 

Övriga kostnader 34 276 34 695 37 582 -2 887 

Summa Kostnader 89 463 79 962 88 937 -8 975 

Nettokostnad 42 135 47 140 44 021 3 119 

Varav     

Politisk ledning 5 290 5 526 5 799 -273 

Kommunledningskontorets 
verksamheter 

19 925 25 644 23 315 2 329 

Kostverksamheten 9 284 9 376 9 150 226 

Visa 7 634 6 594 5 757 837 

Analys av ekonomi 

Totalt gör kommunstyrelsen ett överskott under verksamhetsåret 2021. Delar av överskottet 
beror på vakanta tjänster. 

Verksamheten har under 2021 gjort ett positivt resultat till följd av vissa eftersläpade intäkter från 
verksamhetsåret 2020 och ökade statsbidrag 2021, framförallt inom Vuxenutbildningen men även 
inom projektfinansiering. Integrationsverksamheten har ett minusresultat utifrån att få 
kvotflyktingar kom i förhållande till överenskommelse med Länsstyrelsen. Flertalet som kom 
anlände sent 2021 och genererade lägre schablonintäkter än beräknat. 

Även om Gullspångs kommun ligger högt i arbetslöshetsstatistiken inom vissa målgrupper har 
arbetslösheten totalt minskat. Försörjningsstödet har minskat, en trend som började synas 2020 
och har fortsatt under 2021. Statens subventionerade arbetsmarknadsanställningar har bidragit till 
detta men också ett närmare samarbete mellan försörjningsstöd och VISA. 

Under 2021 finansierades VISAs verksamhet ca 20 % av kommunala medel och ca 80 % av 
extern finansiering genom olika statliga stöd och projektfinansiering. Arbetsmarknadsåtgärder i 
form av lönestödsanställda som har varit den största utgiften, den största stödberättigade posten 
har därtill också genererat skatteintäkter som tillfaller kommunen i sin helhet. 

Kostverksamheten har ingen avvikelse utan håller budget med ett mindre överskott. 

Inte hela budgeten har använts i år, till detta finns det flera förklaringar: 

 Sjukskrivning under längre tid har påverkat personalkostnaden i budgeten. 
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 Under första delen av 2021 rådde fortfarande ett inköpsstopp som turistorganisationen 
tog hänsyn till. 

 Avsatt budget till en gemensam aktivitet inom MTGK-samverkan användes inte eftersom 
detta inte genomfördes (har påverkat verksamhet Samverkan). 

 Turismbudgeten står garant för besöksmålsverksamheten på Södra Råda gamla kyrkplats 
(85 tkr), detta innebär dock en ovisshetsfaktor för hur mycket pengar som finns (kvar) till 
besöksnäringsutveckling. Externa medel söks men inte förrän i april är det klart hur 
många medel som finns kvar efter att ha löst in den garanterade medfinansieringen. Detta 
har en fördröjande effekt. 

 Turistorganisationen avsatte pengar i höst för att kunna investera i kommunens 
dressinpark efter säsong. Det är tydligt sedan länge att det finns ett stort 
renoveringsbehov. Dressinerna är slitna och även spåret ska åtgärdas eftersom rälsen 
hänger i luften på några ställen. Underlag för att kunna göra beställningar kom dock inte 
in i god tid. Följaktligen har de här reserverade medlen inte kunnat användas. 

 Underskott på verksamheten Turistinformation beror mestadels på avveckling av f.d. 
Turistinformations verksamhet och att lämna lokalen i Affärshuset i Gullspång. 

 Underskott på verksamheten Dressinbanan beror på åtgärder på spåret och renovering av 
dressiner innan säsong 2021. 

Kommunen är anställningsmyndighet för MTG samverkan inom säkerhetssamordning och 
informationssäkerhetssamordning inklusive GDPR. Det har varit en hög personalomsättning i 
gruppen. Samtlig personal är ny sedan andra halvan av 2021. 

Samverkan kring Folkhälsan fortsätter i samverkan med VGR. Ny folkhälsosamordnare kommer 
att rekryteras under kommande år. Beslut om projekt att få fler barn och unga i rörelse ha tagits 
och kommer att inledas kommande år. 
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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 

 Förskolan i Gullspångskommun har fått en ny rektor som började sin tjänst i september 
och en biträdande rektor på Gullstenskolan 

 Vårterminen 21 var verksamheten på GÄ mycket påverkad av Covid och eleverna i åk 7 
och 8 hade delvis distansundervisning. Medan eleverna i åk 9 alltid var på plats så att de 
gavs bäst förutsättningar för att nå kunskapskraven 

 Höstterminen 22 har våra förstelärare kunnat samarbetet mellan skolorna och 
tillsammans med rektorerna arbetat med rutiner och innehåll för systematiska 
kvalitetsarbetet 

 Språk och kunskapsutvecklande arbetet påbörjade i arbetslagen på skolorna med stöd av 
både Skolverket och Göteborgs universitet 

 Gullspångs kommun ligger på 6 plats bland landets 290 kommuner enligt lärarförbundets 
rankning  

 Biblioteken förändrade sin service gentemot låntagarna i 7 månader 

 Magiföreställning som blev en succé under kulturrundan 

 Musikskolan har påverkats negativt på grund av Covid då undervisningen delvis har ställts 
in och eleverna har inte debiterats fullt ut för terminsavgiften  

Framtid 

Barnantalet i kommunen kommer under de kommande åren att öka i Hova området men minska 
i Gullspång. Detta innebär att personalramar minskar i Gullspång men ökar i Hova och den 
föräringen innebär en utmaning de kommande år då det finns svårigheter att rekrytera 
förskollärare. 

För att kunna ge elever möjligheter att nå kunskapskraven finns en beräkning på en acceptabel 
lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner: 

 Skolsköterska bör högst ansvara för 430 elever, skolkurator för 400 elever, skolläkare för 
7 000 elever och skolpsykolog för 1 000 elever 

 Skolsköterska och skolpsykolog är yrkesprofessioner som är svåra att rekrytera. Analyser 
på riksnivå pekar på att det kommer bli ännu svårare i framtiden 

Studiehandledare kommer fortsatt vara ett stort behov i klasserna utifrån att det finns ett relativt 
stort antal elever med annat modersmål i klasserna. 

För att klara framtida besparingar för skolan, så bör vi se över personalkostnader utifrån elevantal 
och behov samt ta fram en resursfördelningsmodell. 
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Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

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

Sparkravet på skolan har bidragit till större grupper och mycket försämrad kvalité på 
fritidshemmet på Gullstenskolan. 

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

I ramen av ett projekt som finansieras av skolverket har vi tillsammans med Göteborgs 
universitet startat ett arbete om kollegialt lärande Vi ser en positiv utveckling hos våra pedagoger 
på skolorna och förskolorna. 

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

Nämndens måluppföljning 

Inflytande och ansvar 

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Gullspångs kommuns medarbetare och 

förtroendevalda. 

 

Kommentar 

Verksamheten har sett över administrationen för att göra den mer lättillgänglig. 

Digitalisera flera tjänster till exempel: ansökan till förskolan, fritidshem, lämna in schema till både 
förskolan och fritidshemmen, skolskjuts och flera andra tjänster som är i pappersformat idag 
vilket kan bli osäkert och lätt bli fel. 

Under terminstid är det lätt att komma i kontakt med vår verksamhet, tydlig information finns via 
vår hemsida. Däremot behöver vi se över rutinen över sommaren, så att t.ex. vårdnadshavare 
som har frågor om gymnasiestudier har någon i kommunen att kontakta. 

  

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

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

80 67 84 % 

Grundskolan i Gullspångs kommun ger eleverna förutsättningar för ett vuxenliv med 

valmöjligheter. 

 

Kommentar 

Målet är delvis uppfyllt. 
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En satsning tillsammans med skolverket och Göteborgs universitet ska genomföras för att öka 
kunskap och kompetensen hos personalen i arbetet med tvåspråkiga elever. Arbetet kommer att 
pågå under två år. För att öka måluppfyllelse och att få fler elever att klara grundskolan. 

Implementering av SPSM-modellen (språkutvecklande arbetssätt) i elevhälsoarbetet kommer att 
påverka studiero och skapa utrymme för att ge stöd för elever med extra behov. 

Gullspångs kommun har många bra sökande vid rekryteringar. 

För att få ännu bättre koll på våra gymnasieelever som studerar i andra kommuner har vi anställt 
en person för att sköta uppföljningen av eleverna. 

Ge eleverna förutsättningar att nå målen och vara delaktiga i sitt lärande. 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Elever når 
kunskapskraven i alla 
ämnen i årskurs 6 

minst 100 % 59 % 59 % 

  Elever i åk 9 når 
kunskapskraven i alla 
ämnen. 

minst 100 % 63 % 63 % 

  Elever är behöriga till 
gymnasieskolan 

minst 100 % 80 % 80 % 

  Lärare har en 
pedagogisk 
högskoleexamen 

minst 100 % 83 % 83 % 

  Gymnasieelever (Inkl. 
IM) uppnår examen 
inom tre år 

minst 65 % 68 % 105 % 

  Vårdnadshavare i 
behov av förskola, 
erbjuds plats utifrån 
önskemål 

   

Elever når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6 

Betyg höstterminen årskurs sex: 

 

Engelska är det ämne där endast 66 % nådde upp till kunskapskraven. I matematik ser vi en 
minskning med 2,3 % men i svenska/SVA har antalet godkända eleverna ökat. 

I gruppen finns ett antal elever som är nyanlända som försvårar att nå ett E betyg i engelskan 
som tredje språk och lära sig. Under resterade tid av utbildningen är det viktigt att säkerställa 
studiehandledning på de lektioner som behövs. 

Glädjande kan vi notera att i de praktiska ämnena som bild, hemkunskap, musik, når i princip alla 
elever kunskapsmålen. 

I ämnet idrott har det skett en drastisk ökning med 45 % med antalet F. En analys av detta visar 
att det är inom delmomentet simning som eleverna inte uppnår målen. 

Satsning tillsammans med skolverket och Göteborgs universitet för öka kunskap och 
kompetensen hos personalen i arbetet med tvåspråkiga elever. Arbetet kommer att pågå under 
två år. 

Matematik Engelska Svenska/Sva

Godkänt 86% 66% 96%

Icke godkänt 14% 34% 4%
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Implementering av SPSM-modellen i elevhälsoarbetet kommer att påverka studiero och skapa 
utrymme för att ge stöd för elever med extra behov. 

Elever i åk 9 når kunskapskraven i alla ämnen. 

Satsning tillsammans med skolverket och Göteborgs universitet för öka kunskap och 
kompetensen hos personalen i arbetet med tvåspråkiga elever. Arbetet kommer att pågå under 
två år. 

Implementering av SPSM-modellen i elevhälsoarbetet kommer att påverka studiero och skapa 
utrymme för att ge stöd för elever med extra behov. 

Trotts att Gullsstensskolan 7-9 har en hög andel elever med föräldrar som inte har akademisk 
bakgrund, kommer från hem med socioekonomiskt jobbiga hemförhållanden och som bor i 
familjehem eller på HVB – hem har det skett en förbättring i antal elever som når 
kunskapskraven senaste tre åren.  

Elever är behöriga till gymnasieskolan 

Pandemin har påverkat undervisningen och resultatet i sin tur men den är en förbättring i jämför 
med 2019 och tidigare år. 

Lärare har en pedagogisk högskoleexamen 

Förbättring sedan höstterminen 2020. Många bra och behöriga sökande som vill arbeta i 
Gullspångs kommun och vi verkar vara en attraktiv kommun. Siffran kan bero på att vi har svårt 
och få behöriga modersmålslärare och lärare till de praktiska ämnena. Nu har vi fler som läser 
upp sin behörighet. 

I Grundsärskolan undervisar en utbildad pedagog som är under utbildning till speciallärare, 
eleverna är integrerade i Grundskolan och undervisas där av lärare med pedagogisk 
högskoleexamen. Kravet för speciallärare med behörighet att undervisa i särskolan, och som har 
specialisering mot utvecklingsstörning i sin speciallärarexamen, är framflyttat till 2028 av 
Skolverket. 

Gymnasieelever (Inkl. IM) uppnår examen inom tre år 

En person är anställd för att göra uppföljning på våra elever i andra kommuner Stor andel av IM 
gymnasieeleverna har sökt yrkesprogram vilket visar att de har valt rätt. Att satsa på att få ett 
yrkesbetyg för att kunna komma ut till arbetslivet direkt är en lyckad väg för flera 

Vårdnadshavare i behov av förskola, erbjuds plats utifrån önskemål 

Måttet är inte mätt under 2021. 

Kultur i alla former 

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 är delvis uppfyllt 

Aktiviteter i barn och ungdomskulturplanen fick avbokas i början på 2021. Detta på grund av 
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pandemin och förändrade rutiner och restriktioner på skolorna. 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Aktiviteter i Barn och 
ungdomskulturplanen 
skall genomföras 

minst 100 % 80 % 80 % 

Goda ambassadörer 

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 

Enkät är genomför mot vårdnadshavare kring trygghet, trivsel, lärande, omsorg och utveckling: 
På förskolorna övergripande visar resultaten att vårdnadshavarna är nöjda. 

Skolornas möjlighet att träffa föräldrar varit begränsad men anledning av pandemin, kontakten 
har varit via telefon och dator   

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Elever är nöjda med 
skolan 

minst 100 % 79 % 79 % 

  Elever känner sig 
delaktiga i skolans 
verksamhet 

minst 100 % 65 % 65 % 

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

   

  Medborgare kan 
rekommendera vänner 
och bekanta att flytta till 
kommunen. 

minst 70 46 66 % 

Elever är nöjda med skolan 

Svaret varierar mellan skolorna men på Gullstensskolan har vi flera elever som skapar mindre 
studiero som har påverkat andra elevens trivsel på skolan. Vi satsar på stötta lärarna i 
klassrummet och på rasterna ska finnas flera vuxna ute på skolgården 

Fritidsverksamheten saknar behörig personal som ansvarar för en pedagogisk planering påverkar 
elevens nöjdhet med sin dag på skolan. Gå ut med tjänster och söka utbildade fritidspedagoger. 

Elever känner sig delaktiga i skolans verksamhet 

Grundskolan har tillsammans med folkhälsostrategen startat upp arbetet med 
ungdomsparlamentet. I Ungdomsparlamentet finns representanter från alla elevråd i kommunen. 
Nämndens förlängda arm ut i skolverksamheten, Ungdomsparlamentet, är också en remissinstans 
för nämnden. Detta för att öka samverkan och delaktigheten 

Pandemin har lett till att flera klasser hade distansutbildning vilket försvårat delaktigheten och 
påverkat det negativt. 
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Medborgare kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. 

Medborgarundersökningen har ändrats. Måttet mäts inte längre på samma sätt. 

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 

Målet är delvis uppnått 

För att inom Barn-utbildning och kulturområdet öka attraktiviteten som arbetsgivare kommer 
ledningsgruppen aktivt arbeta med att stärka ”vi”-känslan. Kompetensutveckling inom fler 
områden samt nya arbetssätt 

Vi kommer att ge personalen på förskolan arbetskläder vilket kan bidra till att lyfta Gullspång 
kommun som en jämställd arbetsgivare och mer attraktiva för utbildad personal 

Att ligga i framkant i arbetet med elevhälsan samt satsa mycket på förebyggande arbetet kan 
förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare 
och en kommun som fler vill bo i 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

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

minst 80 % 60 % 75 % 

Ekonomisk sammanställning 

  Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

Intäkt -26 597 -17 108 -23 444 6 336 

Personalkostnader 84 135 82 520 84 756 -2 236 

Övriga kostnader 38 448 36 851 39 527 -2 676 

Summa Kostnader 122 583 119 371 124 283 -4 912 

Nettokostnad 95 986 102 263 100 839 1 424 

Varav     

Ledning Skola och 
Kultur 

17 507 18 093 14 755 3 338 

Barnomsorg 18 201 19 447 18 806 641 

Gymnasieskola 25 413 25 050 24 387 663 

Grundskola 29 909 35 710 39 444 -3 734 

Kultur- och 
fritidsverksamhet 

3 689 3 963 3 446 517 

Analys av ekonomi 

Gemensam verksamhet 

Överskottet kan härledas till elevhälsans besparing på elevhälsochef, en vakant 
verksamhetsutvecklare och nämndsekreterartjänst under 2021. Omorganisationen som gjordes 
2020 har medfört ett positivt ekonomiskt resultat även under 2021. 
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Förskola 

Förskolan visar ett positivt resultat för 2021, sjukfrånvaron har varit fortsatt hög med anledning 
av Covid, men med att även barnantalet av samma anledning inte har varit lika många så har det 
minimerat vikariekostnaderna över året. Personalkostnaden är lägre med anledning av att vi har 
många outbildade vikarier som har lägre lön i förhållande till utbildad personal. 

Grundskola 

Regnbågskolan visar ett positivt resultat trots att verksamheten fick ett sparkrav inom 
budgetramen på ca 700 tkr. Detta har lösts genom att skolan har hållit nere vikariekostnaderna 
samt inte mött upp elever i behov av stöd med att till sätta tjänster (assistenter) utan ordinarie 
pedagog har löst detta inom sitt uppdrag. 

Gullstensskolan har inte klarat det sparbeting på nästan 3,5 mkr som har legat för 2021. Skolan 
har många elever i behov av extra stöd och flera resurser som är knytena till dem. 

Att göra en besparing kräver en organisation där vi ser över timplan, resursfördelning utifrån 
antal elever och det arbetet är påbörjat inför nästa läsår. 

Pandemin har också påverkat resultatet negativt då fler vikarier har behövts knytas till 
verksamheten. Gullstenskolan har haft en stor kostnad för vikarie på grund av både 
långtidsfrånvaro och korttidsfrånvaro. 

Gymnasieskola 

Kostnaderna för interkommunala ersättningen ligger i linjen med budgeten men överskottet är ett 
resultat av minskade antal IM elever i kommunen. 

Kultur -och fritidsverksamhet 

Pandemin har begränsat kulturaktiviteter och biblioteksaktiviteter och många planerade 
arrangemang ställdes in vilket i sin tur har lett till ett överskott i budgeten 
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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, samt 

 Enligt lag om färdtjänst. Handläggning sker í Töreboda. 

Viktiga händelser under året 

Ledning 

 Ledningsgruppen har fått tillskott av en SAS (socialt ansvarig samordnare) som under 
2021 även fungerat som nämndsekreterare.  

 En enhetschef till Mogården har rekryterats och påbörjade sin anställning i juni. 

 Solbackas utflyttning från Amnegården friställde lokaler som renoverats för att under 
2022 bli en ny korttidsavdelning.  

 Förslag tillsammans med Riksbyggen till ombyggnation av Mogården har tagits fram.  

 Vård och omsorgsverksamheten har deltagit i en gemensam upphandling av ett nytt 
verksamhetssystem tillsammans med elva andra kommuner i Skaraborg. Implementering 
kommer ske våren 2023. 

Äldreomsorg 

 Fortsatt stort fokus på Covid -19 och att upprätthålla hygienregler. Vaccinationer mot 
Covid-19 påbörjades så snart kommunen fick tillgång till vaccin. Under 2021 förekom 
inte någon smitta på särskilt boende.  

 Dagverksamheten var under en period inställd p.g.a. pandemin, men kom igång igen efter 
sommaren. Statsbidraget "motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten för personer 
med demenssjukdom" har möjliggjort att demensdagverksamheten på Amneholm har 
ökat från tre till fem dagar i veckan. 

 Intraphone har införts på särskilt boende. Det är ett planeringsverktyg för att säkerställa 
kvaliteten av insatserna och att de blir utförda i rätt tid vilket utvärderas månadsvis. 

 Politiskt beslut fattades om att utöka antalet platser på särskilt boende från 47 till 53. 
Utökningen genomförs i befintliga lokaler på Amnegården. Inflyttning sker under våren 
2022. 

 Utvecklingsarbetet med välfärdsteknik och digitala lösningar pågår. Statsbidrag har bl.a. 
möjliggjort inköp av "läkemedelsrobotar" som nu testas i hemvården. 

 Hemvården Gullspång har infört två tjänster som innefattar enbart helgtjänstgöring med 
ett lägre heltidsmått, vilket har lett till ökad kontinuitet på helgerna.  

 Biståndshandläggarna har fortsatt arbetet med implementering av IBIC med 
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utbildningsinsatser. 

 Arbete har skett med att ta fram nya riktlinjer för biståndshandläggning inom 
äldreomsorgen.  

 Skaraborgs kommuner har haft en projektledare som tillsammans legitimerade arbetat 
fram en planering för att säkra kompetensen kring sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter. Dessutom har kommunerna gemensamt tagit fram ett förslag för 
utbildningsanställningar för ovanstående yrkesgrupper.  

LSS/Funktionshinder 

 Extra personalresurser har satts in på gruppbostäderna p.g.a. att fler brukare vistats 
hemma under veckorna och inte kunnat delta i daglig verksamhet i vanlig utsträckning 
under pandemin utan Sörgården fortsatt haft brukarna uppdelade i tre grupper. 

 Socialstyrelsens extrapengar till habiliteringsersättningen söktes under året och 
verksamheten tilldelades ganska stora belopp vid två tillfällen. Detta innebär ett lyft för 
våra brukare som får ett extratillskott i plånboken utifrån närvaro. 

 Avonova samt HR kopplades in på Björkebo för att kartlägga arbetsmiljön där och 
arbetsklimatet har förbättrats efter genomförda insatser. 

 En brukare med personlig assistens avled under sommaren. Två fastanställda personliga 
assistenter stod utan arbete, men situationen löste sig på ett bra sätt, både kort- och 
långsiktigt. 

 Amnegårdens Café har under perioder varit stängd för allmänheten för att sedan öppna 
upp igen i mindre skala.  

Individ och familjeomsorg 

 Året 2021 har till viss del präglats av Covid-19 och de restriktioner och 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som Individ- och familjeomsorgen tagit 
hänsyn till. Antal nya ärenden inom barn-unga har ökat sedan 2020.  

 Ärenden inom försörjningsstöd har fortsatt minskat under första delen 2021 och det kan 
förklaras med att extratjänster från AME har erbjudits klienter som är beroende av 
försörjningsstöd i större utsträckning.  

 Ärenden inom missbruk har ökat under hösten 2021, det är komplexa ärenden med 
samsjuklighet och bostadslöshet.   

Ensamkommande barn 

 Kommunen har de senaste åren haft ett anvisningstal på ett barn och behovet av vård 
och boende har kunnat tillgodoses genom familjehemsplaceringar. Två ungdomar 
kvarstår i kommunens stödboende där personalen finns organiserad i socialpsykiatrins 
boendestöd. 

 IVO genomförde en tillsyn av stödboendet 2021 och det framkom inte några 
anmärkningar.  

Framtid 

Demografisk utveckling 

Antalet äldre förväntas öka nationellt och i Gullspångs kommun. Fram till 2025 beräknas 
åldersgruppen 65-75 öka mest, men även antalet personer över 75 år. År 2020 var 32 % av 
invånarna i kommunen över 65 år. 

Generellt blir våra äldre friskare och klarar sig länge utan insatser. Dock ser vi nationellt en 
ökning av att demenssjukdomar debuterar tidigare i ålder. Även gruppen äldre med 
missbruksproblematik ökar. Nationellt ser man även en ökning av personer med diagnostiserad 
kognitiv svikt. 
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Ökningen av äldre medför inte ett automatiskt behov av fler platser på särskilt boende utan 
huvudsakligen kommer insatser ges i ordinärt boende. Den biståndsbedömda dagverksamheten 
kommer att rikta sig mot personer med demenssjukdom och vi kommer att utveckla arbetet med 
träffpunkter för äldre som öppna verksamheter i både Hova och Gullspång. 

Äldreomsorgen kommer de närmaste åren ha ett stort antal pensionsavgångar. Att möta 
framtidens behov av personal- och kompetensförsörjning är en utmaning då såväl kommuner 
som regioner redan idag har svårt att rekrytera efter behov. Digitalisering och ökad användning 
av välfärdsteknik är en förutsättning för att klara vård- och omsorgsuppdraget.  En nyckelfaktor 
är att öka den äldre befolkningens möjligheter att leva självständigt så länge som möjligt. 

Omställningen till en nära vård där kommunens primärvårdsuppdrag har förtydligats ställer krav 
på en ökad samverkan med primärvårdsaktörer inom regionen och privata sektorn. 

LSS 

I oktober 2020 flyttade gruppbostaden Solbacka och de boende i satellitlägenheter till de 
nybyggda lokalerna i Gullspång. Tillsammans med gruppbostaden och satellitlägenheterna i Hova 
bedöms behovet av bostad med särskild service vara täckt i kommunen. Antalet personer med 
personkretstillhörighet kommer fortsätta öka främst bland barn och unga men även genom 
inflyttning. Trenden är dock att framför allt yngre heller väljer ett ordinärt boende med stöd än 
en gruppbostad. 

Individ och familjeomsorg 

Ny lagstiftning, exempelvis barnkonventionen som blivit lag samt krav på förebyggande arbete 
inom socialtjänsten. 

Tidiga insatser är av största vikt, exempelvis familjecentral. Det är också viktigt att kunna sätta in 
insatser i förebyggande syfte för att minimera placeringar. Detta gäller såväl barn och unga som 
vuxna med missbruk. Tillsammans med Töreboda och Mariestads kommuner har ett nytt förslag 
till avtal gällande beroendecentrum tagits fram och kommer leda till en ökad tillgänglighet för 
våra klienter. 

Digitalisering inom försörjningsstöd har under 2021 påbörjats i form av e-tjänst. Klienter kan nu 
ansöka om försörjningsstöd via Gullspångs hemsida. Digitalisering ska även ske inom andra 
områden inom IFO, ex familjerätt och ansökan om att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller 
familjehem ska gå att göra via e-tjänst under 2022. 

Ett samarbete med AME/VISA har visat positiva resultat för att få ut klienter i självförsörjning. 
Samarbetet kommer att utvecklas ännu mer och leda till ett ökat fokus på 
arbetsmarknadsåtgärder. Under 2022 förväntas ca 20 nyanlända personer anvisas till Gullspångs 
kommun. Ett visst ökat inflöde av ekonomiskt bistånd kommer också ske då antalet 
anställningsstöd under 2022 inledningsvis förväntas att minska. 

Ensamkommande barn 

Antalet asylsökande ensamkommande barn beräknas vara fortsatt lågt de närmaste åren och 
eventuella anvisningar kommer, beroende på ålder, placeras i familjehem, kommunens 
stödboende eller på köpt HVB-plats. Något behov av kommunalt HVB finns inte.   

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

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. Det budgettillskott och statsbidrag som 
nämnden tagit del av under 2021 har gett verksamheten förutsättningar att nå en budget i balans. 
Nämnden har under flera år även vidtagit besparings- och effektiviseringsåtgärder som varit 
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nödvändiga. 

Gällande måluppfyllnad arbetar ledningsgruppen med stöd av MAS och SAS med verksamhetens 
kvalitetsledningssystem och riktade insatser i personalgrupperna för att säkerställa vård, omsorg 
och bemötande. 

Nämndens måluppföljning 

Äldreomsorgen ger stöd för ett gott åldrande i gemenskap med andra 

 

Kommentar 

På grund av pandemin Covid-19 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. 

Verksamheten har rekvirerat statsbidrag för att "motverka ensamhet hos äldre" och en plan för 
utveckling av dagverksamheten och träffpunkter har tagits fram och implementering pågår. 

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/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Andelen äldre med 
hemvård i ordinärt 
boende som besväras 
av ensamhet ska 
understiga rikssnittet. 

högst 13 % 15 % 85 % 

  Boende på 
kommunens särskilda 
boenden erbjuds att 
delta i minst två 
aktiviteter per vecka. 

minst 2 4 200 % 

Samhälle och näringsliv 

Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, tillhandahåller 

kompetensutvecklande åtgärder som bidrar till såväl individens som företagens och 

kommunens utveckling. 

 

Kommentar 

Sedan 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. 
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Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Andel vuxna personer 
som har långvarigt 
försörjningsstöd (mer 
än tre månader)  

högst 75 % 51 % 132 % 

Kultur i alla former 

Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, erbjuder 

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

ett rikt kulturutbud. 

 

Kommentar 

På grund av Coronapandemin har antalet kulturarrangemang varit mycket begränsat. 
För de äldre på särskilt boende i Hova och Gullspång har några musikaliska uppträdanden 
genomförts utomhus. 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  80 % av Vård- och 
omsorgsnämndens 
brukare inom 
äldreomsorg och 
funktionshinder är 
nöjda med de 
kulturarrangemang 
som erbjuds. 

minst 80 % 35 % 44 % 

Goda ambassadörer 

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. 

 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

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

minst 80 % 73 % 91 % 

  90 % av personer i 
särskilt boende och 
personer med 
hemtjänst ska känna 
sig nöjda med 
personalens 
bemötande. 

minst 100  90 90 % 
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Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  90 % av personer med 
insatser enligt LSS ska 
känna sig trygga med 
personalen. 

minst 90  73 81 % 

90 % av personer med insatser enligt LSS ska känna sig trygga med personalen. 

Ingen mätning genomfördes 2021 utan resultat är från 2020. 

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 

Kommentar 

Resultat från medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2020 där påståendet "Jag 
rekommenderar kommunen som arbetsgivare" skulle graderas på en skala mellan 1-5 där 5 är 
högsta betyg. 

Vård och omsorgsverksamhetens resultat gav ett genomsnitt på 3,74. Det totala resultatet för 
kommunens anställda var 3,45. 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

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

minst 80 % 59 % 74 % 

 

Ekonomisk sammanställning 

  Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

Intäkt -45 601 -23 326 -34 859 11 533 

Personalkostnader 131 859 119 421 126 997 -7 576 

Övriga kostnader 52 805 42 480 45 506 -3 026 

Summa Kostnader 184 663 161 901 172 503 -10 602 

Nettokostnad 139 063 138 575 137 644 931 

Varav     

Ledning Vård och 
Omsorg 

20 993 22 109 22 248 -139 

Äldreomsorg 70 238 70 525 70 973 -448 

LSS 21 413 23 630 21 212 2 418 

Ensamkommande 
Barn 

478  1 007 -1 007 

Individ och 
familjeomsorg 

25 941 22 311 22 206 105 
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Analys av ekonomi 

Vård och omsorgsverksamheten har under 2019 och 2020 redovisat negativa budgetavvikelser i 
bokslutet. Det ekonomiska utfallet för 2019 slutade på -16, 2 mkr. 2020 fick verksamheten ett 
ramtillskott under innevarande budgetår med 4,6 mkr. Trots detta blev underskottet för 2020 – 
5,9 mkr. 

För 2021 sänktes ramen med 500 tkr. Ett generellt statsbidrag 3,1 mkr riktat till äldreomsorgen 
fördelades direkt ut till enheterna. 

För 2022 visar bokslutet för Vård- och omsorgsnämnden ett överskott på 931 tkr. Orsakerna till 
överskottet beror främst på intäkter i form av upplupna löner samt minskade kostnader för 
personlig assistens inom LSS. 

Pandemin har även påverkat utfallet under 2021. Verksamheten haft stora kostnader för 
skyddsutrustning och andra åtgärder i syfte att förebygga smitta. Dessa har inte kunnat återsökas 
under 2021 utan kostnader för detta avsågs bli kompenserat via det generella statsbidraget. 

Ledning visar ett underskott på -139 tkr som härleds till uteblivna intäkter för hyror av 
trygghetslägenheter i Hova under 2021. 

Äldreomsorgen redovisar ett underskott med -448 tkr i förhållande till den initiala budgetramen. 
Jämfört med tidigare år är resultatet avsevärt förbättrat och visar att verksamheten har förmåga 
att hålla budget utifrån en realistisk ram. Underskottet beror främst på ökade fordonskostnader. 

LSS redovisar ett stort överskott på drygt 2,4 mkr som framför allt beror på att antalet brukare 
har minskat under året samt att verksamheten fått tillbaka mer ersättning från Försäkringskassan 
än vad som prognostiserats. 

Budget för LSS verksamheten är svår att prognostisera då förändringar gällande en eller ett par 
brukare kan få stora ekonomiska konsekvenser, såväl positiva som negativa. 

Verksamheten för ensamkommande barn (EKB) redovisar ett underskott på -1 000 tkr. Den 
huvsakliga orsaken är att återsökta medel för kvartal tre och fyra inte har beviljats av 
Migrationsverket. Anledningen är att ett antal ungdomar inte längre omfattas av dygnsschablon, 
men har funnits kvar i insatser från socialtjänsten. 

Individ och familjeomsorgen redovisar ett litet överskott på 105 tkr som beror på att kostnaderna 
för försörjningsstöd varit betydligt lägre än budgeterat under 2021. Inom barn och unga och 
missbruksvården har kostnaderna varit högre än budgeterat. 

IFO prognostiserar under 2021 underskott inom barn och unga och missbruksvård. 

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

Sammanfattningsvis har vård och omsorgsverksamheten gjort ett gott ekonomiskt resultat under 
2021. Verksamhetens ökade ram de senaste åren samt bättre ekonomisk uppföljning har gett 
framför allt enhetscheferna inom äldreomsorg bättre förutsättningar att hålla sina budgetramar. 
Fortfarande är dock vård och omsorgsverksamheten beroende av och styrs i mångt och mycket 
av statsbidrag. Detta i kombination med den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre 
innebär en osäkerhet för kommande år. 
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 MTG Teknisk nämnd 

Viktiga händelser under året 

 En ny projektavdelning har bildats under 2021, bemanning, rutiner, arbetssätt är 
framtagna och under implementering. 

 Finansieringsmodellen av projektledare och ny organisation har tydliggjort behovet, att 
tidigt avdela medel för den initiala arbetsinsatsen vid uppstart av projekt. 

 Fler vattenläckor än normalt under året, snöfattig vinter med djupare tjäle påverkar 
ledningsnätet.  

 Nyrekrytering och introduktion av 3 nya chefer (teknisk chef, projektchef, fastighetschef) 

 Anställning av en Fastighetsingenjör och utökning av Förvaltare. 

 Personalrörlighet, introduktion av nya medarbetare och chefer samt en generell hög 
ambitionsnivå, har bidragit till att vissa leveranser försenats. 

 Covid-19 har inneburit en ökad belastning på stora delar av verksamheten, framförallt 
inom lokalvårdsområdet, med ett ökat behov, för att minska risken för smittspridning.  

 Med anledning av restriktioner och korttidsfrånvaro har kompetensutveckling, 
gruppaktiviteter för att främja arbetsmiljö/klimat samt APT genomförts i begränsad 
form.   

 Verksamheten har under året arbetat med tydliggörande av Fastighetsavdelningens 
organisation. 

 Sjögläntan, Otterbäcken Projektet fortskrider, markarbete har genomförs i egen regi. 

 Fortsatt digitalisering av verksamheten, med fokus på VA och Lokalvård.  

 Sektor teknik bildas ur Sektor samhällsbyggnad. 

Framtid 

För att bäst möta framtiden bedöms satsningar och fokus ligga inom följande områden. 

Verksamhet 

Verksamheten behöver ges förutsättningar att omhänderta befintlig underhållsskuld, möta behov 
under året samt planera långsiktigt underhåll i syfte att motverka akuta fel. Ett första steg är att 
dimensionera organisationen och driftbudget efter uppdrag (MTG Samverkansavtal) och 
befintligt behov dvs. nuvarande objekt och ytor. 

Generellt behöver verksamheten i första hand inriktas mot grunduppdraget. Förmågan att 
planera, beställa och genomföra behöver fortsatt utvecklas. En planeringsberedskap behöver 
hållas i verksamheten under perioden för att bättre möta upp ev. kommande behov av 
infrastruktur (Gata, Va nät, vattenrening, avloppsrening) med anledning av snabba förändringar i 
demografin. För att kostnadseffektivt förvalta och utveckla servicenivån till medborgare och 
andra verksamheter är det nödvändigt med fortsatt utveckling och att prioritera ytterligare 
digitalisering. Verksamheten behöver fortsatt arbeta mot att skapa en säkrare och tryggare region. 
Genom preventiva åtgärder möter vi bättre framtidens klimatutmaningar. 

Personal 

Insatser för att kompetensutveckla och stärka arbetsgivarvarumärket är nödvändigt i en allt 
hårdare konkurrens om arbetskraft. Exempelvis planeras implementering av pooltjänster för att 
minska övertid/mertid. vid Lokalvårdsavdelningen. Verksamheten behöver stärka upp 
nyckelbefattningar så att redundans uppnås, detta bedöms minska sårbarheten och positivt 
påverka arbetsmiljön, i form av en minskad arbetsbelastning. Ytterligare åtgärder på kommun 
övergripande nivå, så som aktiviteter och förmåner bedöms som lämpliga åtgärder för att vara 
konkurrenskraftiga.  
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Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Framdriften i aktiviteterna har begränsats något på grund av personalrörlighet, verksamheten 
följer fortsatt utveckling mot målen utifrån förutsättningarna. 

Det krävs större insats än planerat, för att nå upp till trygghetsmålet, exempelvis behövts fortsatt 
en högre ambition hållas inom bevakningsinsatser, som en konsekvens av ökad skadegörelse och 
annan trygghetsstörande aktivitet. Genom att ta ytterligare steg i ett strukturerat 
förbättringsarbete, bedöms synergier och effektivisering kunna uppnås inom verksamhetens alla 
delar. 

Tidigare år har det visat sig att digitaliseringsaktiviteterna begränsats genom att 
tillgängliga/avsatta personella- så väl som ekonomiska resurser är för få i förhållande till den 
utveckling som förväntas. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna i verksamheten har en resurs 
för kommande år kopplats till verksamheten, vilket påverkar utvecklingen mot uppsatta mål 
positivt. 

Nämndens måluppföljning 

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

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 

Minska odebiterat vatten  Uppnått VA-avdelningen 

Trafiksäkerhetsåtgärder  Uppnått Gatuavdelningen 

Cykelplan  Delvis uppnått Gatuavdelningen 

Antal skyddsronder  Delvis uppnått Produktionsavdelningen 

Arbetsmiljöplan  Uppfyllt Produktionsavdelningen 

Tillgänglighetsanpassning  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Mariestad  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Töreboda  Neutral trend Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Gullspång  Negativ trend Fastighetsavdelningen 

Säker nyckelhantering  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Egenkontroller  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Kvalitetskontroller  Ej uppnått Lokalvårdsavdelningen 
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Aktivitet Status Avdelning 

Minska inläckage till spillvatten  Uppnått VA-avdelningen 

VA-plan  Negativ trend 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. 

Aktivitet Status Avdelning 

Cykelplan  Delvis uppnått Gatuavdelningen 

Trafiksäkerhetsåtgärder  Uppnått Gatuavdelningen 

Skapa en återvinningstation  Neutral trend Produktionsavdelningen 

Ställa krav på miljöklass fordon  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Etablering på arbetsplatsen  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Energianvändning Mariestad  Ingen Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Gullspång  Negativ trend Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Mariestad  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Töreboda  Neutral trend Fastighetsavdelningen 

Källsortering  Ingen Fastighetsavdelningen 

Kemförbrukning  Ingen Lokalvårdsavdelningen 

Egenkontroller  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Utsläppskrav utgående 
avloppsvatten  Neutral trend VA-avdelningen 

Energieffektivisering 
avloppsvatten  Uppnått VA-avdelningen 

VA-plan  Negativ trend VA-avdelningen 

Energieffektivisering 
dricksvatten  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. 

Aktivitet Status Avdelning 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått MTG - Tekniska nämnden 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Projektavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Gatuavdelningen 
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Aktivitet Status Avdelning 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Produktionsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Fastighetsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Uppnått VA-avdelningen 

Digitaliseringsplan  Positiv trend MTG - Tekniska nämnden 

Digitaliseringsplan  Neutral trend Projektavdelningen 

Digitaliseringsplan  Positiv trend Gatuavdelningen 

Digitaliseringsplan  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Digitaliseringsplan  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Digitaliseringsplan  Uppfyllt Lokalvårdsavdelningen 

Digitaliseringsplan  Uppfyllt VA-avdelningen 

Genomförda förbättringsförslag  Ej uppnått MTG - Tekniska nämnden 

Genomförda förbättringsförslag  Uppnått Projektavdelningen 

Genomförda förbättringsförslag  Uppnått Gatuavdelningen 

Genomförda förbättringsförslag  Ej uppnått Produktionsavdelningen 

Genomförda förbättringsförslag  Ej uppnått Fastighetsavdelningen 

Genomförda förbättringsförslag  Delvis uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Genomförda förbättringsförslag  Uppnått VA-avdelningen 

Förbättringsförslag med 
ekonomisk effekt  Ej uppnått MTG - Tekniska nämnden 

Förbättringsförslag med 
ekonomisk effekt  Uppnått Projektavdelningen 

Förbättringsförslag med 
ekonomisk effekt  Uppnått Gatuavdelningen 

Förbättringsförslag med 
ekonomisk effekt  Uppnått Produktionsavdelningen 

Förbättringsförslag med 
ekonomisk effekt  Ej uppnått Fastighetsavdelningen 

Förbättringsförslag med 
ekonomisk effekt  Ej uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Förbättringsförslag med 
ekonomisk effekt  Uppnått 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. 

Aktivitet Status Avdelning 

Medborgare upplever vårt 
bemötande som bra  Ingen Gatuavdelningen 
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Aktivitet Status Avdelning 

Återkoppling Infracontroll  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Nöjdhet hos de som berörts av 
våra investeringsprojekt  Ingen Produktionsavdelningen 

Nöjda kunder  Ingen Fastighetsavdelningen 

Nöjda kunder  Uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Ta fram nya tydliga avtal  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

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

Aktivitet Status Avdelning 

God standard på gator och 
vägar  Ingen Gatuavdelningen 

Reinvesteringsplan Gullspång  Negativ trend Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Töreboda  Neutral trend Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Mariestad  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Investeringsplan MTG  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Hållbarhetsindex  Uppfyllt VA-avdelningen 

Planer för Avloppsreningsverk 
och Vattenverk  Uppfyllt VA-avdelningen 

VA-plan  Negativ trend VA-avdelningen 

   

 

Ekonomisk sammanställning 

Gullspång 
Skattefinansierad 
verksamhet 

(tkr) Budget Bokslut 2021 
Budgetavvikel

se 
Bokslut 2020 

Verksamhet 
Teknik ledning 

Intäkter -191 -191 0 -201 

 Kostnader 839 798 41 694 

 Netto 648 607 41 493 

      

Projektavdelning Intäkter 0 0 0 0 

 Kostnader 0 166 -166 0 

 Netto 0 166 -166 0 
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Gullspång 
Skattefinansierad 
verksamhet 

(tkr) Budget Bokslut 2021 
Budgetavvikel

se 
Bokslut 2020 

Gatuavdelning Intäkter -178 -81 -97 -99 

 Kostnader 6 467 5 860 607 5 556 

 Netto 6 289 5 779 510 5 457 

      

Produktions-
avdelning 

Intäkter -5 376 -5 616 -4 955 -5 369 

 Kostnader 5 490 5 730 5 069 5 483 

 Netto 114 114 114 114 

      

Fastighets-
avdelning 

Intäkter -6 531 -5 679 -852 -5 573 

 Kostnader 15 303 15 238 65 14 065 

 Netto 8 772 9 559 -787 8 492 

      

Lokalvårds-
avdelning 

Intäkter -537 -556 19 -492 

 Kostnader 6 627 7 063 -436 6 607 

 Netto 6 090 6 507 -417 6 507 

      

Totalt Intäkter -12 813 -12 123 -5 885 -11 734 

 Kostnader 34 726 34 855 5 180 32 405 

 Netto 21 913 22 732 -705 20 671 

  

Gullspång 
Taxefinansierad 
verksamhet 

(tkr) Budget Bokslut 2021 
Budgetavvikel

se 
Bokslut 2020 

VA-avdelning Intäkter -13 665 -14 387 722 -14 031 

 Kostnader 10 648 10 938 -290 10 237 

 Netto -3 017 -3 449 432 -3 794 

  

Analys av ekonomi 

MTG 

Under året har osäkerhetsfaktorer påverkat Verksamhet Teknik vilka har varit svårbedömda. 

Personal  

Verksamheten har under året haft personalrörlighet på ett antal nyckelroller inom 
verksamhetsområden VA, Gata och Fastighet. Detta tillsammans med implementering av 
beslutad omorganisation har påverkat verksamhetens leveransförmåga. 

Projektavdelningen är under uppbyggnad rådande finansieringsmodell för personalkostnader 
skapar ett budgetöverskridande. Under året har avdelningen arbetat med debiteringshantering, 
vilket resulterat i ökat debiterbara timmar sista tertialen. 
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Covid 

Ökad frånvaro med anledning av pandemin har resulterat i ökade kostnader för att hantera 
resurstillsättning i verksamheten. Frånvaron resulterar även i minskade intäkter och utförande 
inom drift och investering. Ökade energi- och underhållskostnader då ventilationen under 
pandemin genomförts med högre frekvens (24/7). Materialpriserna har under året ökat, liksom 
förbrukningen av städmaterial inom lokalvården vilket påverkat resultatet. 

Jämförelsetal mot bokslut 2020 kan i vissa vall vara missvisande då hantering av fördelning av 
personalkostnader hanterats olika mellan åren. 

Gullspång, Skattefinansierad verksamhet (-705 tkr) 

Gatuavdelningens positiva resultat beror på vakanser samt outnyttjad buffert på grund av en mild 
vinter. Tidigt höga vintervägshållningskostnader skapade återhållsamhet inom verksamheten. 

Produktionsavdelningen har under året påverkats negativt genom personalkostnader i form av 
långtidssjukskrivning och annan personalfrånvaro. 

Fastighetsavdelningens underskott (-787) har flera påverkningsfaktorer: minskade intäkter hyror 
300 tkr, ökade kostnader bostadsanpassningar 200 tkr, Akuta vattenskador Gallernäsets skola 
samt Regnbågsskolans matsal 700 tkr, rekryterings- och konsultkostnader 200 tkr, ökade 
kostnader ventilation 200 tkr. Med nuvarande budgetram finns inget utrymme för att parera 
uppkomna kostnader eller motverka dessa via planerat underhåll. 

Lokalvårdens underskott beror på ökade personalkostnader/materialkostnader pandemin. 

Gullspång, Taxefinansierad verksamhet (+432 tkr) 

Driftsekonomin ger ett positivt resultat vilket beror främst på följande händelser: ökade intäkter 
för brukningsavgifter kopplat till vattenförbrukning, ökad kostnad drift av ledningsnät kopplat till 
ökad mängd vattenläckor, minskade energi- och kemikaliekostnader till följd av de reinvesteringar 
som genomförts för modernare utrustning på framförallt avloppsreningsverk samt lägre 
kostnader för förbrukningsinventarier och kemikalier. 

Budgeten anger att verksamheten ska gå mot ett resultat om -3 017 tkr för att täcka de beräknade 
kapitalkostnaderna. De verkliga kapitalkostnaderna uppgår till -3 053 tkr och stämmer således väl 
med det budgeterade resultatet. 

En högre korttids frånvaro, på grund av pandemin, har belastat verksamheten generellt inom 
samtliga avdelningar. Detta har främst varit påtagligt inom lokalvården, som senare delen av året 
haft frånvaro i perioder upp mot 30 %. 

Sammanställning investeringar 

Gullspång Budget Bokslut 2021 Budgetavvikelse 

Gatuavdelningen 3 577 2 714 863 

Fastighetsavdelningen 2 520 588 1 932 

VA-avdelningen 11 711 8 605 3 106 

Totalt 17 808 11 907 5 901 

Analys av investeringar 

Generellt 

Personalrörlighet i nyckelbefattningar samt omorganisation har bidragit till uteblivna eller 
försenade leveranser. Pandemin har även bidragit negativt i utförandet i form av ökad frånvaro, 
leveransförseningar samt komponentbrister. 
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Gullspång Skattefinansierat: 

Budget: 6 mnkr 

Upparbetat: 3 mnkr 

Fastighetsavdelning och Gatuavdelningen har under året avvaktat direktiv gällande prioriteringar i 
vissa projekt vilket har påverkat det totala utförandet. Viss del av de planerade projekten inom 
gata har på grund av den tidiga tjälen fått skjutas till 2022 för färdigställande. Under året har ett 
antal beläggningsarbeten genomförts. Åtgärder för trafiksäkerhet- och tillgänglighetsanpassning 
av hållplats vårdcentrum samt gång- och cykelväg utmed Östergatan har slutförts. 

Gullspång Taxefinansierat: 

Budget: 12 mnkr 

Upparbetat: 9 mnkr 

Under 2022 har den absolut största delen av de planerade investeringsprojekten genomförts och 
större delen av investeringsbudgeten är upparbetad. Ledningsnätsförnyelsen har upprätthållits 
enligt målsättning om 1 % och förnyelse av anläggningar ovan mark har genomförts i enlighet 
med ambitioner i VA-plan. 

Den positiva avvikelsen är främst kopplat till projekt Askevik utbyggnation som har genomförts 
till lägre kostnad än budgeterat. Projekt Hova vattenverk samt Rundmatning Otterbäcken har på 
grund av komponentbrist och tjäle fått skjutas till 2022. 
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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. 

 Handläggning av Mariestads kommuns ärenden enligt alkohollagen om tobak och 
liknande produkter samt receptfria läkemedel. 

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

Viktiga händelser under året 

 Stor ökning av ansökningar till byggnationer och enskilda avlopp. 

 Kommunen har haft ansvar för att se till att verksamhetsutövare vidtar åtgärder för 
undvika trängsel vid serveringsställen. Detta har belastat främst livsmedelskontrollen. 

 Ny lagstiftning på hygienverksamheter, som innebär utökad anmälningsplikt och fler 
verksamheter att utöva tillsyn på. 

 Verksamhet för tillsyn av alkohol och tobak har tillkommit under 2021. 

 Coronapandemin har påverkat alla verksamheter. 

Framtid 

Inom ett tre-års perspektiv kommer större etableringar påbörja byggnation i MTG-kommunerna. 
Metsä Tissue och Rödjan är två exempel på större etableringar som sker i Mariestad. Detta 
påverkar även övriga näringslivet, fler arbetstillfällen förväntas och då även större inflyttningar. 
En ökad inflyttning och ökade befolkningstal ökar antalet bygglovsansökningar. 

Livsmedelslagstiftningen med EU:s nya kontrollförordning tillsammans med den nya 
riskklassningen som inte är helt färdig än, fordrar ändringsarbete för livsmedelstillsynen årligen 
fram till år 2024. 

Miljöenheten förväntar att antalet ärenden ska öka med ett ökat befolkningsantal, dessa är inte 



Bilaga till årsredovisning 2021 – Gullspångs kommun 32(44) 

alltid möjliga att debitera och kräver i vissa fall stora arbetsinsatser och kan då undandra resurser 
från arbetsuppgifter som kan debiteras. 

Ökad inflyttning och etablering av restauranger gör att verksamheten för tillsyn av alkohol och 
tobak förväntas öka. 

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Den samlade bedömningen av hur verksamheten nått upp till sina mål är att uppfyllelsen är klart 
godkänd trots att året varit präglat av Coronapandemin. Samarbetet inom sektorn har varit 
fortsatt bra och förändringsbenägenheten samt service till de som efterfrågat våra tjänster likaså. 
 
Situationen med ett flertal vakanser jämfört med 2020 är nu åtgärdad. Rekryteringar har skett för 
att stärka upp gentemot den ökade belastningen i form av bygglovsansökningar, trängseltillsyn 
och övriga ärenden. 

Som visats tidigare i rapporten har intäkterna ökat i och med att ökat byggande inneburit att hela 
verksamheten fått ökad arbetsbelastning och därigenom också högre intäkter. Att dessa 
förhållanden kvarstår även under 2022 är emellertid i dagsläget inte troligt utan då förväntas mer 
normal omfattning av verksamheten. 

Nämndens måluppföljning 

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. 

Kommentar 

Verksamhet miljö och bygg har ett tydligt och strukturerat samarbete inom sektorn. Samarbetet 
utvecklas och förbättras löpande. En prioriteringsordning för tillsynsärenden är nu upprättad i 
formen av behovsutredning och efterföljande tillsynsplan. 

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 

 Uppfyllt 
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. 

Kommentar 

Coronapandemin har gjort att planerade nätverksträffar inte kunnat genomföras som planerat 
inom vissa områden men till stora delar är målet i en positiv trend. Förslag och idéer från den 
egna verksamheten fångas upp vid förlängda arbetsplatsträffar (APT) och leder fram till förslag 
som kan tas upp vid nämndens sammanträden. 

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 

 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. 

Kommentar 

Det finns hitintills en negativ trend inom målet eftersom det återstår en hel del arbete bl.a. med 
att tillgänglighetsanpassa de PDF-filer som finns på externa hemsidan. Arbetet har dock startat 
och kommer att följas upp fortlöpande. 

Aktivitet Status Avdelning 

Utbilda verksamhet Miljö och 
bygg i bemötande från olika 
perspektiv 

 Neutral trend 
MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Verksamhet miljö och bygg ska 
säkerställa att information på 
externwebben ska vara aktuell 
och lättförståelig 

 Delvis uppnått 
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.  
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En god bebyggd miljö är en framgångsfaktor för tillväxt och ger positiv uppmärksamhet 

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 

Ekonomisk sammanställning 

Miljö- och byggnadsnämnden MTG (tkr) Budget 

Bokslut 

2021 

Budget 

avvikelse 

  Intäkter -7 627 -11 947 4 320 

  Kostnader 20 239 21 314 -1 075 

  Netto 12 612 9 367 3 245 
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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 

År 2021 har liksom föregående år till stor del präglats av Corona-situationen. IT-avdelningen har 
anpassat sitt arbete utifrån våra kunders förändrade behov och efterfrågan men också utifrån att 
säkerställa vår egen drift- och leveransförmåga. 

I december 2020 eskalerade IT-avdelningen åtgärderna till utökat hemarbete för all personal där 
det utifrån arbetsuppgifterna varit möjligt. Detta arbetssätt har fortlöpt under 2021. Specifika 
rutiner för att upprätthålla drift och support infördes under semesterperioden. 

Prioriterat fokus har varit på stödjande arbete till verksamheterna utifrån förändrade arbetssätt 
under Corona samt verksamheternas fortsatta utvecklings- och digitaliseringsprojekt. 

Upphandling har genomförts inom område Programvaror och Molntjänster (via Adda, f.d. SKL 
Kommentus) som förutom grundläggande behov av IT-programvaror även kan omfatta vissa 
verksamhetssystem. 

Införandeprojekt för Microsoft 365 startades upp i augusti 2021. Projektet fick dock utifrån 
juridiska läget kring molntjänster ägna hösten åt att utreda och ta fram beslutsunderlag för ett 
fortsatt införande och avtalstecknande. Beslut togs på IT-nämnden 2021-11-22. 
Införandeprojektet fortsätter under första halvåret 2022. 

Rekrytering har skett av två nya medarbetare som båda börjat efter semestrarna. 

Drift av MTGs IT-miljö har varit stabil utan några allvarligare driftavbrott eller incidenter. 

IT-supporten har under 2021 hanterat och avslutat 26 633 ärenden varav 9 591 är helt 
automatiserade med självbetjäningstjänsten för lösenordshantering. 

Utifrån medarbetarenkäten hösten 2020 har IT-avdelningen under 2021 arbetat med översyn av 
strukturen på våra APT samt målstyrning och uppföljning som fortsatt pågår under 2022. 

Sjukfrånvaro för år 2021 är 1,3 % vilket är en noterbar minskning jämfört med år 2020 (3,8 %) 
Nedgången beror främst på återgång av långtidssjukfrånvaro, men även korta sjukfrånvaron har 
minskat, troligen som en följd av utökat distansarbete.  

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 
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tjänster under både 2020 och 2021. Detta har ställt nya krav på tjänster, verktyg, mobilitet/extern 
åtkomst, kapacitet och inte minst säkerhet inom MTG. Oavsett pandemins längd så är de nya 
digitala arbetssätten här för att stanna och fortsätta att utvecklas så vi kan dra nytta av de positiva 
effekterna som uppstått. 

Den demografiska förändringen framåt pekar på ett ökat behov av kommunens tjänster samtidigt 
som tillgången till arbetskraft minskar. Omvärldens digitalisering ställer nya krav och 
förväntningar på kommunen från våra medborgare. För att möta framtidens behov med 
minskade resurser behöver vi få fart på omställningsarbetet i verksamheterna. Många 
verksamheter har det tufft redan idag men det är nu vi behöver kunna lyfta blicken och påbörja 
omställningen för att kunna möta framtidens behov. I dagsläget saknas i många fall resurser, 
kompetens och pengar för att genomföra arbetet med verksamhetsutveckling och omställning. 
En lösning på detta är därför att rekrytera in MTG-gemensamma verksamhetsutvecklare som 
mer kostnadseffektivt kan genomföra uppdrag åt olika verksamheter och dessutom dra nytta av 
erfarenheterna mellan både olika verksamheter och kommuner. 

IT-chefen föreslår därför i sin omvärldsanalys för 2023 (-2025) att få i uppdrag att utöka antalet 
verksamhetsutvecklare för att driva på och stödja verksamheternas omställningsarbete. 
Inriktningen är att dessa verksamhetsutvecklare framöver är självfinansierade genom att 
verksamheterna betalar internkostnad för den tid och de uppdrag de beställer resurserna. För att 
komma igång och över i en självfinansieringsmodell föreslås att IT-avdelningens budget utökas 
med 50 % av årskostnaden per utökat antal verksamhetsutvecklare under en tvåårsperiod (2023-
2024). 

Ett annat område som kontinuerligt förändras är IT- och Informationssäkerhetsområdet. MTG 
behöver succesivt utveckla och utöka sina säkerhetslösningar för att förhindra attacker och 
intrång. Med händelser som drabbade bland annat Kalix och Lidingö kommuner i färskt minne så 
blir konsekvensernas omfattning tydlig. Att underhålla och behålla en hög säkerhetsnivå är ett 
prioriterat arbete och ingår i IT-avdelningens normala planering. Med tanke på utvecklingen inom 
området kan det dock uppstå akuta behov av utökade säkerhetsåtgärder under löpande budgetår. 
Detta behöver då kunna hanteras genom ett äskande och tillskott till IT-avdelningens budget. 

Utöver säkerhetslösningar behöver det ske fortsatt kompetenshöjande åtgärder för all personal 
samt tas fram kontinuitetsplaner för alla verksamheter (hur upprätthålls verksamhet om IT-stöd 
går ned). 

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

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 2021 återigen en budget i balans med ett positivt resultat som återbetalas till 
medlemskommunerna. 

  

Verksamhetens måluppföljning 

Attraktiv arbetsgivare 

 

Utfall för målen kring attraktiv arbetsgivare är i skrivande stund ännu inte inrapporterade från 

HR i rapporten. De följer dock tidigare utfall och ingen specifik åtgärdsplan är planerad utan 

frågorna vägs in i de kontinuerliga medarbetarsamtalen. 
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  Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 

Motiverad på arbetet - motivationsindex minst 85 79 93 % 

 

Gott ledarskap minst 85 68 80 % 

Resultat hösten 2020 

Stabil ekonomi med budget i balans 

 

Kommentar 

Resultat för 2021 är en budget i balans 

  
Nämnd/verksamhetsm
ål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Budget i balans för IT-
nämnden 

100 % 100 % 100 % 

 

Budget på helår 2021 är i balans och resultatet slutar på +286 tkr 

Ekonomisk sammanställning 

  Budget 2021 Resultat 2021 

Intäkt -22 726 -26 339 

Personalkostnader 14 732 14 303 

Övriga kostnader 7 994 11 739 

Summa Kostnader 22 726 26 053 

Nettokostnad  -286 

Analys av ekonomi 

Resultat för 2021 är +286 tkr. 

I resultatet ovan redovisas kostnader och intäkter på ca 3,6 mkr som hanteras via IT-nämnden 
och vidarefaktureras med samma belopp mot verksamheter, t ex licenser och programvara. 
Enskilt största posten är Microsoftlicenser på ca 2,7 mkr. 
 
Dessa kostnader och intäkter påverkar inte IT-nämndens resultat men väl den totala 
omsättningen som för 2021 uppgår till 26,3 mkr. 
MTG-gemensamma centrala budgeten uppgår för 2021 till ca 18.3 mkr 

Det positiva resultatet för IT-nämnden 2021 återbetalas till kommunerna enligt gällande 
fördelningsmodell (60/25/15 %). 
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MTGK Lönenämnd 

Verksamhetens uppdrag 

Gullspångs kommun är värdkommun för den gemensamma lönenämnden och verksamheten är 
lokaliserad på kommunledningskontoret i Hova. I den gemensamma nämnden ingår Mariestad, 
Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner. 

Nämnden fullgör medlemskommunernas uppgifter inom området för löne- och 
pensionsadministration samt ansvarar för uttag av den personalstatistik som 
medlemskommunerna önskar ta del av. Förutom detta görs även löner åt Tolkförmedling Väst, 
Biosfär och Kooperativet laxen. Totalt administreras cirka 72000 löner varje år. 

Viktiga händelser under året 

Under året har en koppling mellan Lönesystemet och Folkbokföringsregistret genomförts i MTG 
vilket innebär att personuppgifter automatiskt hämtas in i systemet och ger en säkrare hantering. 
Samma arbete har påbörjats för Karlsborgs kommun och blir klart under första delen 2022. 

P-mobile har lanserats, en flexibel lösning som ger möjlighet till självservice direkt i mobilen. P- 
mobile gör det möjligt att bland annat ansöka om ledighet, rapportera frånvaro, kontrollera 
semesterdagar och se lönespecifikationen direkt i mobilen. 

Daglig frånvaroöverföring mellan Medvind och Personec P har införts i Gullspång och 
Töreboda. Detta leder till att lönen för medarbetare i Medvind betalas ut innevarande månad 
istället för med en månads eftersläpning. Detta har också banat vägen för en smidigare hantering 
gällande frånvarorapportering. 

Covid- 19 har haft en fortsatt påverkan på verksamheten genom att arbetet har skett nästan helt 
på distans. Under april/maj flyttade verksamheten till nya lokaler. 

Framtid 

Många av de stora tekniska förändringar som spås ske inom lönesektorn kan vi se tecken på 
redan idag. Framförallt kommer vi att se en betydligt högre automatiseringsgrad under de 
kommande åren och vikten av smarta lönesystem kommer att öka. Vi kan redan idag se att vissa 
av de uppgifter som en löneadministratör behövt göra manuellt automatiseras med hjälp av 
tekniska lösningar i systemet. 

Synen på lön är ofta att det är en enskild leverans och arbetet som sker på lönekontoret 
uppfattats ofta på ett väldigt förenklat sätt: Data kommer in, lönen betalas ut och lönen bokförs. 
Själva hanteringen har med andra ord inte varit så tydlig för den som inte arbetar med lön 
eftersom processen är förhållandevis sluten. Men i takt med att kraven på effektivitet ökar sker 
just nu en förändring i såväl tekniken som i synsättet på lön. 

Att kunna ta till sig den nya tekniken ställer dock krav på både kompetens och tekniska resurser. 
Metoderna må finnas där, men det måste också finnas kompetensen för att på bästa sätt kunna 
utnyttja funktionerna. Dessutom måste den tekniska plattform som används vara så pass modern 
att den nya tekniken går att appliceras på den. 

En av de samverkande kommunerna kommer att lämna samarbetet under 2022 vilket gör att den 
fortsatta verksamheten måste anpassa sig utifrån de nya förutsättningarna. 

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Under 2021 uppfylls fyra av sex verksamhetsmål. För ett av målen som inte når målvärdet 
redovisas dock ett två år gammalt resultat då mätningen görs i medarbetarundersökningen 
vartannat år. Verksamheten har fått mycket positiv kritik för de utbildningar som genomförts 
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under året i den enkät som skickas ut till deltagarna vid respektive utbildningstillfälle. 

Lönenämnden redovisar 2021 ett positivt resultat som återbetalas till medlemskommunerna. 

Nämndens måluppföljning 

Inflytande och ansvar 

Gullspångs kommuns verksamheter arbetar för ett hållbart samhälle (socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt). 

 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Utöka/förbättra 
rutinbeskrivningar för 
chefer och 
medarbetare så att 
man på ett enklare sätt 
hittar svar på sina 
frågor i våra digitala 
kanaler. 

högst 12 000 14 000 83 % 

  Utöka samverkan med 
HR- och 
ekonomifunktionerna. 

minst 10 13 130 % 

  Lönekontoret ska 
eftersträva att 
blanketter och 
styrdokument inom det 
löneadministrativa 
området förenklas och 
blir mer enhetliga inom 
MTGK-kommunerna. 

minst 5 5 100 % 

  Utveckla användningen 
av e-tjänster. 

minst 3 3 100 % 

Utöka/förbättra rutinbeskrivningar för chefer och medarbetare så att man på ett enklare 
sätt hittar svar på sina frågor i våra digitala kanaler. 

Under året har verksamheten arbetat med att ta fram instruktionsfilmer för chefer som nu finns 
publicerade på respektive intranät. Instruktionsfilmerna handlar bland annat om hur man 
attesterar poster i systemet, hur man delegerar sin attesträtt vid frånvaro, hur man ser 
grunduppgifter på sina medarbetare, hur man registrerar ett läkarintyg och i övrigt tipps och trix 
som är bra att känna till när det kommer till den administrativa biten av lönehanteringen. För 
medarbetare finns det också ett antal instruktionsfilmer där man får lära sig hur man lägger in 
frånvaro, rapporterar en resa och hur man ser sina grund- och löneuppgifter. 

Flertalet skrivna manualer och rutiner har också tagits fram/uppdaterats under året, t.ex. 
grundmanualen i Personec. Arbetet med detta är ett ständigt pågående arbete. 

Då telefonsamtalen inte minskat under året är målet därmed inte uppfyllt. En orsak till detta kan 
ha att göra med att verksamheten under året arbetat med en hel del utvecklingsarbete som i sin 
tur genererat ett behov av telefonkontakt mellan lönekontoret och övriga verksamheter. Man kan 
se i telefonstatistiken att de som varit drivande i projekt har ett ökat antal telefonsamtal. 
Verksamhetsmålet kommer att finnas med även under 2022 och mätas på ett annat sätt för att få 
en rättvis bild av om målet är uppfyllt eller inte. 
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Utöka samverkan med HR- och ekonomifunktionerna. 

På grund av covid-19 har samarbetet inte kunnat utvecklas i den mån som vore önskvärt. 
Lönekontoret har som ambition att finnas mer ute i verksamheterna där de övriga 
sammarbetsfunktionerna finns, och på detta sätt utveckla samverkan. Under året har dock ett 
flertal digitala möten mellan HR-funktionerna och Lön genomförts och ett nytt forum för 
samarbete/informationsutbyte mellan lönekontoret och ekonomikontoret i MTG har inletts. 

Lönekontoret ska eftersträva att blanketter och styrdokument inom det 
löneadministrativa området förenklas och blir mer enhetliga inom MTGK-kommunerna. 

Under året har verksamheten jobbat med att analysera vilka blanketter som finns i kommunerna 
och vilka som kan göras om till gemensamma. Uppgifter på vissa blanketter fylls numera i direkt i 
systemet och vissa har inte längre någon funktion och har därmed kunnat tas bort. 

Utveckla användningen av e-tjänster. 

Verksamheten har under året jobbat med tre områden där mycket papper används och där 
postgången är stor, i syfte att minska dem båda och effektivisera arbetssättet. De tre identifierade 
områdena är: Ansökan om semesterväxling, ansökan om längre ledigheter och rapportering av 
läkarintyg. Samtliga tre områden hade verksamheten som avsikt att göra till i-tjänster. 

En i-tjänst för ansökan om semesterväxling skapades och implementerades inför att 
ansökningarna om växlingen 2022 skulle påbörjas. 

Blanketten för ansökan om längre ledigheter gjordes också om och finns nu som i-tjänst. I 
Gullspångs kommun finns dock inte behovet av i-tjänsten då man tack vare den dagliga 
frånvaroöverföringen mellan Personec P och Medvind kan rapportera all ledighet genom 
självservice direkt i verksamhetssystemen, därmed slopas all manuell hantering. Detsamma 
kommer att gälla för Mariestads kommun när den dagliga frånvaroöverföringen är klar även där. I 
Töreboda kommun kommer i-tjänsten att behövas i viss utsträckning då ett utav 
verksamhetssystemen i dagsläget inte har daglig frånvaroöverföring. 

Rapportering av läkarintyg började att byggas som i-tjänst, men verksamheten kunde efter en tids 
arbete konstatera att även denna process istället kan hanteras direkt i respektive 
verksamhetssystem likt rapporteringen av längre ledigheter. 

Verksamheten har i dagsläget inte behov av att utöka med några fler i-tjänster. 

Samtliga i-tjänster/förändrade arbetssätt har implementerats i MTG. 

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 

  
 

Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Lönekontoret ska 
genomföra utbildning 
inom det 
löneadministrativa 
området för chefer 
inom MTGK 
kommunerna. Antalet 
genomförda 
utbildningsinsatser ska 
utökas både för 
nyanställda chefer och 

minst 4 st. 30 st. 750 % 
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Nämnd/verksamhets
mål 

Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

chefer som har behov 
av ökade kunskaper 
inom det 
löneadministrativa 
området. 

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

minst 80 73 91 % 

Lönekontoret ska genomföra utbildning inom det löneadministrativa området för chefer 
inom MTGK kommunerna. Antalet genomförda utbildningsinsatser ska utökas både för 
nyanställda chefer och chefer som har behov av ökade kunskaper inom det 
löneadministrativa området. 

Verksamheten har tagit fram ett utbildningsprogram för chefer. Utbildningsprogrammet mål är 
att säkerställa att användare med chefsbehörighet har kunskap om systemet och vet hur systemet 
ska användas på ett korrekt sätt. Utbildningarna ges 1 gång i månaden med undantag för 
juli/augusti. På grund av Covid- 19 har samtliga tillfällen fått hållas digitalt. Under hösten 
genomfördes digitala lönestugor, vilket gett cheferna möjlighet att vid behov koppla upp sig på 
länk och få hjälp med det viktigaste inför lönekörningen. 

Arbetet med att förbättra och utveckla utbildningarna kommer att genomföras under 2022. 

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

Målet följs upp i medarbetarundersökningen som skickas ut alla medarbetare i Gullspångs 
kommun vartannat år, nästa mätning görs 2022. Resultatet som visas här är från senaste 
mätningen som gjordes 2020 och frågan som ställdes var "jag rekommenderar kommunen som 
arbetsgivare". Sedan förra mätningen gjordes har vi jobbat med de delar i undersökningen som 
visade på lägre värde. Bland annat har vi arbetat fram ett nytt underlag på 
medarbetarsamtal/lönesamtal och förtydligat våra rutinbeskrivningar och arbetssätt. 

Ekonomisk sammanställning 

  Budget 2021 Resultat 2021 Budgetavvikelse 

Intäkt -11 295 -11 390 95 

Personalkostnader 8 456 8 100 356 

Övriga kostnader 2 839 3 009 -170 

Summa Kostnader 11 195 11 109 86 

Återbetalt överskott  -281 281 

Analys av ekonomi 

Lönenämnden gör ett överskott på 281tkr år 2021. En ny beräkning av upplupna löner och en 
tidigarelagd pensionsavgång tillsammans med ökade intäkter ligger till grund för överskottet, 
vilket har återbetalats till kommunerna enligt nedan 
Mariestad: 146 150kr (52 %) 
Töreboda: 59 022kr (21 %) 
Gullspång: 36 538kr (13 %) 
Karlsborg: 39 348kr (14 %) 
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MTG Ekonomiavdelning 

Nämndernas verksamhetsberättelse 

Den gemensamma ekonomiavdelningen ska fullgöra medlemskommunernas uppgifter inom 
området för ekonomiadministration: 

 Årsbudget och flerårsplan 

 Årsredovisning, bokslut, delårsrapport, tertialuppföljning 

 Löpande ekonomiadministration 

Ekonomiavdelningen 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. Vidare ska ekonomiavdelningen inom sitt verksamhetsområde 
också avge 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 

Från och med årsskiftet finns det en gemensam ekonomiavdelning inom ramen för MTG-
samarbetet. Som ett led inför sammanslagningen har en översyn av de olika ekonomiprocesserna 
genomförts i syfte att rationalisera och effektivisera processerna inom ekonomiverksamhetens 
ansvarsområde. Samarbetet sker i form av avtalssamverkan och Mariestads kommun är 
värdkommun för ekonomiavdelningen. 

MTGs ekonomiavdelning genomför tillsammans med ytterligare sex kommuner i Skaraborgs län, 
en upphandling av ett gemensamt ekonomisystem. En projektledare har anställts av Skövde 
kommun och en projektplan är antagen. Arbetet med upphandling pågår och målsättningen är att 
implementeringen av ekonomisystemet ska ske under 2023. 

Framtid 

Effekterna av Coronapandemin påverkade initialt världskonjunkturen dramatiskt och 
konsekvenserna av detta kommer att vara långvarig och påverka de ekonomiska 
förutsättningarna, inte minst för kommunsektorn, under många år framöver. Utvecklingen av 
statsbidrag till följd av Coronapandemin är fortfarande svår att överblicka. Orsaken till detta är en 
osäkerhet kring framtida konjunkturutveckling, såväl internationellt som nationellt. Mycket stora 
skillnader har redovisats i prognosunderlag från SKR (Sveriges kommuner och regioner) under 
hela fjolåret.  

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 
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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Ekonomisk sammanställning 

  Budget 2021 Resultat 2021 Budgetavvikelse 

Köp av tjänst från 
ekonomiavdelning 

2 424 2 136 288 

Återbetalt överskott   288 

 

Analys av ekonomi 

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

Ekonomiavdelningen resultat blev positivt med ett överskott. Gullspångs del av resultatet, som 
motsvarande 288 tkr, har överförts till kommunen. Orsaken till överskottet beror främst på 
vakanta tjänster under delar av året. Vidare har flera planerade utbildningsinsatser mm blivit 
inställda till följd av den rådande Coronapandemin. 
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MTG HR-avdelning 

Nämndernas verksamhetsberättelse 

Viktiga händelser under året 

 Systematisering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 

 Introduktionsprogram för nyanställda 

 Genomförda utbildningar för chefer avseende alkohol och droger på arbetsplatsen, 
arbetsmiljö samt arbetsrätt. 

 Ett påbörjat samarbete med chefsbildningar mellan de 9 kommunerna i östra Skaraborg 

Framtid 

Under 2022 kan förändringar komma ske i lag om anställningsskydd (LAS), bland annat avseende 
konverteringsregler samt ett ökat krav på arbetsgivaren avseende kompetensutveckling. 
Anpassningar har utifrån förändringarna i LAS gjorts i Allmänna Bestämmelser, AB 

Vidare på avtalssidan har SKR förhandlat fram nya pensionsavtal som träder i kraft från 2023-01-
01. I korthet innebär förändringen att man går från ett förmånsbestämt till ett avgiftsbestämt 
system vilket innebär att kommunens pensionskostnader blir mer förutsägbara än idag. 
Pensionsnivåerna kommer att höjas från 4,5 % och 30 % till 6,0 % och 31,5 % och tidigaste 
utbetalningsålder höjs till 60 år samt till 62 år 2026. 

Utöver ovan nämnda förändring i AB har det i kollektivavtalet skett ytterligare förändringar. 
Bland annat har tiden för kompensation i samband med byte av tjänst kortats från 12 till sex 
månader och regeln för enskilda angelägenheter har begränsats och förenklats. 

 

 


