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Gullspångs kommun 
 

Framtidsberättelse 

Gullspång är en kommun där alla; barn, ungdomar, vuxna och äldre utvecklar tilltro till sig 

själva, sin förmåga att forma den egna framtiden och aktivt deltar i samhälls-, kultur-, 

förenings- och arbetsliv. 

 

Inflytande och ansvar 

I Gullspångs kommun finns en plats för alla. Vi ser en styrka i att vara den "lilla kommunen" 

och drar fördel av detta. Vi tar vara på våra styrkor. 

Den "lilla kommunen" är därmed Möjligheternas kommun - kommunen som kommer till dig, 

"hemma vid ditt köksbord", om du så vill. 

Vi är också kommunen som lyfter blicken utanför våra egna gränser och ser samverkan med 

andra aktörer som en framgångsfaktor för utveckling. 

Alla i Gullspångs kommun, båda de som verkar och bor här, inser vikten av att delta i arbetet 

med att skapa ett hållbart samhälle som inte äventyrar levnadsvillkoren för kommande 

generationer. 

Skolan har ett särskilt ansvar och är nyckeln till att barn och ungdomar ser betydelsen av att 

forma såväl sina liv som det goda hållbara samhället. 

I Gullspångs kommun tar vi 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. 

I Gullspångs kommun värnar vi om de äldre. Vi bygger vidare på den höga kvalitativa nivån 

och ligger i en framkant för att vidareutveckla en god äldreomsorg. 

Samhälls och näringsliv 

Många väljer Gullspångs kommun som boendeort för att vi erbjuder attraktiva och hållbara 

natur- och sjönära boendemiljöer med centralt läge i landet. 

Vi är en av Sveriges mest företagarvänliga kommuner med goda förutsättningar för 

företagsutveckling och företagsetableringar. Vi erbjuder attraktiva företagsmiljöer, hållbara 

energilösningar och överlägsna transportmöjligheter. 

Vi är ett av landets viktigaste energicentrum, där hållbar energi produceras och forskning sker 

kring nya hållbara energikällor för framgång i ett framtida samhälle. 

Kultur i alla former 

I Gullspångs kommun utvecklas alla i det aktiva mötet med kultur i alla former. 

Genom kulturen möts vi och kan göra saker tillsammans som vi inte trodde var möjlig och vi 

stärker vår gemensamma självbild. 

Vår kommun ser kultur som en tillväxtfaktor och är värdar för lärande tillsammans med andra 

kommuner och aktörer. 

Gullspångs kommun - värt ett besök 

Gullspångs kommun är väl värt ett besök. Turister och besökare kommer gärna tillbaka för  

 



Gullspångs kommun budget 2020 - 2022 4(17) 

den vackra, välkomnande och välordnade miljö, för den hjälpsamma andan hos människorna 

de möter och för det goda bemötandet i alla sammanhang. 

Goda ambassadörer 

Gullspångs kommun för en dialog med sina invånare och företagare om den verksamhet vi 

erbjuder. De som verkar och bor här är goda ambassadörer för bygden. 

 

Sammanfattning budget 2020 – 2022 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Sammanställning    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2019 2020 2021 2022

Årets resultat 4 741 3 222 3 413 4 606

Årets resultat i skatter och bidrag 1,5% 1,0% 1,0% 1,3%

Skatteintäkter 316 149 329 739 337 782 346 676

Ökning av skatteintäkter i % 2,6% 4,3% 2,4% 2,6%

Nettokostnader 300 007 314 917 322 569 330 270

Ökning av nettokostnader i % 3,3% 5,0% 2,4% 2,4%

Investeringsutgifter exkl . ombudgeteringar 15 000 15 000 15 000 15 000



Gullspångs kommun budget 2020 - 2022 5(17) 

Invånarantal 

Trenden kring befolkningsutvecklingen har varit sjunkande från år 2008 och framåt, med 

undantag för åren 2014 och 2016 då antalet invånare i kommunen vände uppåt igen. Antalet 

invånare uppgick vid årsskiftet 2018 till 5 293 invånare. Detta är en ökning jämfört med 

föregående år med 13 personer.  

 

 

Kommunens invånarantal uppgick i oktober 2019 till 5 279 personer. 

Det generella statsbidrag som kommunen erhåller hänger bland annat samman med 

kommunens invånarantal. Om antalet kommuninvånare sjunker minskar också 

skatteintäkterna. Om invånarantalet ökar stiger skatteintäkterna, men därmed också sannolikt 

behovet av utökad kommunal service. De skatter och bidrag som kommunen erhåller bygger 

på den faktiska befolkningsmängden den 1 november innan budgetåret. 

En specifik befolkningsprognos för Gullspångs kommuns framtida utveckling saknas. 

Tidigare genomförda analyser kring kommunens förväntade befolknings-

/demografiutveckling ger dock vid handen att behovet av framförallt äldreomsorg sannolikt 

kommer att öka markant under de kommande åren.  
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Hur används pengarna 

Kommunen har en budgetram för sina verksamheter på ca 330 mkr. Av dessa kommer 

ca 225 mkr från invånarnas kommunalskatt. Resten, ca 105 mkr, kommer från generella 

statsbidrag. 

 

Av varje hundralapp i kommunal skatt går ca: 

* 40 kr till Vård och omsorg 

* 32 kr till Utbildning och kultur 

* 17 kr till övrig verksamhet som arbetsmarknadsutbildning, administration mm.  

* 11 kr till teknik/miljö- och bygg 
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Ekonomiska förutsättningar med omvärldsanalys 

Omvärldsanalys 

Lång period av tillväxt och stark ökning av skatteunderlag kommer att brytas 

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

snabba ökningen av skatteintäkter och omfattande ersättningar från staten för 

flyktingmottagande. I takt med att dessa intäkter minskar kommer även kommunernas 

ekonomi att försämras. Nu närmar sig slutet på den starka tillväxt som lett till högkonjunktur 

och toppen på högkonjunkturen har passerat. Ekonomin har drivits av en stark internationell 

tillväxt som tillsammans med en försvagad krona påverkat svensk exportsektor positivt. Det 

kraftigt ökade bostadsbyggandet har också varit en stark injektion i den svenska ekonomin. 

Tecknen är nu många på att ekonomin kommer att försvagas. Den globala tillväxten håller på 

att växla ned till ett långsammare tempo och byggandet har gått in i en betydligt långsammare 

fas. Den viktigaste faktorn för kommunernas ekonomi, utvecklingen av arbetade timmar, ser 

ut att vara svag de kommande åren.  

SKLs skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett antagande om en relativt snar återgång 

till ett neutralt konjunkturläge. Det innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets 

ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen 

fördelas på fler år.  

Oavsett hur snabbt det går så står kommuner och landsting inom kort inför en mycket 

besvärlig obalans mellan snabbt växande demografiskt betingade behov och ett långsamt 

växande skatteunderlag. 

Normaliseringen av konjunkturläget under 2019 och 2020 innebär att BNP, sysselsättning och 

skatteunderlag utvecklas svagare än normalt. BNP-ökningen begränsas till 1,4 procent 2019 

samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin minskar något. 

 

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 

Diagrammet beskriver skatteunderlagets komponenter och hur de varierar över tiden. Det 

reala skatteunderlagets nära koppling till arbetade timmar framgår tydligt av diagrammet. När 

antalet arbetade timmar ökar mycket så gör också det reala skatteunderlaget det och vice 

versa. Efter 2016 års snabba ökning avtar det reala skatteunderlagets ökningstakt på grund av 

den allt svagare timutvecklingen. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt 

problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i 
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snabb takt.  

Det starka verksamhetstrycket de kommande åren, samtidigt som utvecklingen av 

skatteunderlaget förväntas försvagas, ställer krav på effektiviseringar. Arbetet med att 

förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i än större utsträckning inriktas 

på effektiviseringar med hjälp av teknik och nya arbetssätt. 

 

Framtidens välfärd  

Välfärden står inför stora utmaningar. De kommande 10 åren kommer andelen barn, unga och 

äldre i samhället att öka. Samtidigt kommer antalet personer i arbetsför ålder att öka mycket 

svagt. Det är en stor utmaning som innebär att offentlig sektor behöver hitta långsiktiga 

lösningar för att finansiera välfärden och klara kompetensförsörjningen. Digitala verktyg och 

automatisering ger nya möjligheter att klara de växande välfärdsbehoven och samtidigt 

upprätthålla servicen till kommuninvånarna. 

 

Ekonomiska förutsättningar och demografiutveckling 

Demografiutveckling 

Av nedanstående diagram framgår förändringen av antal invånare i olika åldersgrupper i 

Gullspångs kommun de kommande åren. 

 

Den demografiska utvecklingen förväntas påverka behovet inom olika verksamheter. Av 

diagrammet framgår att det framtida kostnadstrycket förväntas vara störst inom 

äldreomsorgen, samtidigt ökar även behoven inom förskola och pedagogisk omsorg. 

Det starka verksamhetstrycket de kommande åren, samtidigt som utvecklingen av 

skatteunderlaget förväntas försvagas, ställer krav på effektiviseringar. Arbetet med att 

förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i än större utsträckning inriktas 

på effektiviseringar med hjälp av teknik och nya arbetssätt. 
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God ekonomisk hushållning 

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

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

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

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

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

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

Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande 

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

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

låg självfinansieringsgrad av investeringar.  

Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning och 

förmögenhet ska beslutas av kommunen. 

För att inte urholka kommunens ekonomi måste verksamheterna hålla sig inom fastställd 

budget. Uppföljning sker, från och med år 2016, i tertialrapporter med utgångspunkt ifrån 

redovisningen i april, augusti och december månad. Skulle någon verksamhet visa en negativ 

prognos vid något av dessa uppföljningstillfällen ska beslut omgående fattas om åtgärder för 

att hålla verksamheten inom beslutad budgetram. 

 

Gullspångs kommuns finansiella mål 

Gullspångs kommun fattar årligen beslut om finansiella mål. De finansiella målen är enligt 

kommunens styrprinciper följande: 

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

 Investeringarna ska i första hand långsiktigt finansieras med egna medel. 

 Amortering 2 mnkr. 

 Soliditeten ska årligen förbättras. 

 

För 2020 beslutade kommunfullmäktige om följande finansiella mål: 

 Gullspångs kommun har en stabil ekonomi. 

 Årets resultat ska vara 1% i förhållande till generella skatteintäkter och generella 

statsbidrag. 

 Gullspångs kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. 

 Soliditeten ska årligen förbättras. 

 Amorteringstakten är 0 mnkr på grund av att nya lån upptas för investeringar. 

 

 

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader 

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

än de intäkter kommunen får genom skatteintäkter och generella statsbidrag. Nedanstående 

tabell visar den procentuella utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter: 

 

Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling    

Budget Budget Budget Budget

(%) 2019 2020 2021 2022

Ökning av skatteintäkter i % 2,6% 4,3% 2,4% 2,6%

Ökning av nettokostnader i % 3,3% 5,0% 2,4% 2,4%
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Som framgår av tabellen ökar nettokostnaderna mer än skatteintäkterna under 2020 vilket inte 

är hållbart. 

Principer  

De förutsättningar som har varit utgångspunkt för budget 2020-2022 bygger på följande 

antaganden: 

 Befolkningsunderlaget för 2020-2022 beräknas på ett antagande om 5 250 invånare. 

 Utdebitering 22:49 under planperioden. 

 Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

prognos. 

 Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet 

med SKLs prognoser. 

Beräknade intäkter från skatter och bidrag 2020-2022 grundar sig på SKLs bedömningar om 

skatteunderlagsprognoser från september månad.  

 

Utgångspunkt för budget 2020 är den verksamhetsvolym och inriktning/uppdrag som 

beslutades av Kommunfullmäktige avseende budget 2019. Detta innebär att det inte finns 

utrymme för tillkommande ny verksamhet, om inte omprioriteringar görs. Till detta har det 

lagts till medel för förväntade löneökningar under 2020 - 2022 

Indexuppräkningar  

Följande indexuppräkningar ligger till grund: 

 Personalkostnader 2,5 % (2020) 

 Prisindex intäkter/kostnader 0 % (2020 – 2022) 

 Internränta preliminärt 1,5 % år 2020 enligt SKL 

 Personalomkostnadspålägg 40,20 % (2020) 

 

Skatteprognos    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2019 2020 2021 2022

Skatteintäkter 220 890 223 835 230 327 239 309

Generella statsbidrag 95 259 105 904 107 455 107 367

Summa intäkter 316 149 329 739 337 782 346 676
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Investeringar 

I samband med Kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget inför år 2020, fastställdes 

också investeringsplan för perioden 2021 – 2024. Kommunfullmäktige beslutade om en 

investeringsplan där det anslås 15 mnkr årligen under planperioden. 

Av de årliga investeringsmedlen planeras 4 mnkr riktas till teknisk nämnd, 9 mnkr till VA och 

2 mnkr till Kommunstyrelse, Barn- utbildning och kulturnämnd samt Vård- och 

omsorgsnämnd. 

 

Enligt beslutad budget under planperioden kommer kommunen att klara av att finansiera 

investeringarna med egna medel. Detta förutsätter dock att resultatmålet kommer uppnås samt 

att ytterligare investeringsprojekt inte tillkommer under planperioden. I fall ombudgeterade 

medel från föregående år kommer att förbrukas kommer inte målet om att investeringarna ska 

finansieras långsiktigt med egna medel att uppnås. Om kommunens planerade investeringar är 

större än den likviditet som skapas via resultat och avskrivningar uppstår ett 

finansieringsbehov. Finansieringsbehovet kan lösas genom en kombination av olika åtgärder: 

 Sälja anläggningstillgångar. 

 Ta upp lån till motsvarande belopp. 

 Höja resultatmålet och öka den egna finansieringen (effektivisering). 

 Omprioritera/minska investeringsutgifterna över tid. 

Under 2018 tog kommunen upp lån för första gången på flera år med en nyupplåning 

uppgående till 30 000 tkr (renoveringar av skolor och förskola). Detta kommer att påverka 

kommunens samlade ekonomi i framtiden med tillkommande utgifter för räntekostnader 

och amorteringar.  

Kommunfullmäktige har fattat beslut om möjlighet att ta upp nya lån under år 2019 med 

en övre beloppsgräns uppgående till 40 000 tkr. Om beslutad investeringsbudget 2019, 

inklusive förmodad ombudgetering av investeringsmedel kommer att ianspråktas, kommer 

investeringarna att uppgå till 26 112 tkr. Dessutom kommer ett LSS-boende sannolikt 

också att uppföras under 2019.  

Om beslutade investeringar enligt ovan kommer att realiseras kommer upplåningsbehovet 

att vara betydligt större än det utrymme som resultatmål och avskrivningar genererar.  

Av den överlikviditet på 22 mnkr som under 2018 varit placerad hos SBAB återstår endast 

2 mnkr i februari 2019 till följd av den höga investeringsvolymen under 2018.  

 

Det är mycket angeläget att kommunen är restriktiv och genomför en hård prioritering av 

de investeringsprojekt som är absolut nödvändiga att genomföra de närmaste åren. Övriga 

investeringsbehov behöver tidsmässigt senareläggas. År 2019 uppgår budgeterat resultat 

till 4 741 tkr och budgeterade avskrivningar till 12 000 tkr. 

Investeringsbudget    

Budget Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2020 2021 2022 2023 2024

Kommunstyrelsen 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Teknisk nämnd 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

VA-investeringar (taxefinansierat) 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Summa: 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
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Budgetsammanställning 

Resultatbudget 

Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet och förklarar hur det har uppkommit. Den 

beskriver hur kommunen finansierar verksamheten under året (intäkter) och vilken 

resursförbrukning prestationerna för med sig (kostnader). Resultatbudgeten beskriver 

utvecklingen under en viss tidsperiod.  

 

  
 

 

Resultatbudget    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens nettokostnader -300 007 -314 917 -322 569 -330 270

Avskrivningar -12 000 -12 000 -12 000 -12 000

Verksamhetens nettokostnad -312 007 -326 917 -334 569 -342 270

Skatteintäkter enligt riksprognos (sept 2018) 220 419 223 835 230 327 239 309

Generella statsbidrag enligt riksprognos (sept 2018) 95 730 105 904 107 455 107 367

Finansiella intäkter 1 400 1 400 1 400 1 400

Finansiella kostnader -800 -1 000 -1 200 -1 200

Resultat före extraordinära poster 4 742 3 222 3 413 4 606

ÅRETS RESULTAT 4 742 3 222 3 413 4 606

Årets resultat i % av skatter och bidrag (finansiellt mål) 1,5% 1,0% 1,0% 1,3%

Specifikation till resultatbudget    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens nettokostnad

Verksamheter exkl. välfärdsmedel 283 043 290 348 290 348 290 348

Välfärdsmedel 2019 7 280 2 425 3 025 3 025

Budgetreduktion 2021-2022 0 0 -3 900 -3 900

Lönepott 7 102 13 859 21 159 28 459

Pensioner 8 201 11 705 11 937 12 338

Intäkter välfärdsmedel befolkningsvariabler -5 619 -3 420 0 0

Summa verksamhetens nettokostnad 300 007 314 917 322 569 330 270

Skatteintäkter

Kommunalskatt 220 890 223 835 230 327 239 309

Inkomstujämningsbidrag 78 586 80 526 80 473 81 300

Kostnadsutjämningsbidrag 5 360 10 682 10 682 10 682

Regleringsbidrag 2 317 5 469 6 335 5 420

LSS-utjämning -746 -1 162 -424 -424

Fastighetsskatt 9 742 10 389 10 389 10 389

     

Summa skatteintäkter och bidrag 316 149 329 739 337 782 346 676
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Finansieringsbudget 

Finansieringsbudgeten beskriver hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina 

investeringar. Den beskriver det likvida flödet inom sektorerna den löpande verksamheten, 

investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Investeringar i materiella 

tillgångar redovisas exklusive ombudgeteringar. 

 

 

  

Finansieringsbudget    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2019 2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAHETEN

Årets resultat 4 742 3 222 3 413 4 606

Justering för av- och nedskrivningar 12 000 12 000 12 000 12 000

Justering för gjorda avsättningar

Justering för upplösning av bidrag för statlig infrastruktur    

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 16 742 15 222 15 413 16 606

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

Ökning/minskning förråd och varulager

Ökning/minskning kortfridtiga skulder

Medel från den löpande verksamheten 16 742 15 222 15 413 16 606

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -20 000 -25 000 -15 000 -15 000

Medel från investeringsverksamheten -20 000 -25 000 -15 000 -15 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0 20 000 0 0

Amortering av skuld -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Ökning av långfristiga fordringar

Minskning av långfritiga fordringar

Medel från finansieringsverksamheten -2 000 18 000 -2 000 -2 000

ÅRETS KASSAFLÖDE -5 258 8 222 -1 587 -394

Likvida medel vid årets början -775 -6 033 2 189 602

Likvida medel vid årets slut -6 033 2 189 602 208
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Balansbudget 

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt - en 

ögonblicksbild som visar kommunens tillgångar och skulder. Balansbudgeten visar hur 

kapital använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Balansbudget     

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2019 2020 2021 2022

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 248 715 261 715 264 715 267 715

Finansiella anläggningstillgångar 25 600 25 600 25 600 25 600

Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 274 315 287 315 290 315 293 315

Omsättningstillgångar

Förråd 382 382 382 382

Fordringar 33 704 33 704 33 704 33 704

Kassa bank -6 033 2 189 602 208

Summa omsättningstillgångar 28 053 36 275 34 688 34 294

Summa tillgångar 302 368 323 590 325 003 327 609

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 119 873 123 095 126 508 131 114

Varav årets resultat 4 742 3 222 3 413 4 606

Avsättningar för pensioner mm 36 000 36 000 36 000 36 000

Långfristiga skulder 76 495 94 495 92 495 90 495

Kortfristiga skulder 70 000 70 000 70 000 70 000

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 302 368 323 590 325 003 327 609
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Investeringsbudget 

Totalt uppgår investeringsbudgeten till 75 mnkr under planperioden, exklusive eventuella 

ombudgeteringar. Utöver dessa investeringar kommer Kommunfullmäktige att fatta beslut om 

ytterligare investeringar, exempelvis LSS-boende. Hänsyn är inte taget till detta i redovisad 

investeringsplan, finansieringsbudget mm. Merparten av investeringarna avser teknisk 

verksamhet. 

I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av investeringsbudget för åren 2020-

2024. 

 

  

 

Investeringsbudget    

Budget Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2020 2021 2022 2023 2024

Kommunstyrelsen 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Teknisk nämnd 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

VA-investeringar (taxefinansierat) 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Summa: 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
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Kommunfullmäktiges mål 

Vision 

Gullspång är en kommun där alla; barn, ungdomar, vuxna och äldre utvecklar tilltro till sig 

själva, sin förmåga att forma den egna framtiden och aktivt deltar i samhälls-, kultur-, 

förenings- och arbetsliv. 

Inflytande och ansvar 

Mål 

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

Gullspångs kommuns verksamheter arbetar för ett hållbart samhälle (socialt, ekologiskt och ekonomiskt). 

Grundskolan i Gullspångs kommun ger eleverna förutsättningar för ett vuxenliv med valmöjligheter. 

Äldreomsorgen i Gullspångs kommun ger stöd för ett gott åldrande i gemenskap med andra, både i ordinärt 
boende och i särskilt boende. 

Samhälle och näringsliv 

Mål 

Gullspångs kommun erbjuder attraktiva miljöer för näringsverksamhet, boende, rekreation och möten. 

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

Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, tillhandahåller kompetensutvecklande 
åtgärder som bidrar till såväl individens som företagens och kommunens utveckling. 

Kultur i alla former 

Mål 

Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, erbjuder kulturaktiviteter i olika former. 
Särskild uppmärksamhet ges barns och ungas rätt till ett rikt kulturutbud. 

Gullspångs kommun – värt ett besök 

Beställning 

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

Goda ambassadörer 

Mål 

Kommunens invånare och företag är nöjda med verksamheternas kvalitet, bemötande och service, de känner 
sig delaktiga och är stolta över platsen de bor och verkar på. 

Att vara medarbetare i Gullspång 

Mål 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare. 
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Årshjul – planering och uppföljning 
 

Nedanstående bild visar en sammanställning av de ekonomiska huvudprocesserna budget, 

uppföljning och årsredovisning. Från och med år 2016 tillämpas tertialuppföljning. 

 

 


