
 

 
 
 
 

 

 

 

Sammanfattning årsredovisning 2013 
 

 Kommunens resultat för 2013 uppgår till 56,5 mnkr. Det är ett överskott på ca 52 mnkr jämfört med det 
budgeterade resultatet på 3,8 mnkr. I resultatet ingår en jämförelsestörande post för försäkringspremier från 
AFA för åren 2005 och 2006 på 23 mnkr som nu betalats tillbaks till kommunen. I resultatet ingår också 
realisationsvinster vid försäljningar på i första hand bostadsrätter på 18 mnkr. Bortser man från den 
jämförelsestörande posten är överskottet 14 mnkr.  
 

 Kommunfullmäktiges två finansiella målsättningar har uppfyllts. 
 

 Resultatet 2013 har påverkats positivt både av engångseffekter som AFA återbetalning och försäljning av 
bostadsrätter men även av varaktiga effekter i form av minskade driftskostnader som resultat av 
effektiviseringsarbetet i samband med det så kallade åtgärdspaketet. 
 

 Kommunen har klarat det lagstadgade balanskravet samtliga år 2008-2013. 
 

 Soliditeten (exklusive pensionsskuld) är förbättrad men den ligger fortfarande under genomsnittet för 
Västra Götalands län.  

 Pensionsförpliktelserna är omfattande och uppgår totalt till 709 mnkr. Kommunen har inte gjort några 
inbetalningar under de senaste tre åren för att minska pensionsskulden. 
 

 Nämndernas kontroll och styrning avseende tilldelad budget är god. Fyra nämnder visar ett positivt resultat, 
en nämnd har ingen avvikelse och två nämnder visar mindre underskott (socialnämnden och miljö-och 
byggnadsnämnden). 
 

 Låneskulden har minskat med 22 mnkr trots investeringar på 77 mnkr 2013 tack vare det goda resultatet 
och god likviditet. 
 

 Utgångsläget för Mariestads ekonomi 2014-2015 är ansträngt trots det mycket goda resultatet 2013. Det 
beror på att statsbidragen minskar och skatteintäktsökningen inte är tillräcklig för att klara ökade 
verksamhetskostnader och löneökningar. 
 

 Antalet tillsvidareanställda minskade under året med 6 stycken och var vid årsskiftet 1 973 stycken. 

 

 80 % av kommunens anställda är kvinnor och 20 % är kvinnor 

 

 Sjukfrånvaron var under året 5,5 %, en ökning med 0,1 % sedan året före. 

 

 


