
 

 
 

 
 
 

  

Kallelse/underrättelse  

  

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndagen den 26 april 2021 kl. 18.00 
Plats: Sammanträdesrum Torsö/digitalt 

Om någon fullmäktigeledamot inte kan delta på sammanträdet, vänligen ring 
0501-75 50 58 eller maila eleonor.hultmark@mariestad.se om detta så snart 
som möjligt. 
 
Sammanträdet direktsänds via Mariestads kommuns hemsida, 
www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige. 

 

Notera 

 På grund av rådande situation med pågående pandemi görs 
nödvändiga anpassningar.  

 Ordförande har fattat beslut om att sammanträdet ska genomföras 
digitalt.  

 Enbart presidiet och sekreteraren deltar på plats i stadshuset.  

 

Mariestad den 19 april 

Jan Wahn 
ordförande 

Eleonor Hultmark 
sekreterare 

 
Tidsplan (preliminära tider) 

18:00 Upprop, val av justerare 

18:20 Information om VänerEnergi AB 2020 (Ärende 1) 
 Vd. Rolf Åkesson 

18:40 Information om Mariehus AB 2020 (Ärende 2) 
 Vd. Stefan Rånes 

19:00 Årsredovisning Mariestads kommun 2020 (Ärende3) 
 Ekonomichef Christina Olsson 

19:30 Revisionsberättelse 2020 (Ärende 5) 
 Kommunrevisionens ordförande Lars-Göran Kvist 

 

ÄRENDELISTA  

 Upprop  

mailto:eleonor.hultmark@mariestad.se
http://www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige
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ÄRENDELISTA  

 Val av protokolljusterare Förslag 
Richard Thorell (M) 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) 

1. n
k 

Information om VänerEnergi AB:s 
verksamhet år 2020 

18:20-18:40  
Rolf Åkesson, vd 

2. n
k 

Information om Mariehus AB:s 
verksamhet år 2020 

18:40-19:00 
Stefan Rånes, vd 

3. n
k 

Årsredovisning för Mariestads 
kommun 2020 

19:00-19:20 
Christina Olsson, ekonomichef 

4. n
k 

Finansuppföljning vid årsbokslut 
2020 

 

5. n
k 

Revisionsberättelse 2020 - Fråga 
om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, övriga nämnder 
och enskilda förtroendemän 
(inklusive samtliga gemensamma 
nämnder inom MTG) 

19:30-19:40 
Lars-Göran Kvist, 
kommunrevisionens ordförande  
 

6. n
k 

Anmälningsärenden  

7. n
k 

Anmälan av nya medborgarförslag  

8. n
k 

Anmälan av nya motioner   

9. n
k 

Frågor och interpellationer   

10. n
k 

Redovisning av motioner och 
medborgarförslag som är under 
beredning april 2021 
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11. n
k 

Ordningsföreskrift om 
filmning/inspelning av politiska 
sammanträden  

 

12. n
k 

Årsredovisning och ansvarsfrihet 
för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) 2020 

 

13. n
k 

Motion om ungdomens hus  

14. n
k 

Motion om att begränsa antalet 
olika personal vid besök i 
hemtjänsten 

 

15. n
k 

Valärenden   
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FJÄRR- 
VÄRME

ELNÄT ENTRE- 
PRENAD

STADSNÄT TELEKOM NYA ENERGI-
SYSTEM

KONCERN 
GEMENSAM

RESULTAT 
TKR 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Investeringar 5 221 16 299 24 517 25 390 0 0 16 991 20 153 0 159 417 1 001 766 688

Intäkter 93 774 95 895 77 237 78 760 7 815 6 449 26 285 27 780 8 716 9 150 135 184 5 115 2 936

Kostnader -72 454 -70 304 -42 755 -46 570 -6 500 -5 025 -10 978 -13 909 -7 179 -7 795 -4 076 -3 084 -3 210 -2 879

Avskrivningar -13 228 -13 414 -12 706 -11 509 -962 -1 015 -7 903 -6 855 -259 -413 -191 - -55 -57

Rörelseresultat 8 092 12 177 21 776 20 681 353 409 7 404 7 016 1 278 942 -4 132 -2 900 1 850 0

Finansiellt netto -1 792 -1 971 93 65 -130 -145 -2 297 -2 086 -26 -26 -173 -77 -2 351 -2 048

RESULTAT 6 300 10 206 21 869 20 746 223 264 5 107 4 930 1 252 916 -4 305 -2 977 -501 -2 048

   

Viktiga händelser under året:

• Covid19 slår till och medför bland annat förändrade ar-
betssätt.

• En ny Marknadsavdelning inrättas i syfte att ge ökat fokus 
till marknads- och kundfrågor. 

• VänerEnergi AB blir delägare i Bosnet AB.

• Utbyggnaden av fibernäten närmar sig allt mer slutfasen. 
Alla öppnade kampanjområden i tätorter är nu färdigställ-
da.

• I projektet ElectriVillage har produktionen av vätgas vid 
tankstationen startats under hösten. Inledningsvis har an-
läggningen körts med reducerad effekt.

SAMMANFATTNING AV 2020
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VD har ordet
Starten på det nya decenniet blev inte riktigt vad man 
hade tänkt sig. Någon månad in på det nya året slog 
covid19 till med full kraft och fullkomligt förlamade hela 
vår värld. Alla tvingades omgående försöka hitta nya ar-
betsmetoder och förhållningssätt i syfte att begränsa 
smittspridningen. 

För VänerEnergis del innebar det att vi började med väx-
elvis hemarbete för vissa avdelningar samt hemarbete 
på heltid för andra, allt i syfte att i möjligaste mån kunna 
hålla medarbetarna separerade. Våra underhållsarbeten 
och förnyelseinvesteringar har i stort kunnat fortsätta 
som planerat då de mestadels bedrivs utomhus och vår 
Kundservice har hela tiden hållit öppet om än med en del 
modifieringar. För ett företag med service och kundfokus 
som högsta målsättning har det varit viktigt att kunna hål-
la dörren öppen även i dessa tider. 

Ekonomiskt har vi klarat 2020 med förvånansvärt liten 
påverkan av covid. Betalningsförmågan har varit förhål-
landevis god hos våra kunder trots att en del av dem helt 
förståeligt haft ett mycket tufft år. 

En större inverkan på omsättningen har istället klimatet 
haft. En mycket varm vinter gav en mycket låg energiom-
sättning. Globalt är 2020 också, tillsammans med 2016, 
det varmaste uppmätta året någonsin. Vår långvariga 
satsning på hållbara bränslen och energilösningar känns 
nu viktigare än någonsin. En hållbar fjärrvärme har en 
viktig roll att spela i framtidens energilösningar vilket vi 
också hoppas ska bli uppmärksammat på EU-nivå. Fjärr-
värmen och då i synnerhet kraftvärmen skapar dubbla 
positiva effekter på vårt elberoende. I konsumentledet 
ersätter biobränsledriven fjärrvärme dyrbar elvärme och 
i producentledet ger en stor fjärrvärmelast vintertid möj-
ligheten att producera el i våra kraftvärmeverk just när 
elbehovet är som störst. Kraftvärme är den energilösning 
där verkningsgraden är som allra störst. I kraftvärmever-

ket i Mariestad (KKAB) används obehandlat rivningsvirke, 
en restprodukt, som basbränsle. I värmeverket i Töreboda 
och Lyrestad är det kutterspån, en restprodukt från lim-
träfabriken, som är basbränslet. Båda är givetvis fossilfria 
bränslen. VänerEnergis olika samarbeten med industrin 
har en lång historia bakåt i tiden och har alltid syftat till 
att skapa långsiktiga och enkla win-win-lösningar.

En stor effekt av pandemin är att antalet digitala möten 
har ökat mångdubbelt. Människor har nödgats att ta till 
sig den digitala tekniken avsevärt snabbare än i ett nor-
maltillstånd och ord som Teams, Zoom och skärmdelning 
har blivit vardagsmat för många fler. Förekomsten av di-
gitala möten har definitivt kommit för att stanna. Visst 
längtar vi efter att på nytt få träffas i verkligheten men för 
möten där längre restider är inblandande så kommer i 
hög grad den digitala tekniken att stanna kvar. Ett minskat 
resande kommer att leda till vinster både i tidseffektivitet 
och en minskad miljöbelastning. 

Denna kraftigt ökade förekomst av digitala möten och 
möjligheten att jobba från hemmet hade inte varit möjlig 
utan en bra uppkoppling. Här kan vi konstatera att vår 
kraftiga utbyggnad av fibernäten i Mariestads och Töre-
boda kommun de senaste åren nu haft en avgörande be-
tydelse för ett fungerande näringsliv och samhälle. Idag 
har vi cirka 6 500 anslutningar till vårt fibernät varav mer 
än 75 % tillkommit de senaste 5 åren. Just i detta fallet 
kan vi påtagligt anknyta till vår affärsvision:

” Vi ska med våra affärsområden öka våra kunders kon-
kurrenskraft och livskvalité.”

Under 2020 fattade vi beslut om att bli delägare i Bos-
net AB och att från maj 2021 också byta kommunika-
tionsoperatör från Fastbit till Bosnet. Under våren 2021 
kommer vi nu att avyttra våra aktier i Fastbit. För att i 
framtiden säkra verksamheten Stadsnät (fibernäten) har 
vi gjort detta val. En verksamhet som har investerat så 
stora summor som vi gjort i fibernäten de senaste åren 
måste ges bästa möjliga förutsättningar både tekniskt 
och ekonomiskt. Det ständigt växande antalet kunder 
måste ges den service och support som krävs och att ha 
ett samarbete är nödvändigt. Sedan tidigare har vi ett 
gott samarbete med övriga delägare i Bosnet där vi bland 
annat använder samma tekniska plattform. Vi ska nu till-
sammans fortsätta att driva verksamheten med ett starkt 
kundfokus, innehållande god kvalité och service under 
lönsamma förhållanden. 

Om vi fortsätter på spåret med kundfokus så gjorde 
vi också en ommöblering i vår organisation under det 
gångna året. Vi inrättade en Marknadsavdelning i syfte 
att ge ökat fokus till marknads- och kundfrågor. Nya krav 
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från både kunder och myndigheter gör att dessa frågor 
är ständigt växande. Funktioner som till exempel mark-
nadsföring, försäljning, kundinformation, fakturering och 
systemutveckling hanteras nu på Marknadsavdelningen. 
Startskottet för den nya avdelningen blev förståeligt inte 
den allra bästa då den sammanföll med covidutbrottet 
vilket hittills har satt stopp för flera planerade aktiviteter.

Resultatmässigt så har vi haft ett nytt mycket bra år om 
än inte riktigt i nivå med de närmast föregående. Näs-
tan 30 Mkr i resultat efter finansnetto (32 föregående år) 
samtidigt med en lägre investeringsnivå gör att vi kan fi-
nansiera våra investeringar med internt tillförda medel. 
Uteslutande samtliga affärsområden visar mycket goda 
resultat och ger en stabil tro på framtiden. 

Våra medarbetare har på nytt levererat mycket goda in-
satser, denna gång under ett väldigt speciellt år, och det 
känns tryggt att ha engagerade medarbetare som tar an-
svar för vår verksamhet. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till våra medarbetare, 
kunder, styrelser och ägare för det gångna året. Nu har vi 
startat 2021 som vi ändå hoppas ska bli ett trevligare och 
gladare år. 

Rolf Åkesson, VD
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Vår personal är vår viktigaste tillgång
Hälsobokslutet 2020
Hälsobokslut gör vi för att se hur våra medarbetare mår 
och för att se vad vi som arbetsgivare kan göra för att för-
bättra våra medarbetares hälsa och förutsättningar att 
klara de arbetsuppgifter som ska utföras.

Sammanfattning av 2020
• Totala sjukfrånvaron har ökat till 2,4 % (1,7 %). I stort 

sett hela uppgången kan hänföras till försiktighetsåt-
gärder av respekt för covid19.

•  Medelåldern har stigit från 48 till 49 år.

•  Hälsoprofilbedömningen ger blandade signaler. Ande-
len av de anställda med stort behov av livsstilsföränd-
ringar har minskat. Stress, kost och sömn har förbätt-
rats medan fysisk aktivitet och motion har försämrats.

•  Ny NMI har genomförts. Utfallet gav åter betyget myck-
et väl godkänt.

•  Beträffande friskvården så har flertalet gruppaktiviteter 
ställts in till följd av pandemin.

Personalstruktur
Vid årsskiftet 2020/2021 var vi 50 (49) tillsvidareanställda 
och 0 (1) tidsbegränsat anställda, och av samtliga anställ-
da var 15 (15) kvinnor. Under året har 1 person tillsvidare-
anställts och ingen har slutat. 

Medianåldern är 50 år (49). Med median menas att det är 
lika många som är äldre som yngre än 50 år. Medelåldern 
är 49 år (48). Under år 2021 förväntas 2 medarbetare att 
avgå med pension. Åldersstrukturen har efter de senaste 
årens generationsväxling förändrats och idag har över 70 
% av medarbetarna anställts under de senaste 10 åren.

Sjukfrånvaron
Den totala sjukfrånvaron blev 2,4 % (1,7 %). Korttidsfrånva-
ron har påverkats av att vi uppmanat alla att stanna hem-

ma vid minsta symptom av respekt för covid19. Vårt mål  
att hålla den totala sjukskrivningen under 3 % har vi ändå 
klarat med marginal.

Arbetsmiljömål
Följande mål finns:

• Motverka ohälsa i arbetet.

• Främja friska medarbetare.

• Minska sjukfrånvaron och öka prestationsförmågan.

• Totala sjukfrånvaron långsiktigt under 3 %.

Friskvården i VänerEnergi AB
Bolaget har två friskvårdsombud utsedda. Deras uppgift 
är att:

• Få så många som möjligt aktiva i de friskvårdsinsatser 
som bolaget erbjuder och lägga särskild fokus på den 
del av personalen som är minst aktiv.

• Föreslå och följa upp de friskvårdsaktiviteter som bola-
get erbjuder.

• Följa upp hälsoprojektet.

Aktiviteter som erbjuds de anställda
VänerEnergi AB erbjuder de anställda ett årligt friskvårds-
bidrag att användas efter eget önskemål förutsatt att det 
ryms inom Skatteverkets regler för motion och friskvård 
av enklare slag.

Speciella aktiviteter som har arrangerats under 2020:

• Deltagande med ett lag i ”Stafettvasan” i mars.

• Stegtävling under sommaren, god uppslutning med 22 
deltagare.

Många tidigare arrangemang som Springtime, perso-
nalutflykt och gemensamma inomhusaktiviteter har un-
der 2020 ställts in till följd av pandemin.
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Allmänt
VänerEnergi AB är sedan mitten av 2004 miljöcertifierade 
enligt ISO 14001. Certifieringen har utförts av SP (Sveriges 
Provnings- och forskningsinstitut) numera RISE. Den senaste 
uppgraderingsrevisionen enligt ISO 14001:2015 genomför-
des i september 2018 och gäller både VänerEnergi AB och 
VänerEl AB.

Vi bedriver vår verksamhet på en lokal marknad och har en 
stor andel förnyelsebar energi i våra produkter ut till kund. 
Den positiva miljöeffekten av lokal närvaro förstärks genom 
att vi fortsätter att investera i åtgärder för minskade utsläpp 
från våra transporter och anläggningsarbeten, samt att ge-
nom vår utbyggnad av fjärrvärmen förbättra luftkvaliteten.

All el som inköps som nätförluster är sedan 2013 miljöklassi-
ficerad ursprungsmärkt vattenkraftsel.

Miljöpolicy
VänerEnergi AB ska skydda miljön genom att verka för en 
hållbar energiförsörjning vilket innebär:

• Spara på naturresurserna genom att ersätta skadliga pro-
dukter med mindre skadliga, utveckla rutiner och på så 
sätt förebygga föroreningar.

• Lagar och förordningar betraktas som minimikrav.

• Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projekte-
ringar och utförande av tjänster ta miljöhänsyn.

• Påverka leverantörer genom att ställa miljökrav vid upp-
handlingar.

• Stimulera utvecklingen av förnyelsebara energisystem.

Våra miljömål
Under 2018 har nya övergripande miljömål formulerats.  
De mål vi ska jobba med fram till 2030 är följande: 

• Minskning av CO2 utsläpp med 1 200 ton/år. Detta motsva-
rar en leveransvolym av fjärrvärme med 6 300 MWh/år. 

• Minst 40 % av fjärrvärmens totala elkonsumtion ska pro-
duceras i egna produktionsanläggningar.

• Få biobränsleaskan från Töreboda värmeverk godkänd för 
spridning i skogsmark.

• Ett elnät som år 2030 är fritt från impregnerade lednings-
stolpar.

• Effektivisera och minska energiförbrukningen i våra egna 
lokaler.

De nya målen är antagna vid omcertifieringen 2018. 

Under 2020 har både solcellsanläggningen i Lyrestad och 
ORC-turbinen i Töreboda producertat förnyelsebar el åt våra 
fjärrvärmeanläggningar. Solcellsanläggningen har en instal-
lerad effekt på 50 kW och har producerat drygt 47 MWh el 

Vi värnar om miljön
under 2020 (10 MWh 2019). ORC-turbinen har producerat 
drygt 219 MWh under 2020 (113 MWh 2019). 

VänerEnergi har ytterligare två solcellsanläggningar, en på 
Strandvägen 22 och en solcellspark vid vätgastankstatio-
nen. Solcellsparken har under 2020 producerat 270 MWh 
och anläggningen på Strandvägen har producerat 42 MWh  
(40 MWh 2019). Genom egen produktion av förnyelse-
bar el har VänerEnergi minskat nettobehovet av el med  
579 MWh under 2020 (164 MWh 2019).

Sedan januari 2016 använder vi EcoPar Bio som drivmedel 
i vår dieseldrivna fordonsflotta. EcoPar Bio är ett drivmedel 
som är mycket skonsamt för miljö, arbetsmiljö och klimat 
i ett enda svep. VänerEnergi AB:s fordonspark består till 
största delen av dieselbilar. För 2020 motsvarar förnyelse-
bara drivmedel 91% av den totala mängd drivmedel som 
användes under året (82% 2019). Grafen intern produce-
rad/förbrukad energi visar att mängden förbrukad energi 
har varit stabil de senaste fyra åren. Vår egen produktion av 
förnyelsebar el har ökat kraftigt under 2020 vilket resulterar 
i en kraftig minskning av vår nettoförbrukning. Under 2020 
har vår fordonspark minskat sin energianvändning med  
98 MWh jämfört med 2019. 

Under 2020 var 30 laddstolpar i drift, 28 i Mariestad och 
2 i Töreboda. Sammanlagt har vi under 2020 levererat  
63,6 MWh till elbilsladdning (19,2 MWh 2019) vilket re-
sulterar i ett minskat utsläpp av CO2 (61 ton), cancerogena 
kolväte (106 kg), kväveoxider (59 kg) och partiklar (0,8 kg). 
Även leverans av vätgas till bränslecellsbilar i Mariestad 
har bidragit till ett minskat utsläpp av CO2 (22 ton), cance-
rogena kolväte (30 kg), kväveoxider (17 kg) och partiklar  
(0,23 kg). Den totala mängden levererad vätgas under  
2020  var 1,2 ton (1,1 ton 2019).

Vår CO2 balans
För att bekräfta vår bedömning av vad som har en betydan-
de miljöpåverkan så har vi sedan 2008 valt att studera våra 
utsläpp/reduceringar av växthusgasen CO2. Redovisningen 
är uppdelad i två områden. Det första berör vår interna 
verksamhet med utgångsläge från fastigheten på Strandvä-
gen 22. Det andra är den CO2 påverkan våra produkter har i 
Mariestad och Töreboda kommuner. I grafen utsläpp av CO2 
internt i företaget visas att elen inte genererar något fossilt 
CO2 utsläpp. Fjärrvärme har under 2020 genererat ett min-
dre utsläpp av CO2. Det visas även att våra transporter står 
för den stora delen av utsläppen av fossilt CO2. Under 2020 
har fossilt CO2 utsläpp från transporter minskat kraftigt. An-
ledningen tros vara effekterna av pandemin. När vi slår ut 
våra interna fossila CO2 utsläpp över vår leverans av energi, 
släpper VänerEnergi ut 0,038 gram fossil CO2 per levererad 
kWh energi (0,063 gram 2019).

CO2 påverkan av våra produkter
Fjärrvärmen har under 2020 minskat de fossila CO2 ut-
släppen i Mariestad och Töreboda kommuner med  
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50 517 ton. Vi uppskattar att 80% av värmeförsäljningen 
ersatt oljeeldning ute hos kund med en verkningsgrad på 
80%.

Elnät har ersatt nätförlusterna med vattenkraftsel. Detta 
resulterar i en minskning av fossil CO2 med 303 ton jäm-
fört med fossilt inehåll i den nordiska elmixen.

VänerEl har genom försäljning av vattenkraftsel bidragit 
med en minskning av 3 573 ton fossil CO2 jämfört med 

fossil CO2 utsläpp i den nordiska elmixen.

Summering
Nettoeffekten av utsläppen från vår interna verksamhet och 
de produkter vi tillhandahåller/säljer gav 2020 en reduce-
ring av CO2 med  53 977 ton. Omräknat till invånare i våra 
ägarkommuner är minskningen av fossil CO2 1,6 ton per in-
vånare (1,5 ton 2019).
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Styrelsen och verkställande direktören för

VänerEnergi AB
Org nr 556354-1860

får härmed avge

Årsredovisning
och

koncernredovisning

för räkenskapsåret 2020-01-01 -- 2020-12-31

ÅRSREDOVISNING
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten
VänerEnergi AB, organisationsnummer 556354-1860 med 
säte i Mariestad, är moderföretag i en koncern som erbjud-
er varor och tjänster inom el, elnät, fjärrvärme, bredband, 
telefoni och entreprenad.

Viktiga förhållanden
Företaget ägs till 88 % av Mariestads kommun och till 12 % 
av Töreboda kommun. De hel- och delägda bolagen består 
av VänerEl AB som ägs till 100 %, Katrinefors Kraftvärme AB 
till 50 %, Fastbit AB 33,3 % och Bosnet AB 20%.
VänerEnergi AB bedriver elnätsverksamhet i två nätom-
råden, Mariestads tätort och Torsöområdet i Mariestads 
kommun och i Töreboda tätort med omgivning i Töreboda 
kommun. Bolaget har idag 14 852 nätkunder.
Dotterbolaget VänerEl AB bedriver elförsäljning företrä-
desvis inom sina ägarkommuner. Bolaget fungerar som 
återförsäljare av el till Mälarenergi AB, enligt ett avtal där 
VänerEl AB inte är utsatt för någon prisrisk för inköpen. 
Verksamheten fokuseras mot små och medelstora kunder 
inom ägarkommunerna och ska i första hand ses som ser-
vice gentemot dessa. VänerEl AB har idag 10 125 elkunder.
VänerEnergi AB bedriver vidare fjärrvärmedistribution i 
Mariestads och Törebodas tätort och i kransorten Lyrestad. 
Värmen i Mariestad inköps från intressebolaget Katrinefors 
Kraftvärme AB (ägarandel 50 %). Katrinefors Kraftvärme AB 
(KKAB) driver sedan år 2002 kraftvärmeverket som använ-
der skogsflis, returträ och returfiberslam som basbränslen. 
Värmeproduktionen i Töreboda och i Lyrestad sker från 
egna panncentraler med kutterspån och flis som bränsle i 
Töreboda och med briketter och pellets i Lyrestad.
I slutet av 1990-talet påbörjades byggnationen av ett stads-
nät för att tillhandahålla data- och telekommunikations-
tjänster i Mariestads kommun. Nätet byggdes ursprungli-
gen i syfte att sammanbinda kommunens fastigheter för 
att senare också erbjudas övriga intressenter. Till detta 
erbjuds telekunderna också att ansluta sig till bolagets te-
leväxeltjänst. Under 2012 delades verksamheten upp i två 
delar. Affärsområde Stadsnät, som är ägare till kommuni-
kationsnäten, organiseras nu som en del av avdelning Nät, 
tillsammans med Elnät och Entreprenad. Telefonitjänster 
utgör ett eget affärsområde under namnet Telekom.
Intressebolaget Fastbit AB levererar IT-tjänster såsom in-
ternet, IP-telefoni och TV samt utgör kommunikationsope-
ratör i delägarnas stadsnät. Fastbit ägs av VänerEnergi AB, 
Skara Energi AB och Lidköpings kommun till lika delar.
Från hösten 2020 är VänerEnergi nu delägare i Bosnet AB 
(fd Bredband Östra Skaraborg) till 20%. Sedan flera år till-
baka har vi en gemensam beredskapsorganisation med 
övriga delägare i Bosnet. Våren 2021 kommer vi att byta 
kommunikationsoperatör från Fastbit/Openbit till Bosnet. 
Aktierna i Fastbit kommer att avyttras under våren 2021.
VänerEnergi AB äger också den offentliga belysningsan-
läggningen i Mariestad och utför elinstallationer och en-

Förvaltningsberättelse
treprenader i mindre omfattning.
Verksamheten har bedrivits i enlighet med bolagsordning-
ens angivna ändamål med bolaget.
Ägarna har i ägardirektiv bland annat fastlagt att bolaget 
ska utgöra en framstående aktör inom sina affärsområden 
samt medverka till en positiv utveckling av ägarkommu-
nerna. VänerEnergi AB ska i första hand prioritera utveck-
ling av verksamheterna och för dessa nödvändiga investe-
ringar, till gagn för kommuninvånare, näringsliv och ägare. 
Dessutom inrikta verksamheten mot attraktiva kundpriser 
kombinerat med god kvalité och service.
Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte an-
nat anges.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
VänerEnergi AB redovisar åter ett resultat som vida över-
stiger förväntan. Verksamheten har pandemin till trots be-
drivits med god stabilitet och driftsäkerhet.
Fjärrvärmen har under året haft en mycket låg försäljnings-
volym till följd av den uteblivna vintern. Tillväxten av nya 
kunder har varit begränsad och främst skett i samband 
med utbyggnaden i industri- och handelsområdet Sydport 
i Mariestad. VänerEnergi har fortsatt varit medlem i ”Pris-
dialogen”. Certifieringen innebär att man löpande håller 
dialogmöten med de större kunderna och där öppet redo-
visar sin modell för prisförändringar och arbetssätt. Pris-
modellen bygger på öppenhet och långsiktighet.
Utbyggnaden av fibernäten närmar sig allt mer slutfasen. 
Alla öppnade kampanjområden i tätorter är nu färdigställ-
da. Intresset från flerfamiljshus är fortsatt växande så det 
totala antalet nyanslutningar under 2020 var relativt oför-
ändrat. Årets målsättning på 1 000 nya anslutningar blev 
till slut 952.
Som ovan nämnts är VänerEnergi från hösten 2020 deläg-
are i Bosnet AB som kommer att bli ny kommunikationso-
peratör i vårt nät under våren 2021.
Elnätet fortsätter arbetet med att vädersäkra sina ledning-
ar genom att gräva ned dem och inom ett par år kommer 
uteslutande samtliga luftledningar att vara nedgrävda. 
2020 har varit ett intensivt år vad gäller mätarbyten och 
under de första månaderna 2021 kommer projektet med 
att byta samtliga 14 800 elmätare att vara klart. 
I projektet ElectriVillage har produktionen av vätgas vid 
tankstationen startats under hösten. Inledningsvis har an-
läggningen körts med reducerad effekt.
Vid Stadskvarnen har dammluckorna och delar av betong-
en rivits bort under sommaren. Projektet har finansierats 
med hjälp av bidrag från staten och Naturskyddsförening-
en. VänerEnergi har nu inga återstående intressen kvar i 
Stadskvarnen.

Förväntad framtida utveckling
Då den massiva fiberutbyggnaden nu närmar sig målet 
kommer Stadsnätet gradvis att övergå i ett mera förvaltan-
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de stadie där fokus kommer att ligga på driftsäkerhet och 
kostnadseffektivitet genom samarbeten. Efterfrågan på 
ökad bandbredd beräknas dessutom kunna ge en förbätt-
rad marginal på framtida leveranser. 
Med fjärrvärmen är vi idag väl rustade att möta framtidens 
värmebehov. Det har investerats i ny fossilfri värmepro-
duktion i flera av våra fjärrvärmenät de senaste åren. Vår 
produktion är idag i normalläget helt fossilfri, vilket är en 
nödvändighet i framtidens energisystem.
VänerEnergis Elnät har efter de senaste årens stora inves-
teringar endast en liten del väderkänsliga luftledningar 
kvar i drift. Resultatet i form av uteblivna väderstörningar 
har redan visat sig. Vi står därmed mycket väl rustade att 
möta framtidens ökande behov av driftsäkra leveranser. 
Gällande intäktsram för elnätsverksamheten avser 4-år-
sperioden 2020 - 2023. Regelverket har skärpts då bland 
annat den tillåtna avkastningsräntan har sänkts rejält. Bo-
laget har ändå kvar en viss marginal till ramens tak varför 
beslutet inte bedöms påverka nätverksamhetens utveck-
ling allt för negativt.
Framtidsutsikterna för VänerEnergi AB i sin helhet ser fort-
satt mycket positiva ut.

Investeringar
Under året har investeringarna i moderbolaget totalt upp-
gått till 47 912 tkr (63 690). Av dessa har 5 221 tkr (16 299) 
investerats i fjärrvärmerörelsen. I elnätet gjordes investe-
ringar för 24 517 tkr (25 390), i Telekom investerades 0 tkr 
(159) och i Stadsnät 16 991 tkr (20 153). 

I Entreprenadverksamheten gjordes investeringar för  
0 tkr (0) och de gemensamma investeringarna uppgick till 
766 tkr (688). Under året har det också investerats 417 tkr  
(1 001) i Nya Energisystem.

Försäljning och volym
I slutet av 2020 hade VänerEnergi AB 14 852 elnäta-
bonnemang (14 706) och under året överfördes totalt  
212,0 GWh el (212,1). Vid årsskiftet hade VänerEnergi AB 
1 671 fjärrvärmeanslutningar (1 660). Till värmekunderna 
i Mariestad och Lyrestad levererades 108,7 GWh (116,4) 
och till kunderna i Töreboda 22,8 GWh (24,6).
Resultat efter finansnetto uppgår till 29,9 mkr (32,0). 
Omsättningen har sjunkit då intäkterna från anslutnings-
avgifter nu minskar allt eftersom vi börjar nå slutet på 
bredbandsutbyggnaden. Samtidigt ökar avskrivningskost-
naderna till följd av de senaste årens stora investeringar.
Fjärrvärmen har haft en ännu lägre försäljningsvolym 2020 
än 2019 som då betraktades som låg. Trots minskad volym 
är ändå resultatet bättre än budgeterat till följd av en lägre 
kostnadsmassa.
Elnät uppvisar på nytt årsbästa med ett resultat på över  
21 mkr trots sjunkande omsättning och oförändrade pris-
nivåer. Mycket låga elmarknadspriser och därmed också 
låga kostnader för nätförluster är största orsaken till detta.
Resultatet för Stadsnät är fortsatt starkt och i nivå med året 
innan trots lägre anslutningsavgifter. Avskrivningskostna-
derna stiger rejält, men enligt plan, till följd av de senaste 
årens stora investeringar.

Flerårsöversikt

Koncernen    2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning     245 012 255 520 262 702 250 624 239 090

Resultat efter finansiella poster    30 937 33 061 37 564 35 683 30 625

Balansomslutning    692 199 679 585 652 333 596 800 552 209

Kassaflöde från den löpande verksamheten   74 136 58 250 73 407 70 493 48 365

Soliditet, %    33,0 31,9 29,6 28,5 26,9

Avkastning på eget kapital, %    13,5 15,3 19,4 21,0 20,7

Avkastning på totalt kapital, %    5,5 5,9 6,8 7,2 7,1

Antal anställda, st.    50 49 50 50 46

Moderföretaget    2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning     215 858 220 269 228 574 223 083 210 926

Resultat efter finansiella poster    29 945 32 036 36 771 34 768 29 817

Balansomslutning    690 180 678 231 647 828 592 068 548 746

Justerat eget kapital    225 740 213 440 192 148 168 908 147 099

Kassaflöde från den löpande verksamheten   72 429 60 445 72 905 67 251 46 681

Soliditet, %    32,7 31,5 29,7 28,5 26,8

Avkastning på eget kapital, %    13,3 15,0 19,1 20,6 20,3

Avkastning på totalt kapital, %    5,4 5,7 6,7 7,1 7,0

Antal anställda, st.    50 49 50 50 46

Definitioner av nyckeltal, se not 36
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Styrelsen föreslår att  
vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Utdelning  8 000 000
Balanseras i ny räkning    363 883
Summa   8 363 883

Eget kapital, tkr
Koncernen Hänförbart till ägare till moderföretaget

  Aktie-  Fritt  Summa
  kapital Reserver kapital eget kapital
Belopp vid årets ingång  9 091 195 045 12 434 216 570 
Förskjutning mellan bundet och
fritt kapital   16 276 -16 276 0
Justering till följd av ändrad skattesats   166  166
Utdelning    -12 000 -12 000 
Årets resultat    24 301 24 301 
Redovisat värde  9 091 211 487 8 459 229 037 

Moderföretaget  Aktie- Reserv- Balanserat Summa
  kapital fond resultat eget kapital
Belopp vid årets ingång  9 091 1 818 12 339 23 248
Utdelning    -12 000 -12 000 
Årets resultat    8 025 8 025 
Redovisat värde  9 091 1 818 8 364 19 273

Affärsområde Telekom gör på nytt ett mycket bra resul-
tat. Orsaken är som tidigare att man lyckats sänka sina 
rörelsekostnader.
Affärsområde Nya Energisystem, innefattande drift av 
vätgasstationen, visar fortsatt underskott. Kostnaderna 
för inköp av vätgas och riskanalyser har ökat under året.

Personal
Bolaget bedriver sedan lång tid tillbaka ett aktivt hälso-
befrämjande arbete. I detta ingår regelbundna hälsopro-
filbedömningar, hälsokontroller, friskvårdsarrangemang 
och medarbetarundersökningar. Den totala sjukfrånva-
ron har under året varit 2,4 % (1,7). Vår målsättning är att 
långsiktigt hålla sjukfrånvaron under 3 %, vilket vi under 
året har klarat med god marginal. Detta trots inverkan av 
Covid 19 som ökat den korta sjukfrånvaron då medarbe-
tarna uppmanats att stanna hemma vid minsta sjuksymp-
tom.

Miljö
VänerEnergi AB:s intressebolag Katrinefors Kraftvärme 
AB bedriver tillståndspliktig verksamhet för utsläpp till 
luft enligt miljöskyddslagen. Tillståndspliktig verksam-
het avser hela bolagets verksamhet. Bolaget har under 
året följt i tillståndet givna villkor och riktvärden. Den till-
ståndspliktiga verksamheten påverkar miljön i och med 
att el- och värmeproduktion förbränner trädbränslen, re-
turträ och fiberslam.

Risker och osäkerhetsfaktorer
År 2021 har inletts med stigande elmarknadspriser främst 
till följd av vinter och kyla. Höjningen sker från de mycket 
låga prisnivåer som vi haft under 2020. Högre elmark-
nadspriser ger högre kostnader för elnäts nätförluster 
men samtidigt ges fjärrvärmen en förbättrad konkurrens-
kraft då uppvärmningsalternativen blir dyrare.
Dotterbolaget VänerEl AB bedriver elförsäljning på åter-
försäljarbasis. Inköpen sker från vår partner Mälarenergi 
AB som tar alla risker vid inköpen av el.
Finansieringen av moderbolagets investeringar 2020 har 
skett med egna medel. Under slutet av 2020 införde hu-

vudägaren Mariestads kommun en koncernbank där bo-
laget ska ingå. Samtliga externa lån ska nu överföras till 
koncernbanken som därmed blir VänerEnergi AB:s enda 
långivare.
Information angående Coronavirusets påverkan
VänerEnergi AB bedriver samhällskritisk verksamhet i 
form av el och värmeförsörjning vilken måste fungera för 
samhällets funktion i stort. Bolaget har vidtagit särskilda 
åtgärder för att skydda sina medarbetare från smitta ge-
nom att låta stora delar av medarbetarna arbeta hemi-
från och genom uppdelning av medarbetarna i åtskilda 
arbetslag. 
Coronapandemin har inte nämnvärt påverkat bolaget 
ekonomiskt. Försäljningsvolym och kundförluster har va-
rit som under ett normalår.

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på samman-
lagt 8 363 883 kr.

Bolagets soliditet uppgår till 32,7 %. Soliditeten är, mot 
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs 
med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget be-
döms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande 
nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på 
kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga inves-
teringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försva-
ras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. 
(försiktighetsregeln).
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat 
och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande noter.



 Årsredovisning VänerEnergi 2014  13

RESULTATRÄKNING
 

RESULTATRÄKNING

Koncernen Moderföretaget

tkr Not 2020 2019 2020 2019

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 3 245 012 255 520 215 858 220 269

Aktiverat arbete för egen räkning 9 281 8  480 9 281 8  480

Övriga rörelseintäkter 4 3 249 896 3 219 885

257 542 264 896 228 358 229 634

Rörelsens kostnader

Regionnät, nätförluster, elkraft -43 655 -51 895 -15 611 -17 799

Inköp av värme/bränslen -61 066 -59 270 -61 066 -59 270

Övriga externa kostnader 5, 6 -42 848 -43 503 -42 696 -43 359

Personalkostnader 7 -37 060 -37 619 -37 060 -37 619

Avskrivningar av materiella och  
imateriella anläggningstillgångar -35 304 -33 263 -35 304 -33 263

-219 933 -225 550 -191 737 -191 310

Rörelseresultat 37 609 39 346 36 621 38 324

Resultat från finansiella poster

Resultat från fordringar som är  
anläggningstillgångar 8 366 360 366 360

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 9 65 61 61 58

Räntekostnader och liknande kostnader 10 -7 103 -6 706 -7 103 -6 706

-6 672 -6 285 -6 676 -6 288

Resultat efter finansiella poster 30 937 33 061 29 945 32 036

Bokslutsdispositioner 11 - - -19 715 -16 694

Resultat före skatt 30 937 33 061 10 230 15 342

Skatt på årets resultat 12 -6 636 -7 113 -2 205 -3 322

Årets resultat 24 301 25 948 8 025 12 020
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Koncernen Moderföretaget

tkr Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 12 135 12 841 12 135 12 841

Eldistributionsanläggning 14 201 961 187 051 201 961 187 051

Fjärrvärmeanläggning 15 199 863 206 941 199 863 206 941

Gatubelysningsanläggningar 16 9 189 10 108 9 189 10 108

Externa dataanläggningar 17 139 925 128 046 139 925 128 046

Inventarier, verktyg och fordon 18 4 385 2 993 4 385 2 993

Pågående nyanläggningar 19 14 465 21 356 14 465 21 356

581 923 569 336 581 923 569 336

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 20 – – 100 100

Andelar i intresseföretag 21 4 763 1  898 4 763 1 898

Fordringar hos intresseföretag 22 20 950 20 950 20 950 20 950

Andra långfristiga värdepappersinnehav 23 169 169 168 168

25 882 23 017 25 981 23 116

Summa anläggningstillgångar 607 805 592 353 607 904 592 452

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 2 171 2 804 2 171 2 804

Pågående arbete för annans räkning 644 949 644 949

2 815 3 753 2 815 3 753

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 66 303 73 356 66 303 73 356

Koncernkonto Mariestads kommun 28 7 099 328 6 056 –

Fordringar hos intresseföretag 601 3 429 601 3 429

Aktuell skattefordran 560 560 – –

Övriga fordringar 4 581 2 968 4 069 2 481

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 2 427 2 834 2 424 2 756

81 571 83 475 79 453 82 022

Kassa och bank 8 4 8 4

Summa omsättningstillgångar 84 394 87 232 82 276 85 779

SUMMA TILLGÅNGAR 692 199 679 585 690 180 678 231
   

BALANSRÄKNING
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Koncernen Moderföretaget

tkr Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 9 091 9 091 9 091 9 091

Reservfond – – 1 818 1 818

Reserver 211 487 195 045

220 578 204 136 10 909 10 909

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -15 842 -13 514 339 319

Årets resultat 24 301 25 948 8 025 12 020

8 459 12 434 8 364 12 339

229 037 216 570 19 273 23 248

Obeskattade reserver 25 – – 262 681 241 974

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 495 634 495 634

Uppskjuten skatteskuld 26 54 112 49 847 – –

54 607 50 481 495 634

Långfristiga skulder 27

Skulder till kreditinstitut 341 250 331 250 341 250 331 250

341 250 331 250 341 250 331 250

Kortfristiga skulder

Koncernkonto Mariestads kommun 28 – 11 784 – 11 784

Skulder till kreditintstitut – 2 800 – 2 800

Leverantörsskulder 20 825 19 246 13 323 14 815

Skulder till koncernföretag – – 6 702 8 219

Skulder till intresseföretag 8 448 7 954 8 448 7 954

Aktuell skatteskuld 358 522 358 522

Övriga skulder 29 27 848 29 018 27 848 28 823

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 9  826 9 960 9 802 6 208

67 305 81 284 66 481 81 125

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 692 199 679 585 690 180 678 231
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KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen Moderföretaget

tkr Not  2020  2019  2020  2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 37 609 39 346 36 621 38 324

- Avskrivningar 35 304 33 263 35 304 33 263

- Realisationsresultat 21 544 21 544

- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 31 -139 -123 -139 -123

72 795 73 030 71 807 72 008

Erhållen ränta 431 421 427 418

Erlagd ränta -7 103 -6 706 -7 103 -6 706

Betald inkomstskatt -2 369 -1 770 -2 369 -1  770

Nettokassaflöde från den löpande  
verksamheten 63 754 64 975 62 762 63 950

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av varulager 938 -451 938 -451

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 8 675 -1 170 8 625 -1 103

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 769 -5 104 104 -1 951

Kassaflöde från den löpande verksamheten 74 136 58 250 72 429 60 445

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -47 912 -63 690 -47 912 -63 690

Förvärv av övriga finansiella tillgångar -2 865 – -2 865 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 777 -63 690 -50 777 -63 690

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning -12 000 -6 000 -12 000 -6 000

Erhållna koncernbidrag – – 992 1 023

Upptagna lån 10 000 – 10 000 –

Amortering av skuld -2 800 -2 800 -2 800 -2 800

Förändring av checkräkningskredit -11 784 11 018 -11 784 11 018

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -16 584 2 218 -15 592 3 241

Årets kassaflöde 6 775 -3 222 6 060 -4

Likvida medel vid årets början 332 3 554 4 8

Likvida medel vid årets slut 7 107 332 6 064 4
   

KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER

Noter
Belopp i tkr om inte annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovis-
ning och koncernredovisning (K3). 
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sam-
manfattas nedan.
I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar verksamheten för moderföretaget och dotterföretag fram till och med 31 december 
2020. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på 
annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transak-
tion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. VänerEl ägs till 100 %.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella 
styrningen, vanligtvis genom att koncernen äger mellan 20 % och 50 % av röstetalen.
Bolagets andel i Katrinefors Kraftvärme AB (50 %) redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden, eftersom intressebolaget 
resultatmässigt bedöms vara av ringa betydelse i koncernen (ÅRL 7 kap 25§). Detsamma gäller FastBit AB (33,3 %) och 
Bosnet AB (20%).

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom transaktioner mel-
lan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen.

Resultaträkning

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. distribution av el, värme, bredband, tele-
foni, elhandel, anslutningsavgifter, samt andra intäkter såsom entreprenadavtal och tjänsteförsäljning.
Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta.

Anslutningsavgifter 
I koncernen finns avtal om anslutningsavgifter som till sin helhet intäktsredovisas vid färdigställd anslutning.

Leasing
Leasingavtal finns endast i ringa omfattning och till ett mindre värde och avser bilar, kopieringsmaskiner, lokal, markar-
rende och nätförbindelser. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, d.v.s. leasingavgiften kostnadsförs 
löpande.

Ersättningar till anställda

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgifter till avgiftsbestämd pensionsplan, PA KFS, kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Äldre pensionsplan, PA KL, gäller ett fåtal anställda. Denna innebär att företaget tidigare år har avsatt medel och därmed 
byggt upp en pensionsskuld.
Koncernen har förmånsbestämda planer i egen regi hos försäkringsbolaget KPA och värderar därmed denna i enlighet 
med den erhållna uppgiften. Förpliktelsen värderas till det belopp som KPA beräknar årligen.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande 
resultatposter.
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Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda 
nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens 
anskaffningsvärde. Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader = 19-43 år
Elproduktionsanläggningar = 25 år
Eldistributionsnät, stationer = 25 år
Elmätare, teknisk utrustning = 10 år
Fjärrvärmekulvertar = 30 år
Fjärrvärmemätare = 5-10 år
Panncentral Fjärrvärme = 5-40 år
Gatubelysningsanläggning = 20 år
Externa Tele- och IT-anläggningar = 3-30 år
Fordon = 5 år
Övriga maskiner och inventarier = 3-10 år

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättring av 
tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll 
redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsme-
tod används för samtliga typer av materiella tillgångar.

Finansiella instrument

Allmänna principer
Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och 
koncernen därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovi-
sas när faktura har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när koncernen 
förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell 
skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläg-
gande av betalning.

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar värderas till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kund-
fordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader.

Finansiella instrument
Koncernen använder säkringar (swappar) för att säkra ränterisker.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det 
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande 
och för att åstadkomma en försäljning.
Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU).
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Inkomstskatter
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till 
följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Övrigt

Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning (säkringsredovisning)
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För att säkrings-
redovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns en entydig koppling mellan säkringsinstrumentet och den säkrade 
posten. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den risk som är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande kan 
visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar och att säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen om 
huruvida säkringsredovisning ska tillämpas görs vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning av värdeförändringen 
beror på vilken typ av säkring som ingåtts.
Bolaget använder ränteswappar för att ersätta upplåning till rörlig ränta med fast ränta. Bolaget bedömer att säkringsre-
lationen är effektiv vilket innebär att det inte sker någon redovisning av säkringsinstrumentet.

Säkringsredovisningens upphörande
Säkringsredovisningen avbryts om 
- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller 
- säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning. 
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos bank och i kassan som lätt kan omvandlas till ett känt belopp 
och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuation. Likvida medel består även av saldo på koncernkonto hos 
Mariestads kommun. I juridisk mening utgör behållningen en fordran på kommunen. I bolagets kassaflödesanalys är det-
ta saldo hanterat som likvida medel. Innestående medel är hela tiden omedelbart tillgängliga för bolaget att disponera.

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Bedömning har gjorts att det inte föreligger någon betydande risk för väsentliga justeringar av redovisade värden under 
det närmaste året.

NOTER
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Not 3 Nettoomsättning
Nettoomsättning per verksamhetsgren Koncernen  Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019
Elförsäljning 29 154 35 251 – –
Fjärrvärme 93 774 95 895 93 774 95 895
Elnät 77 237 78 041 77 237 78 041
Entreprenad 6 839 6 289 6 839 6 289
Stadsnät 26 285 27 780 26 285 27 780
Telekom 8 716 9 150 8 716 9 150
Nya Energisystem 135 184 135 184
Övrigt 2 872 2 930 2 872 2 930
Nettoomsättning 245 012 255 520 215 858 220 269

Not 4 Övriga rörelseintäkter   

Posten avser bidrag för lokalt vattenvårdsprojekt (LOVA), intrångsersättning från Naturvårdsverket, bidrag för sjuklöne-
kostnader, återvunna kundförluster, vinst vid försäljning av anläggningstillgångar samt försäkringsersättning. 

Not 5 Operationell leasing
Företaget leasar 4 st skrivare och 2 st kaffeautomater. 
Kostnader för finansiell leasing av bilar uppgår till 974 tkr (615). Denna leasing sker i moderbolaget.
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

 Koncernen  Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019
Inom 1 år 145 131 145 131
1-5 år 581 524 581 524
Senare än 5 år 727 655 727 655
Summa 1 453 1 310 1 453 1 310

Not 6 Ersättning till revisorer
 Koncernen  Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019
PwC     
Revisionsuppdraget 115 90 100 85
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 14 23 14 23
Summa 129 113 114 108

Not 7 Löner och ersättningar
Löner och ersättningar till anställda
 Koncernen  Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 222 1 205 1 222 1 205
Övriga anställda 23 948 23 869 23 948 23 869
Summa löner och andra ersättningar 25 170 25 074 25 170 25 074
Sociala kostnader
Pensionskostnader 2 310 2 416 2 310 2 416
    Varav för styrelse och verkställande direktör 259 258 259 258
Övriga sociala kostnader 7 913 8 526 7 913 8 526
Summa sociala kostnader 10 223 10 942 10 223 10 942

För VD gäller 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning påkallad från bolaget.  
Därutöver är VD berättigad till ytterligare 12 månadslöner efter avräkning av inkomst från annan arbetsgivare. 

NOTER
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Medelantalet anställda
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Kvinnor 15 15 15 15
Män 35 36 35 36
Totalt 50 51 50 51

Könsfördelning i styrelse och  
företagsledning (antal)
   Moderföretaget
   2020 2019
Styrelse
Kvinnor   3 3
Män   6 7
Totalt   9 10

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor   2 1
Män   4 4
Totalt   6 5

Not 8 Resultat från fordringar 
som är anläggningstillgångar 
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Ränteintäkter från intresseföretag 366 360 366 360
Summa 366 360 366 360

Not 9 Övriga ränteintäkter och  
liknande intäkter
 Koncernen  Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019
Övriga ränteintäkter 65 61 61 58
Summa 65 61 61 58

Not 10 Räntekostnader och  
liknande kostnader
 Koncernen  Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019
Räntekostnader till kreditinstitut -5 431 -5 173 -5 431 -5 173
Räntekostnader till Skatteverket – -1 – -1
Kostnader för borgensavgifter -1 672 -1 532 -1 672 -1 532
Summa -7 103 -6 706 -7 103 -6 706

Not 11 Bokslutsdispositioner
   Moderföretaget 
   2020 2019
Överavskrivningar   -20 707 -17 717
Erhållna koncernbidrag   992 1 023
Summa   -19 715 -16 694
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Not 12 Skatt på årets resultat
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Aktuell skatt -2 205 -3 322 -2 205 -3 322
Uppskjuten skatt -4 265 -510 – –
Justering till följd av ändrad skattesats -166 -3 281 – –
Summa -6 636 -7 113 -2 205 -3 322

Redovisat resultat före skatt 30 937 33 061 10 230 15 342

Skatt enligt gällande skattesats (21,4%) -6 621 -7 075 -2 189 -3 283
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
  Övriga ej avdragsgilla kostnader -16 -38 -16 -38
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter – – – –
Redovisad skattekostnad -6 636 -7 113 -2 205 -3 322

Not 13 Byggnader och mark
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 33 220 31 622 33 220 31 622
Inköp – 3 260 – 3 260
Försäljningar/utrangeringar – -1 662 – -1 662
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 220 33 220 33 220 33 220

Ingående ackumulerade avskrivningar -20 379 -21 092 -20 379 -21 092
Försäljningar/utrangeringar – 1 401 – 1 401
Årets avskrivningar -706 -688 -706 -688
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 085 -20 379 -21 085 -20 379

Redovisat värde 12 135 12 841 12 135 12 841

Not 14 Eldistributionsanläggning
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 353 126 326 121 353 126 326 121
Inköp 26 675 34 357 26 675 34 357
Försäljningar/utrangeringar -13 377 -7 352 -13 377 -7 352
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 366 424 353 126 366 424 353 126

Ingående ackumulerade avskrivningar -166 075 -162 786 -166 075 -162 786
Försäljningar/utrangeringar 13 377 7 352 13 377 7 352
Årets avskrivningar -11 765 -10 641 -11 765 -10 641
Utgående ackumulerade avskrivningar -164 463 -166 075 -164 463 -166 075

Redovisat värde 201 961 187 051 201 961 187 051

Not 15 Fjärrvärmeanläggning
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 368 920 349 310 368 920 349 310
Inköp 5 903 19 610 5 903 19 610
Försäljningar/utrangeringar -713 – -713 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 374 110 368 920 374 110 368 920
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Ingående ackumulerade avskrivningar -161 979 -148 760 -161 979 -148 760
Försäljningar/utrangeringar 713 – 713 –
Årets avskrivningar -12 981 -13 219 -12 981 -13 219
Utgående ackumulerade avskrivningar -174 247 -161 979 -174 247 -161 979

Redovisat värde 199 863 206 941 199 863 206 941

Not 16 Gatubelysningsanläggningar
 Koncernen  Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 19 430 19 430 19 430 19 430
Inköp – – – –
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 430 19 430 19 430 19 430

Ingående ackumulerade avskrivningar -9 322 -8 403 -9 322 -8 403
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Årets avskrivningar -919 -919 -919 -919
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 241 -9 322 -10 241 -9 322

Redovisat värde 9 189 10 108 9 189 10 108

Not 17 Externa dataanläggningar
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 197 921 174 762 197 921 174 762
Inköp 19 784 23 159 19 784 23 159
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 217 705 197 921 217 705 197 921

Ingående ackumulerade avskrivningar -69 875 -62 815 -69 875 -62 815
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Årets avskrivningar -7 905 -7 060 -7 905 -7 060
Utgående ackumulerade avskrivningar -77 780 -69 875 -77 780 -69 875

Redovisat värde 139 925 128 046 139 925 128 046

Not 18 Inventarier, verktyg och fordon
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 17 836 17 142 17 836 17 142
Inköp 2 441 1 492 2 441 1 492
Försäljningar/utrangeringar -492 -798 -492 -798
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 785 17 836 19 785 17 836

Ingående ackumulerade avskrivningar -14 843 -14 864 -14 843 -14 864
Försäljningar/utrangeringar 471 754 471 754
Årets avskrivningar -1 028 -733 -1 028 -733
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 400 -14 843 -15 400 -14 843

Redovisat värde 4 385 2 993 4 385 2 993
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Not 19 Pågående nyanläggningar
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 21 356 39 674 21 356 39 674
Inköp 7 995 18 199 7 995 18 199
Omklassificeringar -14 886 -36 517 -14 886 -36 517
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 465 21 356 14 465 21 356

Redovisat värde 14 465 21 356 14 465 21 356

Not 20 Andelar i koncernföretag
   Moderföretaget
   2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden   100 100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   100 100

Redovisat värde   100 100

  Andel, % Antal Redovisat värde
Dotterföretag Org nr kapital (röster) andelar 2020 2019
VänerEl AB
Säte: Mariestad 556526-2655 100,0   (100,0) 1 000 100 100
     100 100

Not 21 Andelar i intresseföretag
  Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 4 763 1 898 4 763 1 898
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 763 1 898 4 763 1 898

Redovisat värde 4 763 1 898 4 763 1 898

I koncernens redovisning
    Andel, % Justerat EK / Redovisat värde 
Intresseföretag Org nr  kapital (röster) Årets resultat 2020 2019
Direkt ägda
Katrinefors Kraftvärme AB 556533-4611 50,0   (50,0) 26 176/0 250 250
Säte:  Mariestad
FastBit AB 556592-2548 33,3   (33,3) 16 025/733 1 648 1 648
Säte: Skara
Bosnet AB 556673-3175 20,0   (20,0) 14 067/666 2 865 –
Säte: Karlsborg
       4 763 1 898

I moderföretagets redovisning
    Andel, % Justerat EK / Redovisat värde
Intresseföretag Org nr  kapital (röster) Årets resultat 2020 2019
Katrinefors Kraftvärme AB 556533-4611 50,0   (50,0) 26 176/0 250 250
Säte: Mariestad
FastBit AB 556592-2548 33,3   (33,3) 16 025/733 1 648 1 648
Säte: Skara
Bosnet AB 556673-3175 20,0   (20,0) 14 067/666 2 865 –
Säte: Karlsborg
       4 763 1 898
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Not 22 Fordringar hos intresseföretag
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade fordringar 20 950 20 950 20 950 20 950
Utlåning – – – –
Utgående ackumulerade fordringar 20 950 20 950 20 950 20 950

Redovisat värde 20 950 20 950 20 950 20 950

Not 23 Andra långfristiga 
värdepappersinnehav
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 169 169 168 168
Inköp – – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 169 169 168 168

Redovisat värde 169 169 168 168

Företag 2020 2019 2020 2019
Sinfra (fd VÄRMEK) 15 15 15 15
Medflyttarakademin 5 5 5 5
Lokalkraft (LEV-Nära Ekonomisk förening) 1 1 – –
Net West 143 143 143 143
Töreboda Biogasförening 5 5 5 5
 169 169 168 168

      
Not 24 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Upplupna intäkter 274 512 274 445
Förutbetalda försäkringar 578 598 578 598
Fordran skatteverket på energiskatt – 50 – 50
Förutbetald levfaktura 1 575 1 607 1 572 1 596
Övriga poster – 67 – 67
Redovisat värde 2 427 2 834 2 424 2 756

Not 25 Obeskattade reserver
   Moderföretaget
   2020 2019
Ackumulerade överavskrivningar   262 681 241 974
Redovisat värde   262 681 241 974

I obeskattade reserver ingår 20,6 % uppskjuten skatt.

Not 26 Uppskjuten skatteskuld
 Koncernen 
 2020 2019  
 Uppskjuten Uppskjuten 
  skuld  skuld 
Obeskattade reserver      
Ackumulerade överavskrivningar  54 112  49 847 
Redovisat värde    54 112  49 847 



26   Årsredovisning VänerEnergi 2014

Not 27 Långfristiga skulder
 Koncernen  Moderföretaget
Förfallotidpunkt från balansdagen: 2020 2019 2020 2019
Mellan 1 och 5 år – 11 200 – 11 200
Senare än 5 år 341 250 320 050 341 250 320 050
Redovisat värde 341 250 331 250 341 250 331 250

Not 28 Koncernkonto Mariestads kommun
Per 201231 redovisas en fordran på koncernkonto Mariestads kommun uppgående till 6 056 tkr för moderbolaget.

Not 29 Övriga skulder
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Moms 7 725 8 361 7 725 8 166
Källskatt 628 612 628 612
Elskatt 19 454 20 011 19 454 20 011
Övriga skulder/fordringar 41 34 41 34
Redovisat värde 27 848 29 018 27 848 28 823

  
Not 30 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter
 Koncernen  Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019
Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter 2 006 1 777 2 006 1 777
Upplupna räntekostnader/borgensavgifter 122 117 122 117
Upplupen löne- och fastighetsskatt 660 687 660 687
Upplupen arbetsgivaravgift 667 648 667 648
Skuld skatteverket på energiskatt 32 30 32 30
Förutbetalda intäkter 385 425 385 425
Intrångsersättning Naturvårdsverket – 1 850 – 1 850
Bredbandsstöd 2021 4 730 – 4 730 –
Upplupen lön inkl sociala avgifter 353 – 353 –
Upplupen kostnad el/värme 184 – 184 –
Övriga poster 687 4 426 663 674
Redovisat värde 9 826 9 960 9 802 6 208

Not 31 Övriga poster som inte  
påverkar kassaflödet
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Avsättning till pensioner -139 -123 -139 -123
Summa -139 -123 -139 -123

Not 32 Inköp och försäljning mellan  
koncernföretag
VänerEnergi AB har under året koncerninternt sålt tjänster för 1 938 tkr (1 735).

Not 33 Kocernuppgifter
Moderföretaget har ett helägt dotterföretag, VänerEl AB, org. nr. 556526-2655 med säte i Mariestad.
Koncernredovisning avges avseende VänerEnergi AB som moderbolag till VänerEl AB.

NOTER
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NOTER

Not 34 Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser
 Koncernen  Moderföretaget
 2020 2019 2020 2019
Ställda säkerheter 
Pantsättning av aktier i Katrinefors Kraftvärme AB 250 250 250 250

Eventualförpliktelser inga inga inga inga

Not 35 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Några väsentliga händelser som påverkar bolaget har ej inträffat.

Not 36 Definiton av nyckeltal

JUSTERAT EGET KAPITAL
Eget kapital som justerats för utdelning + 78,6 % av obeskattade reserver.

SOLIDITET
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital.

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL
Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 
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Mariehus vd har ordet
Covid-19
Covid-19-pandemin har påverkat människor över hela 
världen, även oss på Mariehus. Vårt mål har hela tiden 
varit att försöka minimera smittspridningen. Utifrån det 
målet har vi ändrat på det vi har kunnat, utan att för den 
skull påverka hyresgästerna för mycket. Vi har exempel-
vis skjutit fram projekt som skulle ha genomförts under 
året, och som vi nu istället hoppas kunna genomföra 
under 2021. 

Till en början kommer vi även under 2021 att behöva ta 
stor hänsyn till risken för smittspridning, exempelvis 
genom att hålla avstånd och träffas i mindre grupper. 
Förhoppningsvis kommer vi sedan att kunna återgå till 
ett mer »normalt« samhälle när vaccineringen kommit 
igång och marknadsförutsättningarna i samhället gradvis 
förbättras.  
 
Hyresrätten står stark  
När signalen i samhället ljuder om att stramare tider är 

att vänta och att konjunkturen måste stärkas; då finns 
det ändå något som står på fast grund: hyresrätten. 
Oavsett upp- och nedgångar i landet behöver vi alla  
någonstans att bo. Boendeformen hyresrätt finns alltid 
där, och det är något som vi som kommunalt bostads-
bolag kämpar för.

Våra mål är högt satta. Vår vardag präglas av viktiga 
frågor som att förvalta våra välskötta fastigheter, ge 
service med kvalitet, renovera smart, ekonomiskt och 
miljömedvetet samt bygga nytt så att alla kan bo.

 
Smart och långsiktigt  	 	 	
En av de stora frågor som vi brottas med är hur, var och 
när nya hyresrätter ska byggas i Mariestad. Vi vet bättre
än att kasta oss in i projekt där kostnaderna skenar och 
hyrorna blir för höga. 

Utmaningen ligger i att säkerställa en smart, långsiktig 
produkt med hanterbara hyresnivåer. Trots det blir alltid 
nyproduktion dyrare än ett boende i ett befintligt hus.  

Mariehus engagerade personal, exempelvis våra fastighetsskötare, gör ett viktigt och uppskattat arbete.
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Bättre med hyresrätt  
När konjunkturen är skakig riktas ofta stor uppmärksam-
het mot hyresrätter. Eftersom utbudet av ekonomiska 
vinster på bostadsrättsmarknaden nu minskar, öppnas en 
bättre marknad för byggnation av hyresrätter. Bättre 
priser ger lägre produktionskostnader, vilket i sin tur kan 
ge lägre hyror.  
 
Blandat är bäst 	
Nyproduktion är heller inte allt. Vi tror att ett blandat 
bostadsbestånd är nyckeln till framgång. Det ger oss 
möjlighet att erbjuda såväl billigare boende i vårt 
befintliga bestånd som dyrare i våra nyproducerade 
fastigheter. På det viset kan våra kunder välja var de vill 
bo och vilken hyra som passar deras livssituation. Vårt 
befintliga bestånd är alltid vår stomme.

Hållbarhet på gemensam grund	
Vår strävan är att bli vår regions bästa hyresvärd. Arbetet 
för att nå dit pågår oförtrutet varje dag. Vi tror stenhårt 
på att hög kundnöjdhet och trivsel är vägen till vårt mål. 
Samtidigt ser vi tydligt vikten av att fylla en social 
funktion, vilket också är en viktig del i allmännyttans 
uppdrag. Vi arbetar därför nära vår ägare Mariestads 
kommun – ett samarbete som ger frukt även vad gäller 
social hållbarhet. Vi samarbetar också tätt med kommu-
nen för att säkerställa att det finns samhällsnyttiga 
lokaler för kommuninvånarna, exempelvis när det gäller 

» Vår strävan är att bli vår regions bästa hyresvärd. 
Arbetet för att nå dit pågår oförtrutet varje dag.«

Mariehus befintliga fastighetsbestånd är alltid vår stomme.

kommersiella lokaler, förskolor, LSS-boenden och 
äldreboenden.      

Engagemang inifrån	
För att allt det vi gör och planerar ska bli möjligt krävs 
engagerad personal. Det har vi verkligen här på Marie-
hus. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare 
som varje dag gör sitt yttersta för att vårda vår fina 
produkt: en stark hyresrätt och ändamålsenliga kommer-
siella fastigheter. Jag vill även tacka styrelsen och vår 
ägare för deras intresse och engagemang i bolaget. 2021 
blir ett produktivt år som vi med spänning ser fram emot.	
	

  
  

 Stefan Rånes, vd 
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Förvaltningsberättelse Mariehus AB
Ägare och verksamhet
Styrelsen och verkställande direktören för Mariehus AB 
(org-nr 556416–9323) får härmed avge följande berättelse 
över verksamheten 2020, som är bolagets 30:e verksam-
hetsår. Bolaget är helägt av Mariestads kommun. Bolaget 
är i sin tur moderbolag till Mariehus Ärlan AB (org-nr 
559149–9974) och Mariehus Uttern AB (org-nr 556659–
5962). Samtliga bolag har sitt säte i Mariestad.  

Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning. 

Koncernstruktur
Bolaget är moderbolag i en koncern, se not 16. 

Styrelse och verkställande direktör
Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i 
Mariestad, har under verksamhetsåret hållit sju
protokollförda sammanträden. Den har bestått av följande 
ledamöter och suppleanter: 
 
Ordinarie ledamöter 
Ordförande Göte Andersson (M) samt Lars Karlsson (M), 
Johan Gotthardsson (L), Lars Alfredsson (KD),
Per Rosengren (V), Therese Weckström (S) och vice 
ordförande Linnéa Wall (S).  
 
Suppleanter  
Ingemar Karlström (M), Göran Hellström (L), Emil 
Gullbrantz (C), May-Brith Jansson (C), Håkan Fernström 
(S), Marianne Johansson (S) och Bo Eksell (S).  

Personalrepresentanter 
Ordinarie: Keijo Pollari (Fastighetsanställdas förbund)
Suppleant: Fredrick Karlsson (Fastighetsanställdas 
förbund)  
 
Verkställande direktör 
Stefan Rånes 

Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Mattias Bygghammar, huvudansvarig och auktoriserad 
revisor

Lekmannarevisorer
Ordinarie: Lars Göran Kvist
Suppleant: Björn Andersson 

Organisationsanslutning
Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostads-
företag (SABO), arbetsgivarorganisationen Fastigo samt 
till inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV).  

Firmatecknare
Förutom styrelsen i sin helhet även ordförande Göte 
Andersson, vice ordförande Linnéa Wall samt vd Stefan 
Rånes – två i förening.  

På fastigheten Kommissionären har yttertaket bytts under det gångna året.
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Alen 2, ROT (köks- och badrumsrenovering)	 	
Under året har vi fortsatt att planera för stamrenovering i 
ett antal fastigheter under den kommande femårsperioden. 
Först ut är kv. Alen 2 (Mariagatan). Projektet kommer att 
genomföras som en samverkansentreprenad tillsammans 
med Peab. Förhandlingen med Hyresgästföreningen är 
klar och samtliga hyresgäster har lämnat skriftliga 
medgivanden för renoveringen.

Arbetet gäller renovering av framför allt kök och 
badrum samt byte av avlopps- och vattenstammar som 
har uppnått sin tekniska livslängd. I samband med 
renoveringen kommer även andra åtgärder att utföras,
exempelvis byte av lägenhetsdörrar, renovering av hissar 
och åtgärder på elsystemet.   

På grund av pandemin har vi valt att senarelägga 
projektstarten till april 2021. Detta för att inte bidra till 
ökad smittspridning. För att kunna genomföra renove-
ringen på ett smittsäkert sätt kommer det första huset, 
Mariagatan 24, att evakueras. Vi bedömer att vi på så sätt 
minimerar risken för smittspridning. Renoveringen av de 
övriga huskropparna hoppas vi kunna genomföra som 
planerat, med kvarboende hyresgäster. Renoveringen 
beräknas bli klar under 2021.  

Lejonet 14 	 	 	 	
Projektet har genomförts som en samverkansentreprenad 
tillsammans med Stenmarks Bygg. Lejonet 14 omfattar 
ombyggnation där tidigare tomställda kontorslokaler på 
fem plan har gjorts om till 20 nya bostäder. Stor vikt har 
lagts på gestaltningen av fasaden ut mot gatan och vattnet 
– detta för att skapa attraktiva bostäder och markera en 
förändring i kvarteret. Projektet startade under 2018 och 
har fortlöpt som planerat. 

Från början var projektet inriktat mot bostadsrätter, 

Fastighetsförvaltning
men med tanke på det relativt låga intresset hyrs 
lägenheterna ut som hyresrätter. Ombyggnationen 
färdigställdes under sommaren och inflyttningen 
startade den 1 juli 2020.

Kommissionären 1, 16–18 samt 25  
Här har yttertaket bytts ut till följd av en omfattande 
vattenläcka som förorsakade fuktskador i fasaden och på 
vinden. I samband med takbytet byttes även takfönster ut 
på Leksbergsvägen 21–23. 

Vi har också installerat datoriserad driftövervakning 
av värmecentraler och satt in temperaturmätare i varje 
lägenhet.  
  
Ullervad  
Under året började fiber dras fram till fastigheterna i 
Ullervad. Arbetet beräknas vara klart under första 
kvartalet 2021. På Spinnarevägen har vi under hösten 
bytt samtliga yttertak i kvarteret.   
  
Tången 1  
På grund av vattenläckage genom fasader har söderfasa-
derna på denna fastighet renoverats.

Vi har också installerat datoriserad driftövervakning 
av värmecentralen och satt in temperaturmätare i varje 
lägenhet.  

Humlan 1–2 samt 4  
Under hösten har samtliga vindar på Södra vägen 
tilläggsisolerats. Samtliga frånluftsfläktar på Södra vägen 
har också bytts ut; de gamla fanns det inga reservdelar 
till. De nya förväntas höja driftsäkerheten samt spara 
energi. Carportarna på Drottning Kristinas väg har fått 
nya tak, eftersom de gamla läckte vatten.

I kvarteret Alen planeras renoveringar av kök och badrum.
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Prästkragen 2–4  
Värmesystemet i dessa fastigheter var i stort behov av 
renovering. Under hösten byttes samtliga radiatorventiler 
och termostater. Samtidigt justerades värmesystemet in 
och temperaturmätare installerades i samtliga lägenheter. 
 En ny tryckhållningsanläggning för värmesystemet har 
också installerats. Den nya anläggningen innefattar även 
avgasningsanläggning för värmesystemet. 

Under projektets gång visade det sig att värmekulverten 
mellan Vasavägen 15 och 17 läckte. Därför anlades också 
en ny kulvert. Åtgärderna förväntas höja säkerheten i 
värmesystemet, ge jämnare temperatur i lägenheterna 
samt spara energi.

På Vasavägen 1 A–C har fasaden renoverat och 
plåttaket målats. Även utemiljön har förbättrats i och med 
att befintliga lekplatser har tagits bort och två nya har 
anlagts. Dessutom har hela staketet utmed Göteborgs-
vägen bytts ut.

Vattenskador 
Vi har under året drabbats av många omfattande 
vattenskador i våra fastigheter och lägenheter. Vatten-
skadorna beror till stor del på att vatten- och avlopps-
stammar är i stort behov av renovering.  Denna typ av 
vattenskador tar i regel lång tid att åtgärda med rivnings-
arbeten, torkning av konstruktioner och   återställande av 
lägenheter med mera. 

Under året har vi planerat och tagit fram en åtgärds-
plan för att stamrenovera ett antal fastigheter under den 
kommande femårsperioden. I dessa renoveringsprojekt 
kommer även energibesparande åtgärder att genomföras.

 
Fastighetsskötarorganisationen 
Vi kommer från och med årsskiftet att anställa två 
snickare som ska utföra många av våra byggservice-
uppdrag. Även  målarna har sedan den 1 oktober 2020 
förstärkts med ytterligare en person. 

Under året har vi också planerat för en omorganisation 
inom fastighetsskötseln. Vi kommer att forma en ny 

Förbrukningsuppgifter 
och kostnader 
Fjärrvärme  
Under 2020 förbrukade vi 12 748 MWh fjärrvärme till en 
kostnad av 10,2 miljoner kronor. Det ger ett genomsnittligt 
pris på 0,80 kronor per kWh och en förbrukning boa+loa 
på 112,6 kWh per kvadratmeter.  
  
Vatten  
Under året har Mariehus förbrukat 158 202 kubikmeter 
vatten till en kostnad av 5,4 miljoner kronor. 
Kostnaden består av följande delar: 
• Rörlig avgift på 22,80 kronor per kubikmeter 
• Lägenhetsavgift på 963 kronor per lägenhet 
• Fast avgift per mätare på 2 829 kronor per år 
• Dagvattenavgift på 541 kronor per påbörjad 1 000 

kvadratmeter tomtyta.
Detta ger ett genomsnittligt pris på 34,35 kronor per 
kubikmeter, och en vattenförbrukning på 1,39 kubik-
meter per kvadratmeter boyta och lokalyta. Samtliga 
avgifter inkluderar moms.  
 
El  
Under 2020 har vi förbrukat 1 304 669 kWh el till allmänna 
utrymmen. Kostnaden för detta har blivit totalt 2,2 
miljoner kronor. Det ger ett genomsnittligt pris på  
1,74 kronor per kWh. I priset ingår elhandel, nätavgift, 
certifikat och moms. Den genomsnittliga förbrukningen 
har varit 11,52 kWh per kvadratmeter boa+loa.
  
  

I Humlan 1–2 och 4 på Södra vägen tilläggsisolerades samtliga vindar under hösten.
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grupp som tar hand om fastigheterna i centrala Marie-
stad. 2,5 tjänster ska ansvara för dessa fastigheter, 
samtidigt som tre av våra fastighetsskötare byter område 
och utgår från Södra vägen istället för Mariegärdes väg. 
Förändringen gäller från och med årsskiftet.
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Hyresförhandling	 	 	 	
Hyresförhandlingarna resulterade i en hyreshöjning för 
lägenheter med 2,2 procent. Höjningen gäller från och 
med den 1 januari 2020.
	 	 	
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
En fastighetsreglering har gjorts. Regleringen innebär att 
Ärlan 3, som tidigare ägts av Mariehus AB, flyttats över 
till Mariehus Ärlan AB. Fastigheten ingår nu i Ärlan 4. 

Företagsledningen har särskilt beaktat påverkan och 
risker för bolaget kopplat till coronapandemin. Effekterna 
och riskerna bedöms vara begränsade när det gäller 
bolagets verksamhet, finansiella ställning och fortsatta 
drift.
	
Fastighetsvärden 
Bedömningen av fastigheternas verkliga värde utgår från 
värderingsverktyget Datscha. Parametrarna som 
påverkar värdet är hyresnivå, drift- och underhållskost-
nader, byggår samt direktavkastningskrav. Det sistnämnda 
varierar för bolaget  mellan 3 och 4,5 procent beroende på 
fastighetstyp. 

Det sammanlagda marknadsvärdet för hela beståndet 
är 1 554,1 miljoner kronor (1 339,8 miljoner under 2019), 
varav för moderbolagets bestånd 1 387,9 miljoner kronor 
(1 246 ,8 miljoner). 

Ekonomi
Förväntad utveckling, väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer  	 	
Mariehus mål är att driva verksamheten långsiktigt och 
med ökad kundnöjdhet. Det gör vi genom att skapa bra
bostäder för livets alla faser. Vi har en stabil uthyrnings-
situation – risken att inte nå intäktsmålet för kommande 
år bedöms därför som liten.     

I dessa tider med covid-19 är det många butiker som har 
det svårt. Det kan leda till att de inte klarar av att driva sin 
verksamhet. Om butiker tvingas stänga påverkar det 
naturligtvis bolaget, eftersom vakanser uppstår.

Efter några år med nyproduktion och ombyggnads-
projekt har vi nu tagit fram en femårig underhållsplan för

våra fastigheter. Vi har gått igenom varje fastighet och 
kommit fram till vilka åtgärder som ska prioriteras 
kommande år. Mycket handlar om åtgärder för att få bort 
vattenskador, exempelvis stambyten med mera (ROT).  
På sikt väntas dessa åtgärder minska driftkostnaderna för 
bland annat akuta vattenskador.  
 Det är viktigt för oss att minska våra kostnader genom 
ökad effektivitet och att utveckla våra fastigheter. Vi 
bedömer att vårt arbete med dessa två faktorer kommer 
att märkas i goda resultat framöver.  

En stor del av bolagets kostnader består av räntekost-
nader. Den långsiktiga lönsamheten påverkas därför av 

Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 116 986 130 503 118 022 43 874 42 580
Balansomslutning tkr 841 513 831 377 870 226 722 529 707 622
Soliditet moderbolaget % 11,7 11,2 10,7 10,2 8,9
Soliditet moderbolag justerad % 52,1 47,7 49,2 47,4 42,4
Soliditet koncernen % 13,1 11,9 11,6 13,0 11,8
Belåningsgrad % 50,5 55,8 55,1 53,2 61,1
Avkastn på just EK koncern % 16,4 -16,6 -25,5 11,0 12,3
Medelhyra bostäder kr/m2 998 993 978 967 926

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 27.

Ärlan 3 förenades 
under året med Ärlan 
4 i bolaget Mariehus 
Ärlan AB.FO
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ränteutvecklingen på den finansiella marknaden. 
Hanteringen av finansiella risker regleras av finanspolicyn. 
Denna policy uppdateras varje år och fastställs av styrelsen. 
Finanspolicyn anger också riktlinjer och regler för hur 
finansverksamheten ska bedrivas. Inga större räntehöj-
ningar väntas under nästkommande år, vilket är positivt.  
      
Säkringsdokumentation	
Bolaget vill begränsa sin exponering för risker med rörlig 
ränta. Därför sker räntesäkring genom så kallade 
ränteswappar. Räntesäkringen innebär att bolaget 
betalar en fast ränta och erhåller Stibor 3 månader. Det 
överensstämmer med målet att hålla räntekostnaden 
jämn och stabil över tid. 

Bolaget kommer att bedöma säkringsförhållandets 
effektivitet per varje balansdag. Det gör vi genom att 
jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstru-
mentet med den säkrade postens huvudsakliga villkor. 
Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det 
inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga 
villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den 
säkrade posten. Ränta från säkringsinstrumenten 
redovisas löpande i resultaträkningen, som en del av 
räntekostnaden. 

Gällande ränteswap-avtal uppgick till 125 miljoner 
kronor av den totala låneskulden på 695,4 miljoner 
kronor. Ränteswapparnas marknadsvärde var på 
balansdagen -6,7 miljoner kronor.  
 
Väsentliga händelser efter balansdagen	 	
Kommunen har upprättat en koncernbank där vi ska ingå. 
Det innebär att alla ärenden som gäller finansiering 
kommer att skötas av kommunen.    
  
Taxeringsvärden	 	 	 	 	
Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår till 
766,3 miljoner kronor (718,1 miljoner för 2019). För
dotterbolagens fastigheter ser taxeringsvärdena ut på 
följande sätt:     
• Mariehus Uttern AB: 31,2 miljoner kronor (31,2 

miljoner för 2019) 
•  Mariehus Ärlan AB: 57,8 miljoner kronor (17,2 miljoner 

för 2019)  
 

Försäkringar	 	 	 	 	 	
Fastigheterna och inventarierna är fullvärdesförsäkrade. 
Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande 
bestämmelser.
 
 	
Förslag till vinstdisposition	 	 	 	
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel          42 593 341   kr
 3 584 067   kr
                                              46 177 408   kr
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt 
följande: 
• Ingen utdelning till aktieägarna 
• 46 177 408 kronor balanseras i ny räkning  

Resultat	 	
Resultatet av bolagets verksamhet under 2020, samt dess 
ställning vid årets slut, framgår av nedanstående
resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och 
notanteckningar.
  
  

   
 Aktiekapital Reservfond ningsfond eget kapital eget kapital
Eget kapital 2018.12.31 3 042 5 203 28 172 57 081 93 498
Just från föregående år    1 364 1 364
Uppskrivningsfond   15 537  15 537
Avskr på uppskr fond   -447 447 
Årets resultat    -16 933 -16 933
Eget kapital 2019.12.31 3 042 5 203 43 262 41 959 93 466
Avskr på uppskr fond   -634 634 
Årets resultat    3 584 3 584
Eget kapital 2020.12.31 3 042 5 203 42 628 46 177 97 050

Moderföretagets förändringar i eget kapital

            Bundet eget kapital                                                                 Fritt eget kapital 

Uppskriv- Övrigt fritt Summa



12 

Uttern 4	 	 	 	 	
Detta projekt handlar om åtgärder för att komma till rätta 
med läckage kring fönster i fastigheten. Bakgrunden till 
projektet är att det har läckt in vatten i några kontor på 
plan 3 och 4 i Stadshuset. Hyresgästen har också upplevt 
att det luktat fukt (mögel) i dessa rum. 

Vid närmare utredning har det visat sig att den 
konstruktion som finns på nästan alla fönster är en 
riskkonstruktion, där utvändig fog tillsammans med 
utvändiga plåtarbeten på vissa ställen har läckt vid 
kraftigt regn. Detta gäller alla fönster utom dem som 
vetter mot innergården. Vid utredningen upptäckte man 
också ingjutna tryckta spikreglar. Det är dessa reglar som 
har bidragit till det som hyresgästen upplevt som 
mögeldoft – något mögel påträffades inte vid utredningen. 
Däremot upptäckte man att det finns PCB i ett antal fogar 
vid fönstren, samt asbest i skivorna mellan fönsterpar-
tierna. För att komma till rätta med läckaget måste vi byta 

Förvaltningsberättelse koncernen  
Fastighetsförvaltning

Ärlan 4 - det så kallade Knallenhuset – har under året genomgått renovering.

FO
TO

:	A
N

N
A	

O

fönsterpartierna och de utvändiga plåtarbetena. Först 
måste dock sanering ske. Vi håller en fortlöpande dialog 
med hyresgästen kring detta och hyresgästen har även 
gjort en egen utredning med fokus på arbetsmiljö.

Projektet har under året planerats och projekterats för 
att kunna starta under det första kvartalet 2021. Arbetet 
väntas pågå under större delen av 2021.  
 
Ärlan 4 (Knallen)	 	 	 	
Projektet är upphandlat som ett partneringprojekt, vilket 
innebär att projektet genomförs i ett nära samarbete med
den upphandlade entreprenören. Projektet omfattar 
fasadrenovering, takbyte, vatten- och sanitetsåtgärder i 
källare samt ombyggnation av tre befintliga lägenheter på
plan 3 och 4. 

Arbetet startade under sommaren och har pågått 
under året. Fasad- och takarbetena har försenats något på 
grund av försenade leveranser av fasadmaterial. Dessa 
förseningar beror i sin tur på covid-19. 
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Ekonomi
Likviditet och finansiering i koncernen
Den 31 december 2020 uppgick koncernkonto hos 
kommunen till 25,3 miljoner kronor. En avgift ska erläggas 
för kommunala borgensåtaganden. För 2020 var den  
0,6 procent av utnyttjad borgen, vilket ger en avgift på  
3,7 miljoner kronor för Mariehus AB. Avgiften för 
Mariehus Uttern AB var 165 000 kronor.

Låneskulden uppgår till 722,1 miljoner kronor (722,4 
under 2019) med en snittränta på 1,18 procent (1,29 
procent) exklusive borgensavgift.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
En fastighetsreglering har gjorts. Det innebär att Ärlan 3, 
som tidigare ägts av Mariehus AB, nu har flyttats över till 
Mariehus Ärlan AB. Fastigheten ingår nu i Ärlan 4. 

Företagsledningen har särskilt beaktat påverkan och 
risker för koncernen med tanke på coronapandemin. 
Effekterna och riskerna bedöms vara begränsade när det 
gäller bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
fortsatta drift. 

Koncernens förändringar i eget kapital

   
 Aktiekapital Reservfond ningsfond vinst m m eget kapital
Eget kapital 2018.12.31 3 042 5 203 28 172 69 507 105 924
Justering från föregående år    1 364 1 364
Uppskrivningsfond   15 537  15 537
Avskr på uppskr fond   -447 447 
Årets resultat    -17 513 -17 513
Eget kapital 2019.12.31 3 042 5 203 43 262 53 805 105 312
Avskr på uppskr fond   -634 634 
Årets resultat    12 071 12 071
Eget kapital 2020.12.31 3 042 5 203 42 628 66 510 117 383

Annat eget kapital 
Uppskriv- Balanserad Totalt

Arbetet beräknas dock vara färdigställt under februari 
2021. Lägenheterna färdigställdes i slutet av december 
med inflyttning den 1 januari 2021.  

Miljö- och kvalitetsarbete  	
Vi har gjort det möjligt för våra entreprenörer att ta emot 
och avrapportera serviceordrar digitalt. Det ger oss bättre 
kontroll över de arbeten som beställs. Under andra delen 
av året började vi också göra om vårt intranät till en mer 
användarvänlig informationskälla när det gäller
vårt ledningssystem och systematiska miljöarbete. 

Som ett led i att nå våra energisparmål har vi installerat 
led-armaturer i många av våra fastigheter. Detta sparar 
mycket energi, och de moderna armaturerna ger 
dessutom mycket bättre ljus. Den datoriserade driftöver-
vakningen som vi installerat i flera värmecentraler 
sänker våra värmekostnader med cirka 10–15 procent.

Även temperaturmätningen i lägenheter sparar energi, 
eftersom vi kan styra och reglera värmesystemet efter
inomhustemperaturen. Tilläggsisoleringen av vindar sparar 
också betydande mängder energi, vilket även renoveringar 
och injusteringar av värmesystem väntas göra.   
   

FO
TO

:	A
N

N
A	

O

Ett stort antal temperaturmätare har installerats i lägenheter under året. Investeringen sparar 
energi eftersom man kan reglera värmesystemet efter inomhustemperaturen.
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Verksamhetsåret 2020.01.01–2020.12.31 i Tkr   2020  2019  2020  2019
Rörelsens intäkter 1       
Hyresintäkter 3,4 125 774  123 320  113 943  114 108
Övriga intäkter  2 685  16 474  3 043  16 395
  128 459  139 794  116 986  130 503  
      
Rörelsens kostnader 1       
Material  -4 267  -3 577  -4 150  -3 406
Tjänster  -18 387  -18 582  -17 012  -17 435
Taxebundna kostnader  -12 137  -12 418  -10 609  -10 774
Uppvärmning  -10 603  -11 060  -9 983  -10 417
Fastighetsskatt 6 -2 960  -2 878  -2 648  -2 566
Övriga kostnader  -14 571  -14 761  -13 711  -14 280
Personalkostnader 7 -16 503  -17 245  -16 503  -17 245
Avskrivningar och nedskrivningar 8-10,15 -23 228  -63 876  -19 716  -35 659
  -102 656  -144 397  -94 332  -111 782
        
Rörelseresultat  25 803  -4 603  22 654  18 721
         
Resultat från finansiella investeringar        
Ränteintäkter 11 468  231  643  674
Räntekostnader 12 -12 462  -12 139  -12 212  -12 002
Nedskrivning andelar i dotterbolag  0  0  0  -26 250  
  -11 994  -11 908  -11 569  -37 578
        
Resultat efter finansiella poster  13 809  -16 511  11 085  -18 857  
      
Bokslutsdispositioner 13 0  0  1 316  3 167
Skatt 14 -1 738  -1 002  -8 817  -1 243  
      
Årets resultat  12 071  -17 513  3 584  -16 933

Resultaträkning   
   Not                         Koncernen                                   Moderbolaget
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Tillgångar  2020.12.31  2019.12.31  2020.12.31  2019.12.31 
Anläggningstillgångar 1       
        
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark 8 797 736  736 245  653 618  666 270
Vindkraft 9 19 680  21 144  19 680  21 144
Maskiner och inventarier 10 2 420  2 133  2 149  1 916
Pågående projekt 15 25 732  43 755  15 868  38 386
  845 568  803 277  691 315  727 716
        
Finansiella anläggningstillgångar        
Aktier i koncernföretag 16 0  0  11 300  11 300
Fordran hos koncernföretag 17 0  0  103 042  23 507
Aktier och andelar 18 325  325  325  325
Uppskjuten skattefordran 21 7 001  2 734  0  2 229
  7 326  3 059  114 667  37 361  
      
Summa anläggningstillgångar  852 894  806 336  805 982  765 077
        
Omsättningstillgångar 1       
        
Varulager        
Lager elcertifikat vindkraft  215  1 556  215  1 556  
      
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar  1 595  1 303  1 330  826
Fordran hos koncernföretag  0  0  4 690  4 615
Skattefordran  795  1 601  0  817
Övriga fordringar  2 358  4 985  1 422  1 324
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 527  1 544  2 370  1 425
Fordringar hos Mariestads kommun 19 31 156  60 026  25 338  55 565
  38 431  69 459  35 150  64 572  
      
Bank  255  263  166  172  
      
Summa omsättningstillgångar  38 901   71 278  35 531  66 300  
      
        
Summa tillgångar  891 795  877 614  841 513  831 377  
      
        
        

Balansräkning    
   Not                         Koncernen                                   Moderbolaget
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Eget kaptital    2020.12.31  2019.12.31  2020.12.31  2019.12.31 
Bundet eget kapital        
Aktiekapital  3 042  3 042  3 042  3 042
Bundna reserver/reservfond  5 203  5 203  5 203  5 203
Uppskrivningsfond 20 42 628  43 262  42 628  43 262
  50 873  51 507  50 873  51 507
Fritt eget kapital 29       
Fria reserver/balanserat resultat  54 439  71 318  42 593  58 892
Årets resultat  12 071  -17 513  3 584  -16 933
  66 510  53 805  46 177  41 959
Summa eget kapital  117 383  105 312  97 050  93 466
        
Obeskattade reserver 22 0  0  2 374  0
         
Avsättningar        
Avsättningar för skatter 21 27 702  23 221  25 556  20 493
Summa avsättningar  27 702  23 221  25 556  20 493

         
Långfristiga skulder 23       
Fastighetslån 24 722 087  722 447  695 407  695 407
Summa långfristiga skulder  722 087  722 447  695 407  695 407

         
Kortfristiga skulder        
Kortfristig del av fastighetslån  480  480  0  0
Leverantörsskulder  12 096  15 232  9 572  11 259
Aktuell skatteskuld  809  84  809  0
Övriga kortfristiga skulder  752  596  752  554
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 10 486  10 242  9 993  10 198
Summa kortfristiga skulder  24 623  26 634  21 126  22 011
        
Summa skulder och eget kapital  891 795  877 614  841 513  831 377
        
        

Balansräkning fortsättning   
   Not                         Koncernen                                   Moderbolaget
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Per den 31 december 2020 i Tkr  2020  2019  2020  2019 
Den löpande verksamheten         
Rörelseresultat före finansiella poster  25 803  -4 603  22 654  18 721
Avskrivningar och nedskrivningar  23 228  63 876  19 716  61 909
  49 031  59 273  42 370  80 630

Erhållen ränta  468  231  643  674
Erlagd ränta  -12 462  -12 139  -12 212  -12 002
Betald inkomstskatt  0  0  0  0
  37 037  47 365  30 801  69 302

Ökning (-) / minskning (+) varulager  1 341  -132  1 341  -132
Ökning (-) / minskning (+) kundfordringar  -292  -415  -504  -507
Ökning (-) / minskning (+) övr. kortfr fordringar  30 514  -39 269  29 164  -35 641
Ökning (+) / minskning (-) leverantörsskulder  -3 139  -5 843  -1 690  -8 834
Minskning (-) / ökning (+) övr. kortfr. rörelseskulder  244  5 618  -205  5 939
Kassaflöde från den löpande verksamheten  65 705  7 324  58 907  30 127
        
        
Investeringsverksamheten        
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -65 353  -133 366  -81 144  -130 400
Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar  0  156 508  101 766  156 508
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -65 353  23 142  20 622  26 108
        
        
Finansieringsverksamheten        
Förändring långfristiga lån  -360  -29 906  0  -29 426
Minskning (-) / ökning (+) kortfr finansiella skulder  0  -440  0  -26 690
Lån till koncernföretag  0  0  -79 535  0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -360  -30 346  -79 535  -56 116  
     
Årets kassaflöde  -8  120  -6  119

Likvida medel vid årets början  263  142  172  53

Likvida medel vid årets slut  255  263  166  172  
      
        
        
        
        

Kassaflödesanalys   
                                   Koncernen                                   Moderbolaget



18 

Notanteckningar (Tkr)  
1 - Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och enligt  Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 (K3).  
  
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet.

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 
räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
löpande underhåll och reparationer redovisas som 
kostnader när de uppkommer.  
 
Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika 
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och 
mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars 
nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna 
består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 
  
Följande komponenter ligger till grund  
för avskrivningen på:
Byggnader 
Stomme/grund 100 år
Stomkompletteringar/innerväggar 50 år
Värme/sanitet 50 år
El 40 år
Fasader 40-80 år
Fönster 40 år
Yttertak 40 år
Ventilation 30 år
Transport (hiss) 30 år
Restpost 40 år
 
Vindkraftverk 
Fundament 60 år
Torn 20 år
Generator 20 år
Rotor 20 år
Vingar 20 år
Restpost 20 år

 
Inventarier, verktyg och installation 5 år
Datorer 3 år

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit 
eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som 
erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. 
  
Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, 
inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter 
för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som 
kostnad linjärt över leasingperioden.  
  
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkurans-
risk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först 
in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till 
deras aktuella plats och skick.  
  
Ersättningar till anställda 
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som 
avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs 
i resultaträkningen.  
  
Eventualförpliktelse
En eventualförpliktelse redovisas inom linjen när det finns:
•    En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade 

händelser och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, 
som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar 
eller uteblir, eller 

•    En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, 
men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet.  
 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisnings-
tillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet 
av tillgången.
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Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör 
omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp 
som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillgället till anskaffningsvärde med avdrag 
för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella 
uppskrivningar. 

 
Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde.  
 
Dokumenterade säkringar av koncernens ränte-
bindning (säkringsredovisning)  
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som 
ingår i ett dokumenterat säkringssamband.För att 
säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det 
finns en entydig koppling mellan säkringsinstrumentet 
och den säkrade posten. Det krävs också att säkringen 
effektivt skyddar den risk som är avsedd att säkras, att 
effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög 
genom effektivitetsmätningar och att säkringsdoku-
mentation har upprättats. Bedömningen om huruvida
säkringsredovisning ska tillämpas görs vid ingången av 
säkringsrelationen. Redovisning av värde-
förändringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts.
Bolaget använder ränteswappar för att ersätta upp låning 
till rörlig ränta med fast ränta. Bolaget bedömer att 
säkringsrelationen är effektiv vilket innebär att det inte 
sker någon redovisning av säkringsinstrumentet.  
  
Säkringsredovisningens upphörande 
Säkringsredovisningen avbryts om 
•   säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses 

in, eller 
•    säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för 

säkringsredovisning. 
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som 
avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen. 
 
Skatt  
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt 
för innevarande räkenskapsår som avser årets skatte-
pliktigaresultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten 
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende 

framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser.

Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla 
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden 
använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen 
baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande 
tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive 
regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har 
inte nuvärdesberäknats.

2 - Uppskattningar och bedömningar  
Värdering materiella anläggningstillgångar
Bedömning av fastigheternas verkliga värde utgår från 
värderingsverktyget Datscha. Parametrarna som påverkar 
värdet är hyresnivå, drift- och underhållskostnader, byggår 
samt direktavkastningskrav, vilket för bolaget varierar 
mellan 3–4,5% beroende på fastighetstyp. Not 8 och 9. 
Nedskrivningsbedömning sker av alla materiella anlägg-
ningstillgångar och det baseras på till viss del antaganden 
om framtiden som medför visst mått av osäkerhet.

Ändrade skattesatser
Skattesatsen i Sverige sänks i två steg från 22% till 21,4% 
för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2019 och 
till 20,6% för räkenskapsår som inleds efter 31 december 
2020. Som ett resultat av detta har berörda redovisade 
värden för uppskjuten skatt räknats om. Uppskjuten skatt 
som förväntas åter föras fram till 31 december 2020 har 
beräknats med användning av den skattesats som 
kommer att  gälla i Sverige under den aktuella perioden 
(21,4%) och resterande del av den uppskjutna skatten har 
 beräknats med den lägre skattesatsen (20,6%). Beroende 
på när i tiden koncernen bedömer att återvinning 
respektive reglering av det redovisade värdet kommer att 
ske, kan de uppskjutna skatterna  komma att justeras i 
efterföljande finansiella rapporter.   
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3 - Hyresintäkter (Tkr)  2020.12.31  2019.12.31  2020.12.31  2019.12.31
Grundhyror  133 915  130 831  120 505  119 904
Hyresbortfall  -8 141  -7 511  -6 562  -5 796
Summa hyresintäkter, netto  125 774  123 320  113 943  114 108
       
4 - Operationell leasing       
Löptider hyresavtal antal      
Lokaler med index, löptid till år 
2021 2
2022 5
2023 3
2024 6
2025 eller senare 5
Lokaler/förråd 3 mån uppsägning 165
Bostäder 3 mån uppsägning 1 535
Övrigt 3 mån uppsägning 1 043

5 - Ersättning till revisorer       
Revisionsuppdraget  205  192  134  143
Skatterådgivning  59  254  59  254
Övriga tjänster  59  8  59  8
Summa  323  454  252  405

6 - Fastighetsskatt       
Fastighetsskatt beskattningsår 2019  0  2 878  0  2 566
Fastighetsskatt beskattningsår 2020  2 960  0  2 648  0
       
7 - Personal       
Medelantal anställda och fördelning män/kvinnor      
Antal anställda totalt  31  31  31  31
Antal män  26  23  26  23
Antal kvinnor  5  8  5  8
       
  Antal på   Antal på     
  balans-  balans-  Varav  Varav 
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare dagen  dagen  män  män
Styrelseledamöter    7  7  72%  72%
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 3  4  75%  50%
       
Löner och arvoden    11 591  11 856  11 591  11 856
varav för vd  897  1 109  897  1 109
Sociala avgifter enligt lag och avtal  3 675  4 235  3 675  4 235
(varav pensionskostnad) 1  721  719  721  719   
     

                                   Koncernen                                   Moderbolaget

Styrelse 
Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till  
86 017 kronor.

Övr ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till 
53 676 kr.  
  

1) Av koncernens pensionskostnader avser 
297 (294) företagets vd och styrelse. 

Verkställande direktör 
Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets 
sida är uppsägningstiden 12 månader. Vid uppsägning från 
verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader. 
Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som 
för övriga tjänstemän dvs enligt KAP-KL-Fastigo.
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8 - Byggnader och mark  2020.12.31  2019.12.31  2020.12.31  2019.12.31
Ingående anskaffningsvärde  979 283  965 384  898 320  884 421
Utförda om- och tillbyggnader  97 322  170 007  57 684  170 007
Årets fastighetsköp  10 500  400  10 500  400
Årets försäljning/utrangering  0  -156 508  -101 766  -156 508
Utgående anskaffningsvärde  1 087 105  979 283  864 738  898 320
       
Ingående avskrivningar enligt plan  -239 519  -229 625  -228 531  -221 306
Årets avskrivningar enligt plan  -23 688  -20 388  -17 396  -17 719
Årets försäljning/utrangering  2 845  10 494  2 845  10 494
Utgående avskrivningar enligt plan  -260 362  -239 519  -243 082  -228 531
       
Ingående nedskrivningar  -54 537  -39 000  -54 537  -39 000
Förändring i samband med fastighetsreglering  0  0  35 481  0
Omklassificering  -25 488      
Årets nedskrivning  0  -15 537  0  -15 537
Utgående nedskrivningar  -80 025  -54 537  -19 056  -54 537

Ingående uppskrivningar  51 018  35 481  51 018  35 481
Årets uppskrivningar  0  15 537  0  15 537
Utgående uppskrivningar  51 018  51 018  51 018  51 018

Restvärde enligt plan  797 736   736 245  653 618   666 270
       
Totala taxeringsvärden för fastigheterna  855 350  766 443  766 340  718 070
       
9 - Vindkraft       
Ingående anskaffningsvärde  32 844  32 844  32 844  32 844
Utgående anskaffningsvärde  32 844  32 844  32 844  32 844
       
Ingående avskrivningar enligt plan  -11 700  -10 236  -11 700  -10 236
Årets avskrivningar enligt plan  -1 464  -1 464  -1 464  -1 464
Utgående avskrivningar enligt plan  -13 164  -11 700  -13 164  -11 700

Restvärde enligt plan  19 680  21 144  19 680  21 144
       
10 - Inventarier       
Ingående anskaffningsvärde  15 023  14 620  8 403  8 000
Årets investeringar  1 206  802  1 083  802
Årets försäljningar/utrangeringar  -862  -399  -862  -399
Utgående anskaffningsvärde  15 367  15 023  8 624  8 403
       
Ingående avskrivningar enligt plan  -12 890  -12 291  -6 487  -5 948
Justerade avskrivn försäljningar/utrangeringar  867  399  867  399
Årets avskrivningar enligt plan  -924  -998  -855  -938
Utgående avskrivningar enligt plan  -12 947  -12 890  -6 475  -6 487

Restvärde enligt plan  2 420  2 133  2 149  1 916

                                   Koncernen                                   Moderbolaget
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11 - Ränteintäkter  2020.12.31  2019.12.31  2020.12.31  2019.12.31  
Ränteintäkter, koncernföretag  0  75  352  522
Ränteintäkter, Mariestads kommun  165  0  0  0
Ränteintäkter, övriga  303  156  290  152
  468  231  642  674
 
12 - Räntekostnader       
Räntekostnader, koncernföretag  0  -67  0  0
Räntekostnader, Mariestads kommun  -3 888  -2 816  -3 813  -2 816
Räntekostnader, övriga  -8 574  -9 256  -8 399  -9 186
  -12 462  -12 139  -12 212  -12 002
         
13 - Bokslutsdispositioner         
Periodiseringsfond 2020  0  0  -2 374  0 
Koncernbidrag  0  0  3 690  3 167
Summa bokslutsdispositioner  0  0  1 316  3 167
         
14 - Skatt på årets resultat       
Aktuell skattekostnad  -1 524  0  -1 524  0
Uppskjuten skatt  -214  -1 002  -7 293  -1 243
  -1 738  -1 002  -8 817  -1 243  
  
Avstämning av effektiv skatt               
Redovisat resultat före skatt  13 809  -16 511  7 123  -15 690
Skatt beräknad enl gällande skattesats 21,4%  -1 524  0  -1 524  0
Uppskjuten skattefordran  4 849  -4 753  -2 230  -4 994
Uppskjuten skatteskuld  -5 063  3 751  -5 063  3 751
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat  0  0  0  0
Redovisad effektiv skatt  -1 738  -1 002  -8 817  -1 243
     
15 - Pågående projekt   
Ingående balans  43 755  118 330  38 386  118 330
Omklassificerat  -73 078  -164 980  -67 709  -164 980
Årets nedskrivning  0  -25 487  0  0
Under året nedlagda kostnader  55 055  115 892  45 191  85 036
Utgående balans  25 732  43 755  15 868  38 386
       
16 - Aktier i koncernföretag  Säte  Röstandel   Ant. aktier  Bokf. värde 

Mariehus Ärlan AB, orgnr 559149-9974                       Mariestad  100 %  50 000  50  
Mariehus Uttern AB, orgnr 556659-5962                     Mariestad  100 %  1 000  11 250 
       
17 - Fordran hos koncernföretag   
Vid årets början  0  0  23 507  19 757
Under året tillkommande  0  0  80 535  4 750
Amorterat  0  0  -1 000  -1 000
Vid årets slut  0  0  103 042  23 507
       

                                   Koncernen                                   Moderbolaget



23

   
18 - Aktier och andelar  2020.12.31  2019.12.31  2020.12.31  2019.12.31  
Ackumulerade anskaffningsvärden        
Vid årets början  325  325  325  325
Årets försäljning  0  0  0  0
Vid årets slut  325  325  325  325
Innehavet avser onoterade andelar.       
          
19 - Fordringar hos Mariestads kommun 
Innestående belopp avser koncernkonto och är omedelbart tillgängligt för bolaget att disponera.     
   
20 - Uppskrivningsfond   
Belopp vid årets ingång  43 262  28 172  43 262  28 172
Avsättning till fonden under räkenskapsåret  0  15 537  0  15 537
Årets avskr. på uppskrivningsfond  -634  -447  -634  -447
Belopp vid årets utgång  42 628  43 262  42 628  43 262
       
21 - Avsättning för skatter/Uppskjuten skattefordran       
Uppskjuten skatt avseende fastigheternas        
bokförda och skattemässiga värde  27 702  23 221  25 556  20 493
Redovisat som uppskjuten skattefordran  -7 001  -2 734  0  -2 229
Redovisat som avsättning för skatter  27 702  23 221  25 556  20 493
       
22 - Obeskattade reserver       
Periodiseringsfond 2020  0  0  2 374  0

23 - Långfristiga skulder       
Del som förfaller 2–5 år  722 087  722 447  695 407  695 407
För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivits
fastighetsinteckningar om sammanlagt 266 557 tkr, varav moderbolaget är 266 557 tkr.
Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt 656 527 tkr, varav för moderbolaget 629 407 tkr.     
         
24 - Ställda säkerheter       
Fastighetsinteckningar  266 557  266 557  266 557  266 557
        
25 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter         
Semesterlöneskuld  1 188  1 045  1 188  1045
Sociala kostnader  789  724  789  724
Räntekostnader  434  1 224  429  1 216
Förskottsbetalda hyror  8 027  7 249  7 539  7 213
Övriga kostnader  48  0  48  0
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 486  10 242  9 993  10 198  
   
       

                                   Koncernen                                   Moderbolaget



24 

26 - Koncernuppgifter 
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor 
avser 33% av inköpen och 19% av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som företaget 
tillhör.  
  
27 - Nyckeltalsdefinitioner  
Balansomslutning:  Totala tillgångar
Soliditet:  Eget kapital +78,6% av obeskattade reserver/ 
totala tillgångar
Soliditet justerad: Redovisat eget kapital plus kapital-
andelen av obeskattade reserver plus bedömt övervärde  
i fastigheter minskat med uppskjuten skatt i förhållande 
till balansomslutning justerad för övervärde.
Rörelsemarginal:  Rörelseresultat / Nettoomsättning
Belåningsgrad:  Fastighetslån / fastigheternas marknads-
värde  
  
28 - Händelser efter balansdagen  
Inga väsentliga händelser, utöver ordinarie verksamhet, 
har inträffat efter räkenskapsårets utgång.  

29 - Resultatdisposition  
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel:  42 593 341 kr
Årets resultat:  3 584 067 kr
 46 177 408 kr 
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per den 31/12 i Tkr Enhet 2020 2019  2018  2017  2016
Förvaltat bestånd koncern       
Bostäder Antal 1 599 1 572   1 599  1 587  1 587
Lokaler Antal 221 226  214  191  191
Garage Antal 330 330  338  338  307
P-plats Antal 870 855  876  866  881
Total bostadsyta kvm 104 474 102 230  104 517  103 850  103 980
Total lokalyta kvm 22 196 22 445  23 153  19 441  16 458
       
Resultaträkning moderbolag       
Omsättning tkr  116 986 130 503  118 022  43 874  42 580 
Material tkr -4 150 -3 406  -3 844  0  -30  
Tjänster tkr -17 012 -17 435  -17 632  0  0  
Fastighetsskatt tkr -2 648 -2 566  -1 983  -1 992  -1 926  
Avskrivningar/nedskrivningar tkr -19 716 -35 659    -54 889  -18 020  -18 730  
Taxebundna kostnader tkr -10 609 -10 774   -10 540  -53  -58  
Uppvärmning tkr -9 983 -10 417  -11 022  0  0  
Personalkostnader tkr -16 503 -17 245  -16 830  0  0  
Övriga kostnader tkr -13 711  -14 280  -12 321  -1 754  -2 042  
Finansiell intäkt tkr 643  674  178  134  109  
Finansiell kostnad tkr -12 212 -12 002  -13 167  -21 074  -15 680  
Bokslutsdispositioner tkr 1 316  3 167  3 542  16 264  0  
Skatt tkr -8 817  -1 243  -5 426  -4 210  2 736  
Resultat tkr 3 584  9 317  -25 912  13 169  6 959  
     
Balansräkning moderbolag       
Balansomslutning tkr 841 513  831 377  870 226  722 529  707 622  
Anläggningstillgång tkr 805 982  765 077  841 192  690 191  666 848  
Långfristig skuld tkr 695 407  695 407  724 833  628 115  627 164  
Eget kapital tkr 97 050  93 466  93 498  73 680  60 511  

      

Femårsöversikt  
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Lekmannarevisor 
Mariehus AB Mars 2021 

 

 Till årsstämman i Mariehus AB 
 organisationsnummer 556416-9323 

 

 

 
Granskningsrapport för år 2020 
 

Jag, av fullmäktige i Mariestads kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Mariehus ABs 
verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 
beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och prövning. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

 

Mariestads kommun 

 

Digital signering 

 

Lars Göran Kvist  

 

Av kommunfullmäktige i Mariestads kommun utsedd lekmannarevisor i Mariehus AB 
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»Mariehus uppdrag är att göra det möjligt för  
kommunens invånare att leva ett rikt liv, genom att  

erbjuda kvalitetsboende till rimlig kostnad.«

Mariehus AB • Box 119, 542 22 Mariestad • Org.nr 556416-9323

Telefon 0501-686 00 • info@mariehus.se • www.mariehus.se



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 62                                                   Dnr 2020/00196  

Årsredovisning för Mariestads kommun 2020 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2020 i Mariestads 
kommun.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 21,7 mkr till resultatutjämningsreserven 
och totalt har kommunen reserverat 46,1 mkr till resultatutjämningsreserven.  

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska ett årsbokslut 
upprättas vid tertial 3 (T3). Årsredovisningen omfattar en uppföljning av hur målen 
kommer att uppnås för mandatperioden samt den ekonomiska ställningen per den  
31 december 2020.  

Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2020 på 43 miljoner kronor 
(mkr) vilket är 14 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet motsvarar  
3 procent av skatt och statsbidrag och därmed uppnås det finansiella resultatmålet. 

Kommunallagen gör det möjligt att i vissa fall reservera delar av ett positivt resultat i 
en resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv kan sedan 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att 
årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. 

Som anges krävs ett resultat som överstiger en procent av skatter och generella 
statsbidrag. Nivån gäller för de kommuner som, liksom Mariestad, har en positiv 
soliditet inklusive hela pensionsskulden. Med ”årets resultat” menas det lägsta av 
årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringen. Balanskravsresultatet för 
2020 är positivt och inget negativt resultat finns att reglera. 

Efter 2020 års resultat kan 21,7 mkr avsättas och totalt har kommunen reserverat 
46,1 mkr till resultatutjämningsreserven. 

För att minska de framtida finansiella kostnaderna har en förtidsinlösen genomförts 
av räntekostnader på 26 mkr. Om inte detta gjorts hade kommunen erhållit ett 
resultat på 69 mkr. 

Investeringar på 186 mkr har gjorts varav att 26 mkr är inom taxefinansierad 
verksamhet och 50 mkr inom exploateringsverksamhet. Dessa investeringar har 
finansierats genom egna medel med 59 procent och resterande 41 procent har 
lånefinansierats. 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads 
kommun år 2020. Ekonomichef Christina Olsson informerar om årsredovisningen 
på sammanträdet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 105/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Årsredovisning 2020 för Mariestads kommun 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Kommunrevisionen) 
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Årsredovisning för Mariestads kommun 2020 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2020 i 

Mariestads kommun.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 21,7 mkr till 
resultatutjämningsreserven och totalt har kommunen reserverat 46,1 mkr till 
resultatutjämningsreserven.         

Bakgrund 

Enligt kommunens Policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska 

ett årsbokslut upprättas vid tertial 3 (T3). Årsredovisningen omfattar 

en uppföljning av hur målen kommer att uppnås för mandatperioden 

samt den ekonomiska ställningen per den 31 december 2020.  

Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2020 på 43 miljoner 
kronor (mkr) vilket är 14 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet 
motsvarar 3 procent av skatt och statsbidrag och därmed uppnås det finansiella 
resultatmålet. 

Kommunallagen gör det möjligt att i vissa fall reservera delar av ett positivt 
resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv 
kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under 
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. 

Som anges krävs ett resultat som överstiger en procent av skatter och generella 
statsbidrag Nivån gäller för de kommuner som, liksom Mariestad, har en positiv 
soliditet inklusive hela pensionsskulden. Med ”årets resultat” menas det lägsta 
av årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringen. 
Balanskravsresultatet för 2020 är positivt och inget negativt resultat finns att 

reglera. 

Efter 2020 års resultat kan 21,7 mkr avsättas och totalt har kommunen 
reserverat 46,1 mkr till resultatutjämningsreserven. 
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För att minska de framtida finansiella kostnaderna har en förtidsinlösen 
genomförts av räntekostnader på 26 mkr. Om inte detta gjorts hade kommunen 
erhållit ett resultat på 69 mkr. 

Investeringar på 186 mkr har gjorts varav att 26 mkr är inom taxefinansierad 
verksamhet och 50 mkr inom exploateringsverksamhet. Dessa investeringar har 
finansierats genom egna medel med 59 procent och resterande 41 procent har 
lånefinansierats. 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads 
kommun år 2020. Ekonomichef Christina Olsson informerar om 
årsredovisningen på sammanträdet.  
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2020 i Mariestads 

kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 21,7 mkr till resultatutjämningsreserven och totalt 
har kommunen reserverat 46,1 mkr till resultatutjämningsreserven.  

Bakgrund 

 

Enligt kommunens Policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska ett årsbokslut 

upprättas vid tertial 3 (T3). Årsredovisningen omfattar en uppföljning av hur 

målen kommer att uppnås för mandatperioden samt den ekonomiska ställningen 

per den 31 december 2020.  

Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2020 på 43 miljoner kronor (mkr) 
vilket är 14 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet motsvarar 3 procent av skatt 
och statsbidrag och därmed uppnås det finansiella resultatmålet. 

Kommunallagen gör det möjligt att i vissa fall reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv kan sedan användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. 

Som anges krävs ett resultat som överstiger en procent av skatter och generella statsbidrag 
Nivån gäller för de kommuner som, liksom Mariestad, har en positiv soliditet inklusive hela 
pensionsskulden. Med ”årets resultat” menas det lägsta av årets resultat och årets resultat 
efter balanskravsjusteringen. Balanskravsresultatet för 2020 är positivt och inget negativt 

resultat finns att reglera. 

Efter 2020 års resultat kan 21,7 mkr avsättas och totalt har kommunen reserverat 46,1 mkr 
till resultatutjämningsreserven. 

För att minska de framtida finansiella kostnaderna har en förtidsinlösen genomförts av 
räntekostnader på 26 mkr. Om inte detta gjorts hade kommunen erhållit ett resultat på 69 
mkr. 
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Investeringar på 186 mkr har gjorts varav att 26 mkr är inom taxefinansierad verksamhet 
och 50 mkr inom exploateringsverksamhet. Dessa investeringar har finansierats genom egna 
medel med 59 procent och resterande 41 procent har lånefinansierats. 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads kommun år 
2020. Ekonomichef Christina Olsson informerar om årsredovisningen på sammanträdet. 
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1 Inledning 

1.1 Förord - detta är årsredovisningen 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen upprätta en årsredovisning när kommunstyrelsen fått in 
övriga nämnders redovisningar och årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten från och med 
det tillfälle då kommunfullmäktige ska godkänna densamma (8 kap. 15 § kommunallagen). 

Årsredovisningen ska lämnas till kommunfullmäktige och revisorer senast den 15 april. 

Fullmäktige beslutar om nämndernas och kommunstyrelsens ansvarsfrihet och godkänner därefter 
årsredovisningen. 

Årsredovisningen ska redogöra för: 

 utfallet av verksamheten 

 verksamhetens finansiering och 

 den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. 

Årsredovisningen ska bestå av: 

 förvaltningsberättelse 

 resultat- och balansräkning 

 kassaflödesanalys 

 noter 

 investeringsredovisning 

 sammanställd redovisning av kommunkoncern. 

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

Mariestads kommun är en stor organisation med uppdrag som spänner över flera områden. 
Förvaltningsberättelsen förklarar vad kommunen har gjort under året. Den ska innehålla en översikt över 
utvecklingen och viktiga händelser av kommunens verksamhet under året. Här beskrivs även Mariestad 
kommuns förväntade utveckling, viktiga personalförhållanden och annat som är av betydelse för 
styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten. 

Årsredovisningar för Mariestad kommuns helägda eller delägda bolag och de kommunalförbund som 
Mariestad är medlem i finns hos respektive bolag och kommunalförbund. Årsredovisningen finns också 
på Mariestad kommuns webbplats. 
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1.2 Kommunens politiska organisation 

 

1.2.1 Mandatfördelning i kommunen 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. 
Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter som väljs för fyra år. Fullmäktige beslutar i frågor av 
övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. 
Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Fullmäktige väljer även vilka som ska sitta i 
kommunens olika nämnder och styrelser. 

 

 

 



Mariestads kommun, Årsredovisning 2020 5(96) 

1.2.2 Politik och tjänstemän 

Kommunens politiker 

Kommunens politiker är folkvalda och väljs av dig som invånare vid de allmänna valen vart fjärde år. 
Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål om hur kommunen 
ska styras och ledas. En demokrati fungerar inte utan förtroendevalda. 

Politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. 

Kommunalråd 

Kommunstyrelsens ordförande är arvoderad på heltid, oppositionsrådet är arvoderad med 80 procent av 
en heltidstjänst och kommunstyrelsens vice ordförande är arvoderad med en halvtidstjänst. 

Johan Abrahamsson (M) är kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande. Anders Karlsson (C) är 
kommunstyrelsens vice ordförande. Ida Ekeroth Clausson (S) är kommunstyrelsens andra vice ordförande 
tillika oppositionsråd. 

Kommunfullmäktige 

Jan Wahn (C) är ordförande, Erik Ekblom (M) är vice ordförande och andre vice ordförande är Catarina 
Åkerblad (S). 

Tjänstemän 

För att bereda och genomföra politikens beslut behövs offentligt anställda tjänstemän. Det rör sig inte 
bara om allmänkunniga administratörer utan också om specialiserade professioner som jurister, ekonomer, 
lärare, sjuksköterskor, vårdbiträden och många andra yrken. Dessa är tjänstemän och är alltså inte valda av 
folket utan är anställda av kommunen. Tjänstemännens uppgift är att hjälpa politikerna att bereda och 
verkställa deras olika beslut. 

När politikerna beslutat vad som ska göras bestämmer tjänstemännen sedan hur det praktiskt ska göras för 
att de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om ska uppnås. 
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1.3 Kommunens förvaltningsorganisation 
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1.4 Ekonomi i korthet 

 

1.5 Fördelning av kommunens ekonomiska resurser 
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2 Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen ger en översiktlig bild av utvecklingen i kommunens verksamhet. I 
förvaltningsberättelsen beskrivs även viktiga händelser som har inträffat under året, förväntad 
utveckling, viktiga personalförhållanden och annat som är av betydelse för styrning och 
uppföljning. 

2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2020 på 43 miljoner kronor (mkr), vilket är 
14 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet motsvarar 3 procent av skatt och statsbidrag och 
därmed uppnås kommunens finansiella resultatmål. 

För att minska de framtida finansiella kostnaderna har en förtidsinlösen genomförts av räntekostnader på 
26 mkr. Om inte detta gjorts hade kommunen erhållit ett resultat på 69 mkr. 

Investeringar på 186 mkr har gjorts varav 26 mkr är inom taxefinansierad verksamhet och 50 mkr inom 
exploateringsverksamhet. Dessa investeringar har finansierats genom egna medel till 59 procent och 
resterande 41 procent har lånefinansierats. 

Kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme mäts i soliditetsmåttet, soliditet inklusive hela 
pensionsåtagandet har ökat från minus 1 procent till plus 2 procent. Detta beror främst på en lägre 
lånefinansiering av investeringarna. 

För att förbättra kommunens ekonomiska ställning på längre sikt kommer det att krävas förändrade 
arbetssätt som bidrar till effektiviseringar och ett resultat som är i nivå med en hög självfinansiering av 

investeringarna.  

2.1.1 Omvärld 

Sveriges konjunkturutveckling 

Coronapandemin gav under våren 2020 en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning. 
Konjunkturnedgången som på grund av permitteringar skett under 2020 har dämpats med hjälp av 
stadsbidrag och andra stödåtgärder. Detta vände ekonomin uppåt under slutet av året. 

Det är mycket osäkert hur konjunkturutvecklingen blir de kommande åren men enligt Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) kommer det svaga konjunkturläget i Sverige att stärkas under 2021. Vaccineringen 
mot covid-19 i Sverige och globalt stärker ekonomin framåt. Detta medför också att utsikterna ser bättre 
ut för 2022. 

Konjunkturutvecklingen som är grunden till den skatteunderlagsprognos som SKR presenterar vilar på ett 
scenario med en utdragen återhämtning av den svenska samhällsekonomin. Det är inte förrän 2024 som 
ett normalt konjunkturläge nås. 

Arbetslösheten, vilken är en viktig parameter i konjunkturutvecklingen, beräknas till en nivå på 8-9 
procent de kommande åren. Arbetslöshetsnivån är hög och på en i stort på en oförändrad nivå sedan före 
pandemin. Det finns en stor risk för att arbetslösheten blir ännu högre efter pandemin, vilket ger en sämre 
ekonomisk utveckling än SKR:s beräkningar. 

Kommunernas utveckling 

Kommunerna kommer att visa rekordresultat för 2020. De statliga tillskotten under pandemin har givit 
goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn under 2020. 

Det som inte får glömmas är att pandemin som pågått ett år har satt prägel på i stort sett alla verksamheter 
i kommunsektorn. Vaccineringen pågår och beräknas att vara klar vid halvåret 2021. Trots detta kommer 
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även 2021 och 2022 att domineras av pandemin och dess följdeffekter. De utmaningar som 
kommunsektorn hade före pandemin finns kvar och har kanske till och med blivit än större. När 
smittspridningen går ned kommer det vara mycket att ta tag i inom samtliga verksamheter. Listan på 
efterarbetet är lång, som till exempel psykisk ohälsa och sociala problem som isolering och andra 
påfrestningar kan ha fört med sig. Inom utbildningsområdet kommer det finnas ett behov av att stötta 
barn och ungdomar som halkat efter i skola efter distansundervisningen. 

De demografiska utmaningarna som kommunsektorn hade före pandemin kvarstår. Det blir fler äldre och 
yngre som har behov av välfärd och andelen av befolkningen som är i yrkesverksam ålder minskar. Detta 
medför att försörjningsbalansen ändras. Dessutom måste den personal- och kompetensbrist som kommer 
finnas inom välfärdssektorn beaktas. 

I den senaste skatteprognosen från december 2020 reviderades den prognostiserade 
skatteunderlagstillväxten upp för åren 2021-2023 men bedömningen är att det går att se en långdragen 
återhämtning av ekonomin. Det som bör beaktas är förändringen i de generella statsbidragen som ger en 
bättre utsikt för kommande år. Det finansiella gap som fanns före pandemin och det osäkra efterarbete 
som kommer efter pandemin får inte glömmas bort. Kombinationen av den demografiska utvecklingen 
och efterarbete, i form av satsningar och reformer i och med pandemin, kommer att innebära större 
ekonomiska påfrestningar än vad som går att förutse i nuläget. 

2.1.2 Kommunens ekonomiska utveckling 

Mariestad kommun beslutade i samband med budget 2020 om ett omfattande reformpaket på tre år samt 
en årlig effektivisering på 1 procent per år. Det medför att reformpaketet kommer att ha genomförts efter 
år 2022. 

Mariestad kommun redovisar 2020 ett resultat på 43 mkr, vilket inkluderar en inlösen av bundna räntor 
(derivat) på 26 mkr. Syftet med denna inlösen var att minska driftkostnader för de kommande sex åren. 

Resultatet för 2020 har påverkats av extra statsbidrag om 49 mkr samt ersättning för sjuklönekostnader 
från april till december om 17 mkr. En stor del av de ökade statsbidragen ska kompensera de minskade 
skatteintäkterna. Skatteintäkterna visade vid bokslutet en negativ avvikelse mot budget på 28 mkr. 

Det finns flera osäkra faktorer i den samhällsekonomiska utvecklingen. För Mariestads kommun kommer 
osäkerheten i konjunktursvängningarna att påverka vilka ekonomiska förutsättningar kommunen kommer 
att inneha de närmaste åren. Därför är det viktigt att kommunen fortsätter att arbeta för att ha en ekonomi 
i balans över tid. Pandemin och de insatser som har gjorts i samband med den har bromsat upp arbetet 
med förändrade arbetssätt och effektiviseringar. När pandemin avtar är det viktigt att arbetet med att 
stärka ekonomin fortsätter. 

För att fortsätta arbetet med att utveckla Mariestad står kommunen inför viktiga investeringsplaner de 
kommande åren. För att klara en långsiktig stabil finansiering av investeringsplanerna kommer det att 
krävas ett resultat på minst 2 procent över tid och effektiviseringar inom verksamheterna. 

Befolkningsutveckling 2020  

Mariestad kommuns befolkning minskade med 24 personer under 2020. Vid årets slut hade kommunen 
24 513 invånare. Det totala flyttningsöverskottet var sju invånare varav invandringsöverskottet bestod av 
26 invånare och det inrikes flyttningsöverskottet bestod av minus 19 invånare. Minskningen av 
befolkningen i Mariestads kommun 2020 berodde i huvudsak på färre antal inrikes inflyttningar och ett 
lågt antal födda barn, vilket bryter trenden med årlig befolkningsökning sedan 2012. 

 Det positiva invandringsöverskottet innehöll främst personer ur åldersgrupperna 25-29 år och 15-
19 år. 

 Det negativa invandringsöverskottet innehöll främst personer ur åldersgrupperna 35-39 år och 45-
49 år. 

 Det positiva inrikes flyttningsöverskottet bestod främst av personer ur åldersgrupperna 0-4 år och 
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25-29 år. 

 Det negativa inrikes flyttningsöverskottet bestod främst av personer ur åldersgrupperna 20-24 år 
och 15-19 år. 

Det är även värt att tillägga att befolkningen inte minskat under hela 2020. Första halvåret ökade 
befolkningen till nästan 24 600. Efter sommaren 2020 sjönk antalet invånare kraftigt. 

 

2.1.3 Investeringar för utveckling 

Under flera år har kommunen satsat på utveckling av nya industri- och bostadsområden och har även två 
nya grundskolor i drift. Detta för att generera nya kommuninvånare och därmed ökade skatteintäkter. 
Många investeringar är inriktade på nya energieffektiva åtgärder, vilket ger lägre driftkostnader över tid. 

Under året har flertalet exploateringsinvesteringsprojekt fortlöpt inom såväl industri som bostäder. 

Inom exploatering har i huvudsak bostadsområdet Sjölyckan etapper 2-6 varit det största projektet. Under 
året har en fortsatt bebyggelse av i stort sett hela området skett, vilket är en snabbare genomförandetakt än 
förväntat då efterfrågan på tomter varit hög. Detta har medfört ett behov av snabbare utbyggda gatunät än 
planerat. Området Sjölyckan började utvecklas som bostadsområde under 2013 och kommer troligtvis att 
arbetas vidare med enligt gällande översiktsplan tills 2030. Bostadsområdet Marieäng har också färdigställs 
under året med en genomförandeplan som startades för cirka tio år sedan. 

Tomtförsäljningen har medfört att driftintäkterna för tomtförsäljningen genererat 19,5 mkr till 
kommunens resultat under 2020. Under året skrivna avtal omfattande 9,3 mkr kommer troligtvis 
kommunen tillgodo under 2021. 

Inom exploatering av verksamhetsområden för industri och handel har tre större områden arbetats med 
under året. Dessa är: 

 södra infarten till Mariestad 

 områden kring Marieforsleden 

 infarten Sandbäcken till Mariestad. 

Arbeten i dessa områden påbörjades under 2019 och kommer att fortsätta till minst 2021 om ej nya 
etableringar tillkommer som kräver en fortsatt exploatering. Under 2020 har arbetet gått ut på att 
omlokalisera befintliga verksamheter för att möjliggöra nyetablering och expansion av andra aktörer. Nya 
vägstrukturer har anlagts för att kunna ta emot ytterligare nyetableringar. 
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2.1.4 Förväntad utveckling 

För att identifiera trender i omvärlden och för att verifiera risker och osäkerheter som kan påverka mål 
och visionen summeras några väsentliga förväntade utvecklingsområden inom kommunens verksamheter. 

 Sektor samhällsbyggnad arbetar aktivt med att ta fram detaljplaner som möjliggör byggande av 
nya bostäder och etablering av nya verksamheter i enlighet med ambitionerna i översiktsplanen 
och bostadsförsörjningsprogrammet. Två stora områden som kan komma att prioriteras framåt är 
Katthavsviken och Sandbäcken. 

 ElectriVillage fortsätter med inriktningen att skapa nya jobb baserade på klimathållbar 
affärsutveckling. 

 I målgruppen som Maria Nova vuxenstöd möter ses en ökning av psykisk ohälsa och olika 
funktionsvariationer. Både den fysiska och psykiska ohälsan är generellt sett sämre jämfört med 
tidigare år. Detta medför att insatserna på arbetsmarknadsenheten (AME) kommande år behöver 
utvecklas för att på bästa sätt stötta den förändrade målgruppen till arbete, sysselsättning och egen 
försörjning. 

 Behovet av utbildning anpassad till samhällets nya utmaningar kommer att öka. I framtiden 
kommer tuffa klimatmål att behöva genomföras. Detta medför nya förutsättningar för 
samhällsutveckling och ett nytt tänk kring vilka utbildningar som är relevanta för att nya 
arbetstillfällen och nya kompetenser kan utvecklas. 

 I närområdet finns ett stort behov att kompetensförsörja industrin och offentlig sektor. Flera 
utbildningsaktörer är aktiva: Högskolan i Skövde, Campus Västra Skaraborg och Dacapo 
Mariestad. Det kommer att bli viktigt att nischa verksamheterna för att täcka behov. 

 Det är prioriterat att fortsatt lägga fokus på att skapa en MTG-gemensam förbättrings- och 
servicekultur. Verksamheten behöver hitta ett mer kostnadseffektivt arbetssätt för att behålla 
leveranskapacitet samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna sannolikt försämras. Ett större 
fokus behöver läggas på att ta tillvara på ny teknik för att digitalisera verksamheten i större 
utsträckning. 

 En översyn av skollokalerna pågår. Bland annat Högelidsskolan ses över utifrån behov av 
renovering och tillbyggnad. 

 Kostavdelningen öppnar ny skolrestaurang och har behov av att nysatsa och rekrytera personal 
för verksamheten. 

 Efterfrågan på sektor stöd och omsorgs insatser ökar ständigt då antalet äldre blir fler och så även 
andelen personer med omfattande sjukvårdsbehov som vårdas. Utvecklingen av den nära vården 
betyder att fler som tidigare varit på sjukhus nu får vård i hemmet, vilket kräver mer resurser. 

 Användandet av droger bland barn och unga ökar och med detta även tillgång och acceptans. 
Kostnaden för vårdplaceringar utanför det egna hemmet förväntas inte minska eftersom behoven 
ökar genom en negativ samhällsutveckling inom kriminalitet, missbruk och våld i hemmet. Detta 
kommer ge kommunen fler ärenden. På individnivå kan kostnaderna reduceras i form av 
alternativa lösningar som kommer att kräva mer flexibilitet än de som finns idag. Allt fler familjer 
söker sig till socialtjänsten för stöd i föräldrarollen. 

 Socialtjänsten ser att allt fler vuxna med missbruk och/eller psykiatriska diagnoser hamnar 
utanför både arbete och boende. Efterfrågan på mer specialiserade insatser inom LSS ställer nya 
krav på insatser och boendeformer. 

 Det finns ett förslag till revidering av socialtjänstlagen vilket innebär större möjligheter att ge 
insatser utan föregående utredning. Detta skulle ge möjlighet att omdisponera resurser från 
handläggning och dokumentation till insatser. 

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

I detta avsnitt görs en analys av kommunens finansiella utveckling och ställning. Syftet är att identifiera 
finansiella problem och på så vis klargöra om kommunen har god ekonomisk hushållning eller inte. 
Analysen bygger på de fyra perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll som utgör modellens 
hörnstenar. Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal ekonomiska begrepp. 

 Resultat - Visar en kartläggning av årets resultat och dess orsaker samt av investeringarna och 
hur de utvecklats. 

 Kapacitet - Visar kommunens kapacitet eller långsiktiga betalningsberedskap. Här redovisas den 
finansiella motståndskraft som kommunen har på lång sikt. Större kapacitet innebär mindre 
känslighet för kommande lågkonjunkturer. 

 Risk - Riskanalysen visar den finansiella riskexponeringen. God ekonomisk hushållning gör det 
lättare att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. 

 Kontroll - Visar hur ekonomiska mål och planer följs. Att följa budget ger bättre förutsättningar 
för god ekonomisk hushållning. 

Sammanfattning 

Kommunens resultat för 2020 uppgår till 42,8 mkr. Årets resultat och årets avskrivningar har finansierat 
årets investeringar till 59 procent. Resterande del har lånefinansierats både via nya lån och nyttjande av 
checkkrediten. 

Mariestads kommun redovisar ett bra resultat i jämförelse med tidigare år och när hänsyn tas till intäkter 
och kostnader som inte hör till årets ordinarie verksamheter uppgår resultatet till 36,3 mkr, vilket kan 
jämföras med föregående års resultat på 16,6 mkr. 

Under 2020 uppgår nettoinvesteringsvolymen till 185,7 mkr. Investeringarna har finansierats med egna 
medel (resultatet och avskrivningar) till 59 procent, resterande har lånefinansierats. I jämförelse med 
tidigare år är det en förbättring, där snittet är 47,3 procent över en fyraårsperiod. Det bör beaktas att årets 
och föregående års resultat innehåller engångsintäkter av försäljningar som finansierar investeringarna. 

För att klara kommande investeringar utan ökad lånefinansiering kommer det att krävas återhållsamhet 
och prioriteringar av investeringar samt ett högre resultat. 

Kommunens risknivå mäter utvecklingen av likvida tillgångar och långfristiga skulder. Kommunens 
tillgångar i likvida medel är låg och finansiella skulder har ökat. När hänsyn tas till hela pensionsåtagandet 
är det långsiktiga handlingsutrymmet mycket svagt. Ett mått på det är soliditeten, inklusive hela 
pensionsskulden som är plus 2 procent. 

Kommunens resultat har en total avvikelse mot budget på plus 14,4 mkr, vilket tyder på en god 
budgetföljsamhet på totalnivå. Däremot kvarstår avvikelser mot budget inom välfärdsnämnderna. Under 
året har kostnadsökningen totalt varit på en låg nivå i förhållande till skatt och statsbidrag. 

Resultat 

 Årets resultat 2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat (mkr) 42,8 18,2 26,1 17,1 10,6 

Procent av skatter och bidrag (%) 2,9 1,3 1,9 1,3 0,8 

Reavinst och jämförelsestörande poster (mkr) -6,5 -1,6 -21,4 -0.8 -0,1 

Resultat efter reavinster och jämförelsestörande 
poster (mkr) 

36,3 16,6 4,7 16,4 10,5 

 
För att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges 
ekonomiska mål för året ska resultatet uppgå till 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
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Årets resultat för kommunen är positivt (42,8 mkr) och är högre än de senaste fem åren. I och med 
resultatet ökar det egna kapitalet med motsvarade belopp. Resultatet motsvarar 2,9 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunen uppfyller efter 2020 det finansiella målet 
för god ekonomisk hushållning. 

Resultatet har påverkats av jämförelsestörande poster och reavinster. Det blir mer rättvisande om justering 
för sådana poster görs. Efter jämförelsestörande poster är resultatet 36,3 mkr (se tabellen ovan). 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter har ökat med 20 mkr, vilket motsvarar 3,6 procent. Ökningstakten är lägre än 
2019, då ökningen var 46 mkr. Detta förklaras bland annat av mindre intäkter från försäljning av tomter 
vid Sjölyckan (19,7 mkr jämfört med 26,9 för 2019) medan ersättning av staten för sjuklöner (17,0 mkr) 
finns med som ökat bidrag och intäkt. Försäljning av verksamhet är oförändrad från 2019. 

Intäkter för taxor, avgifter, bidrag och hyror har ökat med 3,5 mkr från 2019 till 2020. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader har ökat med 42 mkr (83 mkr 2019), vilket motsvarar 2,2 procent. 

Personalkostnaderna har stigit med 30,5 mkr jämfört med 2019, vilket innebär en ökning med 2,2 
procentenheter (föregående år 2,5 procent). Antal tillsvidarare anställda har ökat med 114 personer mellan 
åren 2019 och 2020. Den stora förändringen förklaras av att obehöriga enligt skollagen inte var med i 
statistiken, vilket motsvarar cirka 100 personer. 

Kommunens avskrivningar är 66,8 mkr (61,8 mkr 2019). Det är 5,0 mkr mer än förra året. Årets 
nettoinvesteringar är 185,7 mkr (161,3 mkr 2019). Avskrivningarna kommer att fortsätta uppåt även 
kommande år. Det beror på att investeringsnivåerna höjts de senaste åren jämfört med tidigare. 

Finansnetto 

Finansnettot (finansiella intäkter och finansiella kostnader) visar ett underskott på 18,7 mkr, vilket är 
sämre än föregående år (minus 1 mkr). Anledningen är att kommunen gjort förtidsinlösen av räntederivat 
på 26,2 mkr, vilket redovisas som en finansiell kostnad. Utan lösen hade finansnettot gett ett överskott på 
10,9 mkr. 

Kommunen har beslutat om en högre utdelning från VänerEnergi AB, vilket gett en ökad aktieutdelning 
och finansiell intäkt på 5,3 mkr jämfört med föregående år. Även den kommunala borgensavgiften har gett 
ökade intäkter med 1 mkr mot 2019. 

Skatteintäkter och nettokostnader 

Utveckling av skatteintäkter och 
nettokostnader 

2020 2019 2018 2017 2016 

Ökning/minskning av skatteintäkter och 
statsbidrag (mkr) 

69,3 48,3 33,0 44,0 54,0 

Procentuell förändring (%) 5,0 3,6 2,4 3,4 5,7 

Nettokostnadsökning (mkr) 26,9 56,9 23,0 34,0 56,0 

Med hänsyn till jämförelsestörande poster 
(mkr) 

26,9 56,9 43,6 34,0 56,0 

Procentuell förändring (%) 2,0 4,3 1,8 3,4 5,7 

Med hänsyn till större jämförelsestörande 
poster (%) 

2,0 4,3 3,3 3,4 5,7 

 
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen har ökat med 69,3 mkr, vilket är 48,3 mkr högre än 
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föregående år. En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar 
snabbare än intäkterna från skatter och statsbidrag. Tabellen ovan visar att intäkterna har ökat snabbare än 
intäkterna från skatter och bidrag under 2020 även när hänsyn tas till jämförelsestörande kostnader. Under 
året har kommunen fått generella statsbidrag för ökad välfärd på totalt 49,9 mkr. 

Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 5 procent och nettokostnaderna med 2 procent. Relationen 
mellan skatteintäkter/statsbidrag och nettokostnader måste vara stark om kommunen ska kunna möta 
framtidens demografiska förändringar och investeringsbehov. 

Nettokostnadsandel 

Nettokostnadsandel - olika kostnaders 
andel av skatteintäkter och utjämning (%) 

2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetsnetto 91,2 94,3 94,8 94,7 95,9 

Avskrivningar 4,6 4,4 4,7 3,9 3,3 

Nettokostnad exklusive finansnetto och 
jämförelsestörande poster 

95,8 98,7 99,5 98,6 99,2 

Finansnetto 1,3 0,0 0,1 0,1 0,0 

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 

Nettokostnad totalt 97,1 98,7 98,1 98,8 99,2 

Årets resultat 2,9 1,3 1,9 1,3 0,8 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Grundläggande för en god ekonomi är att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt 
att belysa detta är att analysera hur stor andel av skatteintäkter och bidrag som de löpande 
verksamhetskostnaderna tar i anspråk. 

Tabellen ovan har kopplingar till föregående tabeller. Den andel av skatteintäkterna som inte tas i anspråk 
av driftkostnader, alltså 2,9 procent, är årets resultat. Viktigt att notera är trenden av 
nettokostnadsutvecklingen där det går att se en minskning från 2016 till 2020 med 3,4 procent, vilket 
bland annat beror på effektiviseringar inom verksamheterna och en styrning mot ett högre resultat. 

 Investerings- och exploateringsredovisning 

Investerings- och exploateringsredovisning 
(mkr) 

2020 2019 2018 2017 2016 

Investeringar, skattefinansierad verksamhet 110,4 75,7 139,6 241,4 252,2 

Investeringar, taxefinansierad verksamhet exkl. 
exploatering 

26,4 26,2 -4,8 0,8 14,5 

Investeringar, exploateringsverksamhet 48,9 59,4 29,5 10,5 21,4 

Årets nettoinvesteringar  185,7 161,3 164,3 252,7 288,1 

Årets resultat + avskrivningar 109,6 80,0 88,7 68,5 53,4 

- i förhållande till årets nettoinvesteringar (%) 59,0 49,6 54,0 27,1 18,5 

 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 185,7 mkr. Budgeten för investeringar var 245,6 mkr. I den siffran 
finns även ombudgeteringar med. Den ursprungliga budgeten var 190,2 mkr. 

Tillsammans med årets resultat skapar avskrivningarna utrymme för investeringar. Relationen mellan 
avskrivningarna och de faktiska nettoinvesteringarna ger en bild av om investeringsvolymen är påfrestande 
för skuldsättningen eller likviditeten. Som framgår av tabellen ovan ligger nettoinvesteringarna för 2020 
(185,7 mkr) högre än det utrymme som skapats från verksamheten (109,6 mkr). Detta medför en 
påfrestning på likviditeten, vilket även kan utläsas av tabellen för tidigare år. För att skapa en långsiktig 
ekonomi i balans måste investeringsvolymen anpassas till utrymmet. 
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Kapacitet 

 Soliditet 2020 2019 2018 2017 2016 

Soliditet exklusive hela pensionsåtagandet (%) 29 29 31 30 33 

Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet (%) 2 -1 -3 -6 -9 

 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansieras av egna medel. Soliditeten exklusive pensionsåtagandet uppgår till 
29 procent, vilket är en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Att soliditeten exklusive 
pensionsåtagandet är oförändrad mot föregående år beror trots högt resultat på en fortsatt hög 
investeringsnivå vilket inte kunnat finansieras med egna medel. 

För att få en mer rättvis bild av kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme ska soliditeten mätas 
inklusive hela pensionsåtagandet, det vill säga den del som klassificeras som ansvarsförbindelse och inte 
påverkar resultaträkningen. Soliditeten inklusive pensionsskulden hamnar 2020 på plus 2 procent, en 
ökning med 3 procentenheter jämfört med föregående år. 2020 är första året kommunen har en positiv 
soliditet när hela pensionsåtagandet räknas med. 

Självfinansieringsgrad av investeringarna 2020 2019 2018 2017 2016 

Självfinansieringsgrad av investeringarna (%)* 59,1 49,6 49,3 23,5 18,5 

*) Självfinansieringsgraden visar hur stor andel av investeringarna som finansieras med egna medel. Ett mått på 100 procent 
innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar och alltså inte behöver låna. 

Självfinansieringsgraden för 2020 är högre än förra årets. Även om nivån är högre behöver cirka 41 
procent av investeringarna finansieras med lånade medel. Detta är liknande tidigare år där investeringarna 
och årets resultat visar att endast hälften av investeringarna klaras med egna medel. För att minska 
lånefinansieringsgraden måste en större andel av skatteintäkterna och de generella statsbidragen gå till 

årets investeringar. Med andra ord måste resultatnivån vara högre. 

Risk 

Finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar (mkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Aktier och andelar, bokfört värde 37,2 37,2 37,2 37,2 25,3 

Likvida medel 116,8 50,9 0,8 0,1 0,1 

Checkkredit 150 150 150 150 150 

  
Likviditetsposition 

Likvida medel är ett mått på den kortsiktiga handlingsberedskapen. Medlen behövs för att garantera att 
verksamheterna kan fungera. Checkkrediten på 150 mkr har nyttjats under året men vid bokslutstillfället 
var det ingen kredit nyttjad. 

Årets kassaflöde 

Kommunens kassaflöde har varit positivt under året och de likvida medlen var vid årsskiftet 116,8 mkr. 
Det beror främst på att medel finns på koncernkonto i bank och att kommunen i likhet med andra 
kommuner erhållit stora statsbidrag med anledning av pandemin samt att dotterbolaget Mariehus AB 
tidigare sålt två fastigheter som genererat likvida medel. Koncernkontot redovisas övergripande hos 
kommunen. Investeringarna har till 41 procent finansierats genom lån. Därmed har kommunens låneskuld 
ökat, vilket framgår av tabellen. 
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Finansiella skulder (mkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Lån i bank (kort- och långfristiga) 921,7 862,4 744,6 666,5 480,9 

Skuldkvot* 45 46 43 40 32 

*Kvoten av den totala skulden i förhållande till totala tillgångar uttryckt i procent. 

Kommunens låneskuld har ökat med 80 mkr under 2020. Amortering har skett med 20,7 mkr. Av 
kommunens totala skulder (921,7 mkr) har 380 mkr varit intecknade i räntederivat och resten har rörlig 
ränta. Kommunen har i december avslutat samtliga derivat. Under 2021 kommer låneportföljen arbetas 
om i samband med införandet av koncernbank. Kommuninvest var under 2020 långivare bakom samtliga 
skulder. Kommunens genomsnittliga ränta för året var 1,03 procent (1,15 procent 2019). 

Skuldkvoten uttrycker kommunens skuldsättningsgrad. Ju högre skuldkvot, desto större är kommunens 
ekonomiska risk. Om skuldkvoten är högre än 100 har kommunen mer skulder än tillgångar. En skuldkvot 
som är lägre än ett indikerar att kommunen har mer tillgångar än skulder. Skuldkvoten har minskat med 1 
procent mellan 2019 och 2020. 

Skulden per invånare baserat på långfristiga lån har ökat under de senaste åren med anledning av stora 
investeringar och ökad lånefinansiering. Under 2020 har den ökat med 2 608 kronor per invånare och är 
vid bokslutstillfället 36 756 kronor per invånare. 

Redovisning av finansiell riskhantering 

Finansiell verksamhet är förenad med risker, både finansiella och operativa. Mariestads kommun använder 
sig av olika instrument för att reducera riskerna. Kommunens finanspolicy anger vilka instrument som är 
tillåtna samt önskad nivå av riskexponering. 

Under året har en ny finanspolicy antagits av kommunfullmäktige. Den ligger till grund för hela 
kommunkoncernen. 

Här följer en genomgång av olika risker, vilken policy som gäller för dem samt en redovisning av årets 
riskhantering. 

Ränterisk 

Med ränterisk menas risken att räntekostnaderna höjs på grund av ändrade räntenivåer. Genom att binda 
räntan minimeras risken eftersom kostnaden blir stabil och förutsägbar. Beroende på hur 
finansmarknaden utvecklas kan bunden ränta medföra högre eller lägre kostnader jämfört med rörlig. 

Fast ränta kan uppnås på två sätt: antingen genom att teckna lån med fast ränta eller genom räntederivat i 
kombination med lån med rörlig ränta. I det sistnämnda fallet byter kommunen den rörliga räntan i lånet 
mot en fast ränta i en så kallad ränteswapp. Av kommunens låneskuld på 921 mkr kronor har under året 
380 mkr varit bundna i fast ränta med en återstående löptid på mellan två och sex år. I december har 
derivaten avslutats genom förtidsinlösen, vilket innebär att inga ränteswappar finns kvar i kommunen. 

I den nya finanspolicyn anges att målet för skuldportföljens genomsnittliga räntebindning är mellan noll 
och fem år. Vid årets slut var den genomsnittliga räntebindningen 0,56 år. Under 2021 kommer hela 
låneportföljen att omarbetas i samband med införandet av koncernbank den 1 januari 2021. 

Räntederivaten har påverkat kommunens räntekostnader negativt. Samtidigt skyddar de mot eventuella 
framtida ränteuppgångar. Den genomsnittliga räntan under 2020 var 1,03 procent (1,15 procent 2019). 
Räntekostnaderna på lånen har under året varit 9,5 mkr varav räntesäkringarna 7,3 mkr. 

I december skedde förtidsinlösen av kommunens åtta räntederivat. Kostnaden var 26,2 mkr, vilket 
motsvarar det negativa marknadsvärdet vid den aktuella tidpunkten. Kommunen skulle lägga motsvarande 
kostnad om derivaten kvarstår till förfallotidpunkterna. Förtidsinlösen innebär lägre framtida finansiella 
kostnader baserat på nuvarande räntenivåer och villkor. 
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Pensionsåtaganden 

Pensionsåtaganden (mkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Avsättning till pensioner (inklusive löneskatt) 16 16 17 18 19 

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 (inklusive 
löneskatt) 

558 572 589 627 645 

Total pensionsförpliktelse 574 588 623 645 664 

 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär i praktiken att 
större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför resultat och skuldredovisning. Denna del är dock 
lika viktig ur risksynpunkt, då ansvarsförbindelsen kommer att generera framtida utbetalningar. Mariestads 
kommun har tidigare inte kunnat täcka dessa utbetalningar med eget kapital. Från i år är det egna kapitalet 
större än pensionsskulden. Den totala pensionsskulden är 574 mkr och totalt eget kapital är 591 mkr enligt 
balansräkningen. 

Det totala pensionsåtagandet har minskat de senaste åren, så även mellan 2019 och 2020 och kommer att 
minska även framåt i tid. 

Pensionsförpliktelse 

Pensionsförpliktelse (mkr) (mkr) 

1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen  

a. Avsättning inklusive särskild löneskatt 16,6 

b. Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 558,0 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring (2019 84,2) 87,8 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 

Summa pensionsförpliktelse (inklusive försäkring och stiftelse) 663,2 

 
Tabellen visar summan av avsättning för pensioner inklusive särskild löneskatt och ansvarsförbindelse 
avseende pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt som avser egna förvaltade pensionsmedel och 
tryggande i försäkring eller stiftelse. 

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde 

Förvaltade pensionsmedel (mkr)  (mkr) 

Totalt pensionsförsäkringskapital 2020 115,8 

 2019 108,7 

Varav överskottsmedel hos KPA Pension 2020 1,9 

 2019 2,1 

Totalt kapital, pensionsstiftelse  0 

Finansiella placeringar  0 

Summa förvaltade pensionsmedel  117,7 

 
Tabellen visar summan av totalt pensionsförsäkringskapital som adderas med totalt kapital för medel 
tryggade i pensionsstiftelse och finansiella placeringar för att få summan totalt förvaltade pensionsmedel. 

Finansiering: återlånade medel 545,5 mkr, konsolideringsgrad 17,8 procent. 
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Borgensåtaganden 

Borgensåtaganden (mkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Koncerninterna:      

Mariehus AB 656,6 656,9 497,3 401,3 402,5 

VänerEnergi AB 248,6 238,6 238,6 218,6 193,6 

Övrigt:      

Mariestads äldreboende 38,1 39,6 41,2 28,5 30,1 

HSB 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 

Föreningar 11,3 12,6 14,1 16,2 10,7 

Förlustansvar för egna hem och småhus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Totalt 955,0 948,3 792,0 665,5 637,9 

 
Ett borgensåtagande innebär en risk att borgensmannen måste infria sitt åtagande. Riskens omfattning 
beror bland annat på vilken typ av borgen det gäller och för vem eller vilka borgen har tecknats. 95 
procent av kommunens borgensåtaganden (905,2 mkr) är till bolag inom koncernen. Denna del har sedan 
förra året ökat med 10 mkr, vilket förklaras av en utökning hos VänerEnergi AB för fortsatt utbyggnad av 
fjärrvärme. 

Kontroll 

Budgetavvikelse 

Budgetavvikelse (mkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Budgetavvikelse årets resultat (efter 
jämförelsestörande poster) 

14,4 4,3 -6,6 4,0 -2,4 

Varav:      

verksamheternas netto 18,6 0,1 18,8 6,3 29,0 

efter jämförelsestörande poster 18,6 0,1 -1,8 6,3 29,0 

Arbetsgivaravgifter och pensioner 5,6 3,2 -8,1 -10,1 -12,2 

Skatteintäkter och statsbidrag 16,5 3,3 -7,0 3,4 20,2 

Finansnetto -20,7 1,0 6,8 6,4 4,7 

 
Den som följer budget har goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Nämnderna inklusive de 
taxefinansierade verksamheterna visar en avvikelse på endast plus 0,1 mkr. Detta i förhållande till 
nämndernas omslutning på 1 412,1 mkr. Störst positiv avvikelse har tekniska nämnden på 5,4 mkr. Störst 
negativ avvikelse redovisas inom utbildningsnämnden på minus 7,9 mkr. 

Det som bör beaktas är budgetavvikelsen avseende arbetsgivaravgifter och pensioner och skatt och 
statsbidrag. Dessa kostnader kan inte påverkas, verksamheten måste istället anpassa sina övriga kostnader. 

Totalt visar analysen inklusive jämförelsestörande poster att kommunen har en god budgetkontroll. 
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2.2 Händelser av väsentlig betydelse 

Det som har präglat kommunen och dess verksamheter under året är den pågående pandemin. 
Omställningar har krävts på olika sätt inom olika verksamheter, vilket har medfört att arbetet med 
förändrade arbetssätt och digitalisering har tagit fart. 

 Under hösten har teatern och musikskolan producerat en digital julkalender som blev mycket 
uppskattad av barn, föräldrar och övrig allmänhet. 

 Biblioteket har sedan mars erbjudit hemleverans till låntagare som inte kan besöka biblioteket på 
grund av pandemin. Biblioteket har fortsatt utlåning av böcker och media men detta måste bokas 
och hämtas vid dörren. 

 Under året har betydande insatser gjorts för att säkerställa mark och planmässiga förutsättningar 
för lokala företag att utvecklas och för nya att etablera sig. 

 Staten i form av kriminalvården satsar på att utveckla sin verksamhet i Mariestad. 

 Nio detaljplaner har antagits och skapar möjligheter till nya bostäder och fler företag att etableras 
och utvecklas. 

 Mariestads kommun har fått utmärkelsen "Årets husbilsvänligaste kommun" och motormännens 
"Årets Hjulpris" som uppmärksammar initiativ till solcellsdriven vätgastankstation för 
bränslecellsdrivna elbilar. 

 Kommunen har föredragit vid New York action climate week för att visa kommunens 
klimatåtgärdsarbete. 

 Ett nytt tioårigt samverkansavtal mellan Göteborgs universitet och Mariestads kommun har 
upprättats. 

 I våras ingicks avtal med Karlsborgs kommun om ett samarbete kring karttjänster där Karlsborg 
köper dessa tjänster av tekniska nämnden. 

 Projektet med renovering av ishallen i Mariestad har fortsatt. Ett ovälkommet och kostsamt 
problem med markförorening försenade projektet och prioriteringar fick göras för att klara 
projektets budget. 

 Under hösten påbörjades byggnation av den energiinnovativa Kronoparkens förskola där solel ska 
lagras i vätgas för att återanvändas vintertid. Inflyttning kommer att kunna ske runt årsskiftet 
2021. 

 Det nya centralköket på Vadsbogymnasiet och Tunaholmsskolan kan nu användas efter drygt ett 
års pågående projekt och skolköksrenoveringarna som pågått under tre års tid har också 
genomförts. 

 Vadsbogymnasiet övergick till distansundervisning under våren och en del av höstterminen. 

 Vuxenutbildningen övergick till distansutbildning i samband med pandemin. Elever med högre 
stödbehov har förlorat på distansundervisningen. Under pandemin hjälpte vuxenutbildningen till 
att snabbutbilda cirka 100 resurspersoner inom vård och omsorg. 

 En ny avdelning inom särskilt boende har öppnats på Alen. 

 Ett nytt LSS-boende har öppnats (Solgläntan). 
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2.3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

I policyn för verksamhet- och ekonomistyrning finns övergripande interna regler som ska styra 
kommunens beslut såväl på den politiska nivån som på tjänstemannanivån. Ytterst syftar styrningen till att 
använda kommunens resurser på ett effektivt sätt för att uppnå god ekonomisk hushållning. Policyn ska 
säkerställa en stabil långsiktig ekonomi för kommunens verksamheter. Ekonomi- och verksamhetsstyrning 
är en målmedveten styrprocess som syftar till att uppnå både verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat 
utifrån god ekonomisk hushållning. Kommunens planeringsprocess för ekonomi- och verksamhet sker i 
följande processer: 

 omvärldsanalys 

 investeringsprocessen 

 kommunövergripande mål- och budgetprocess 

 nämndens mål- och budgetprocess 

 uppföljning och analys. 

För att uppnå ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi sker 
uppföljning vid följande tillfällen: 

 Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 1 ska 
en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till kommunstyrelsen. 

 Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 2 är 
delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning. 

 Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning. 

2.3.1 Kommunens målarbete 

Mariestads kommun har en vision som handlar om hur vi vill ha det i kommunen i framtiden "Vision 
2030". Visionen är en ledstjärna som påverkar både stora och små beslut om vad kommunen ska lägga tid, 
pengar och andra resurser på. Alla verksamheter ska planera sin verksamhet med syfte att sträva mot 
visionen. Den är beslutad av kommunfullmäktige. En av våra viktigaste strategier för att nå dit är vår 
målstyrning. 

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om en ny styrmodell med syfte att knyta ihop mål- och 
budgetprocessen utifrån beslutad policy för verksamhet- och ekonomistyrning. Styrmodellen i sig är 
politiskt neutral. Styrmodellen tydliggör den röda tråden från visionen, via kommunfullmäktiges mål och 
budget och nämndernas mål och budget till verksamheternas ansvar för aktiviteter och resultat. 
Styrmodellen tydliggör också återkopplingen av resultat till kommunfullmäktige utifrån analys och 
uppföljning. Styrmodellen syftar till att uppnå både verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat utifrån 
god ekonomisk hushållning. 

Styrmodellen för Mariestads kommun utgör grunden för målprocessen som i sin tur utgör grunden för 
kommunens kvalitetsarbete. I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige även om fem övergripande mål 
som gäller för Mariestads kommun under hela mandatperioden och som anger den politiska 
viljeriktningen och ambitionen (VAD vi ska göra). 

1. Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning 

2. Mariestad – en trygg kommun för alla 

3. Mariestad – en kreativ och innovativ kommun 

4. Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande 

5. Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun 

Respektive nämnd har brutit ned vad kommunfullmäktigemål nummer 2-5 innebär för respektive nämnd. 
Respektive nämnd har beslutat om ett till två nämndspecifika mål per kommunfullmäktigemål. 
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Nämndmålen gäller precis som kommunfullmäktigemålen under hela mandatperioden och anger den 
politiska viljeriktningen och ambitionen (VAD vi ska göra) för respektive nämnd. 

Alla verksamheter har arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- och enhetsnivå som 
beskriver HUR verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och beskriver vilket resultat som ska 
uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen. 

I samband med delår och helår följs status på alla aktiviteter upp och ger en indikation om status för 
måluppfyllelsen för nämndens mål. Utifrån nämndernas arbete och bedömning av måluppfyllelse sker 
vidare en samlad bedömning av status för måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål. Den samlade 
bedömningen görs av kommunchefens ledningsgrupp tillsammans med kvalitetscontroller och 
kvalitetssamordnare. 

 

2.3.2 Intern kontroll 

Mariestad kommuns arbete med intern kontroll regleras genom reglemente för intern kontroll. 
Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. 

Med intern kontroll ska följande mål uppnås: 

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

3. efterlevnad av lämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler med mera. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett 
ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att denna rapporterar utifrån 
kommunstyrelsens behov av kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska se till att en organisation upprättas för 
den interna kontrollen. 

Nämnderna ska varje år anta en intern kontrollplan. Olika granskningsområden bör väljas ut med 
utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys. I samband med årsbokslutet har nämndernas arbete 
enligt årets intern kontrollplaner rapporterats till kommunstyrelsen och i huvudsak har arbetet bedrivits 
med tillfredsställande resultat. I de fall avvikelser noterats har åtgärder vidtagits. 
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2.4 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning är enligt Kommunallagen att fastställa verksamhetsmål och finansiella mål för 
att erhålla en god ekonomi för kommande generationer. God ekonomisk hushållning betyder också att 
kommunen inom sina verksamheter ska säkerställa att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas 
på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig styrning, till exempel genom att sätta upp 
mål, upprätta planer och program samt kontinuerligt följa upp utvecklingen. Till en god ekonomisk 
hushållning hör också att ha en beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför 
förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder. 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning har kommunen beslutat fem kommunfullmäktigemål varav 
ett utifrån det finansiella perspektivet och fyra utifrån det samhälleliga uppdragets perspektiv. 

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi  

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder bedriver sin 
verksamhet inom budgetramarna. En god budgetföljsamhet visar också på en bra styrning av kommunens 
resurser. Vid delåret 2020 prognostiserades både överskott och underskott mot budget inom de större 
nämnderna. Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober (kf § 100) att tilldela extra budgetram under 
året enligt följande: 

 kommunstyrelsen 1,7 mkr 

 tekniska nämnden 1,5 mkr 

 utbildningsnämnden 2,5 mkr 

 socialnämnden 10,5 mkr. 

Beslutet om den extra ramtilldelningen har medfört att nämnderna på totalnivån har en budget i balans. 
Den nämnd som redovisar en större avvikelse mot budget är utbildningsnämnden. Förklaringen är att 
flera oväntade kostnader uppkom den sista månaden på året. Underskottet kan främst förklaras av ökade 
personalkostnader beroende på extra resurser och lägre semesteruttag. 

Vid en jämförelse på totalnivån syns en god budgetföljsamhet för året. 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid årets slut krävs att trenden för kommunfullmäktiges mål 
(både det finansiella målet och verksamhetsmålen) är positiv. Kommunfullmäktiges första mål, det 
ekonomiska målet, mäts årligen utifrån delmål. Summerat syns en positiv trend för att målet ska uppnås 
under mandatperioden. De båda delmålen resultatmålet och soliditetsmålet bidrar till en positiv trend. Det 
bör dock noteras att kommunen har fått extra statsbidrag på 49,9 mkr under 2020 som påverkar de båda 
måtten positivt. 

Investeringarna för kommunen uppgår vid årets slut till 185,7 mkr och 59 procent är självfinansierade. 
Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen under året beslutat att utöka budgeten med total 55,4 mkr, 
vilket medför en total investeringsbudget för året på 245,6 mkr. Det innebär att 75 procent av årets 
investeringar har genomförts. För att uppnå målet för en långsiktig ekonomi i balans med en investering i 
kommunen på 486 mkr förutsätts att investeringarna hålls inom budgetnivån 2021-2022. Målet på 
486 mkr är beräknad efter reformpaketet och med ett resultat på 2 procent och en lånenivå som 
självfinansierats inom skattefinansierad verksamhet. Under 2020 har 110 mkr investerats i 
skattefinansierad verksamhet exklusive exploateringar. Detta är i nivå med självfinansieringsgraden på 59 
procent. 

Vad gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål har verksamheterna under året arbetat med flertalet 
aktiviteter med syfte att bidra till måluppfyllelse för respektive nämnds mål. Aktiviteterna utgör en 
indikator för trenden för respektive nämndmål. Trenden för respektive nämndmål summeras till trenden 
för respektive kommunfullmäktigemål. Uppföljningen av nämndernas mål vid helåret visar precis som vid 
delåret en positiv trend för samtliga fyra kommunfullmäktigemål. 
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Kommunen är därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges samtliga fem mål 
för mandatperioden. 

2.4.1 Kommunfullmäktiges mål 

Status på kommunfullmäktiges mål 1-5, som är gällande under hela mandatperioden, bedöms vid delår 
och helår enligt följande: 

 

För statusbedömningen av nämndmålen används samma modell. För detaljer om respektive nämnds 
arbete med målen se "Bilaga - Nämndernas målrapporter 2020". 

Delmålens bidrag till kommunfullmäktiges mål 1 (det finansiella målet) bedöms vid årsskiftet utifrån utfall 
tillsammans med en prognos för resterande mandatperiod enligt följande: 

Finansiellt mål Uppfyllt På väg att uppfyllas Ej uppfyllt 

  
1. Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning 

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För ekonomin ska det anges 
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska ge uttryck för realism och 
handlingsberedskap och vara anpassade till kommunens ekonomiska förutsättningar. 

Mariestad kommun har i nuläget en svag handlingsberedskap på längre sikt, vilket soliditetsmåttet visar. För att stärka 
kommunens soliditet kommer det att krävas ett årligt resultat på minst 2 procent per år och en lägre lånefinansiering till 
investeringarna än i nuläget. För att säkerställa detta kommer det finansiella målet att mätas och följas upp årligen utifrån 
följande delmål: 

 Resultatet ska vara minst 2 procent över mandatperioden. 

o År 2020 = 2 procent , År 2021 = 2 procent, År 2022 = 2 procent 

 Soliditeten ska öka med minst 1 procent per år för att uppnå en positiv soliditet (inklusive hela pensionsskulden) 
vid mandatperiodens utgång. 

o År 2020 = -1 procent, År 2021 = +1 procent, År 2022 = +3 procent 

Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 samt en minskad lånefinansiering över tid. 

 Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över mandatperioden och total investeringsram om 
270 mkr (2020-2022). 

 Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade över mandatperioden och total investeringsram om 
216 mkr (2020-2022). 

 Koncernens samlade investeringsram över mandatperioden är 791 mkr och är fördelade enligt: 

o Mariestad kommun 486 mkr 

o Mariehus AB 170 mkr 

o VänerEnergi AB 135 mkr (88 procent) 
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Summering av det finansiella målet och de tre delmålen 

Det finansiella målet mäter kommunens ekonomiska ställning på kort och lång sikt. Nedan redovisas 
måluppfyllelsen per delmål. Summerat syns en positiv trend för att målet ska uppnås under 
mandatperioden. De båda delmålen resultatmålet och soliditetsmålet bidrar till en positiv trend då de 
enligt bokslutet uppnås vid årets slut. Det bör dock noteras att de extra statsbidragen som erhållits under 
2020 påverkat de båda måtten positivt. Även investeringsmålet bidrar till en positiv trend utifrån 
årsbokslutet. 

”Resultatet ska vara minst 2 procent över mandatperioden” 

Finansiellt mål Budget 2020 Bokslut 2020 Årsbokslut 2019 

Resultat (mkr) 28,5 42,8 18,2 

Procent av skatteintäkter och statsbidrag 2,0 2,9 1,3 

 
Kommentar 

Resultatmålet uppnås genom att årets resultat uppgår till 42,8 mkr vilket motsvarar 2,9 procent av årets 
skatteintäkter och statsbidrag. 

”Soliditeten ska öka med minst 1 procent per år för att uppnå en positiv soliditet (inklusive hela 
pensionsskulden) vid mandatperiodens utgång" 

Finansiellt mål Budget 2020 Bokslut 2020 Årsbokslut 2019 

Soliditet exklusive pensionsåtaganden (%) 29 29 29 

Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%) -1 2 -1 

 
Kommentar 

För att öka soliditeten kommer det att krävas att investeringarna finansieras mer av egna medel det vill 
säga mindre lånefinansiering. För att uppnå det krävs ett högre resultat eller lägre investeringsnivå. 

Vid en jämförelse mellan de två olika soliditetsmåtten vid årsbokslutet 2019 och årsbokslutet 2020 framgår 
att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet har ökat från minus 1 procent till plus 2 procent. Det som 
främst bidragit till att soliditeten har ökat är en lägre lånefinansiering av investeringarna och ett resultat på 
3 procent. 

Investeringsmålet 

Investeringar 2020-2022 (mkr) 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 

Bokslut 
2020 

+budget 
2021-2022 

Mål Avvikelse 

Kommunen skattefinansierad 
verksamhet 

145,3 171,5 161,0 61,5 367,8 270,0 -97,8 

Kommunen taxefinansierad 
verksamhet 

40,4 74,1 43,0 53,5 136,9 216,0 79,1 

Totalt kommunen 185,7 245,6 204,0 115,0 504,7 486,0 -18,7 

Mariehus AB 32,1 104,5 85,0 100,0 217,1 170,0 -47,1 

VänerEnergi AB 47,9 53,8 47,1 43,0 138,0 135,0 -3,0 

Totalt koncernen 265,7 403,9 336,1 258,0 859,8 791,0 -68,8 

 

Notera: 

 Budget 2020 är kommunfullmäktiges budget plus tilläggsbudget på 55 mkr. 
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 Budget 2021-2022 är enligt mål och budget 2021-2023 (kf den 15 juni 2020 § 73). 

 Bolagens investeringsbelopp är bokslut 2020 plus investeringsbudget 2021-2022 presenterade vid 
budgetupptakt inför budget 2022 (den 26 februari 2021). 

Kommentar 

Utfallet för kommunens investeringar uppgår till 185,7 mkr, vilket är inom årets budget. 
Kommunfullmäktige har under året beslutat att utöka budgeten med totalt 55 mkr och budgeten uppgår 
till totalt 245,6 mkr. Utökningen av investeringsbudgeten har främst varit för att bemöta ökade behov av 
förskola i Lugnås samt exploatering av industrimark. 

För att uppnå målet med en investeringsnivå på 486 mkr förutsätts att investeringarna hålls inom 
budgetnivån 2021-2022. Målet på 486 mkr är beräknad utifrån reformpaketet, vilket medför ett resultat på 
2 procent och en självfinansiering av skattefinansierad verksamhet.  

Under 2020 har 110 mkr investerats i skattefinansierad verksamhet exklusive exploateringar, vilket är i 
nivå med självfinansieringsgraden på 59 procent. 

För att uppnå målet om 486 mkr ska investeringarna för året 2021 och 2022 vara inom 300 mkr. En viktig 
parameter för att mäta måluppfyllelsen är hur investeringarna finansieras.  

2. Mariestad – en trygg kommun för alla 

Genom stabil ekonomi, bra kvalitet och trygga miljöer kan Mariestad erbjuda en hållbar kommun för alla som bor, verkar 
och vistas här. 
 
Mariestad är en trygg samhällsspelare med engagemang och medborgarfokus. 

Måluppfyllelse status 

 Positiv trend 

Kommentar 

Nämnderna arbetar med åtta nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Samtliga nämnder 
förutom utbildningsnämnden bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till måluppfyllelse för 
kommunfullmäktigemålet. Bedömningen att arbetet har en neutral trend beror delvis på att mycket av 
arbetet under 2020 bromsats på grund av pandemin. Den samlade bedömningen är att 
kommunfullmäktigemålet har en positiv trend även om även övriga nämnders verksamheter påverkats av 
den pågående pandemin. 

Tekniska nämnden arbetar med att skapa trygga och säkra inne- och utemiljöer, vilket kan handla om till 
exempel en trafiksäker miljö eller att skapa ljusare platser i form av belysning eller röjning av buskar och 
sly i strövområden. Ett djupare samarbete med Polisen har inletts där verksamheten delar information 
kring händelser för att kunna sätta in förebyggande åtgärder för att skapa trygga och säkra miljöer. Under 
rådande pandemi har tekniska nämnden starkt bidragit till att minska risken för smittspridning genom att 
intensifiera lokalvården i kommunens verksamheter. 

Nämndens mål Måluppfyllelse status Nämnd 

2.1 I Mariestad är det självklart att alla 
hjälps åt och att alla är inkluderade 

  

  Positiv trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 

2.2 I Mariestad kan alla vistas och röra 
sig fritt genom säkra och tillgängliga 
miljöer 

  

  Neutral trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 
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Nämndens mål Måluppfyllelse status Nämnd 

2. Alla barn/elever/matgäster känner sig 
trygga i utbildningsnämndens 
verksamheter 

  

  Neutral trend 
 

 

Utbildningsnämnden 

2.1 Mariestads invånare är trygga med att 
de får den hjälp de behöver när de 
behöver den 

  

  Positiv trend 
 

 

Socialnämnden 

2.2 Missbruk av alkohol och alla andra 
typer av droger inklusive läkemedel ska 
minska för en trygg miljö och tillvaro för 
alla 

  

  Positiv trend 
 

 

Socialnämnden 

2. 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 

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

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

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Tekniska nämnden 

2.2 Vi ska minska vårt klimatavtryck och 
vår miljöpåverkan 

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Tekniska nämnden 

3. Mariestad – en kreativ och innovativ kommun 

Chefer, ledare och medarbetare uppmuntras till nytänkande ”utanför boxen”. 
 
Genom omvärldsbevakning hämtar vi inspiration från andra och skapar hållbara lösningar för våra kommuninvånare. 

Måluppfyllelse status 

 Positiv trend 

Kommentar 

Nämnderna arbetar med sju nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Samtliga nämnder 
bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till måluppfyllelse för kommunfullmäktigemålet. Den samlade 
bedömningen är att kommunfullmäktigemålet har en positiv trend. 

I kommunstyrelsenämndens verksamheter pågår arbete med framtagande av handlingsplan för 
kommunens arbete med Agenda 2030 och de globala målen. Konceptet ElectriVillage (kommunens 
vätgassatsning) har fått stor publicitet både i Sverige och utomlands. Arbetet med att etablera 
klimathållbara verksamheter pågår men har inte kunnat avslutas som planerat. Mariestads kommun 
utvärderar ständigt möjligheterna till samverkansformer med andra kommuner och under 2020 har 
planenheten ett nytt samarbete med Töreboda och Gullspångs kommuner genom avtalssamverkan. 

Utbildningsnämnden har valt att fokusera på ledning och stimulans för att alla barn och elever ska nå 
målen för sin utbildning. Detta arbete innefattar till stor del att arbeta med och utveckla kompetensen 
kring digitala verktyg i undervisningen, vilket samtliga verksamheter arbetat med under läsåret. 

Det tydligaste exemplet på att skolverksamheten kan vara flexibel och snabbt ställa om är årets övergång 
till distansundervisning inom gymnasium och vuxenutbildning, vilket skedde på en dag. Det krävde en stor 
insats av verksamhetens pedagoger att göra denna omställning men det gav också ett värdefullt bevis för 
hur verktygen kan komplettera arbetet där detta inte använts tidigare. Även grundskolan fick anledning att 
pröva fler digitala verktyg då hela läsåret varit ett förberedelsearbete för att möjliggöra eventuell 
distansundervisning inom grundskolan. 
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Inom socialnämnden har trygghetsskapande åtgärder som utgörs av nya digitala lösningar implementerats i 
hela verksamheten. 

Inom tekniska nämnden bedrivs ett innovativt projekt i form av att bygga en vätgasdriven förskola där det 
efter lång förberedelsetid nu kommit till ett genomförande. 

Nämndens mål Måluppfyllelse status Nämnd 

3.1 Mariestad är platsen för kreativa 
möten för invånare, besökare, näringsliv 
och medarbetare 

  

  Positiv trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 

3.2 Mariestad ligger i framkant och andra 
aktörer inspireras av oss 

  

  Positiv trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 

3. Alla barn/elever utvecklas via ledning 
och stimulans att nå målen för sin 
utbildning 

  

  Positiv trend 
 

 

Utbildningsnämnden 

3.1 Socialnämnden har ett innovativt och 
hållbart förhållningssätt med fokus på 
digitala lösningar som skapar mervärde 
för dem vi är till för 

  

  Positiv trend 
 

 

Socialnämnden 

3.2 Inom socialnämnden råder en positiv 
förändringskultur där alla medarbetare 
bidrar och vet hur de för fram nya idéer 

  

  Positiv trend 
 

 

Socialnämnden 

3. Verksamhet miljö och bygg har en 
positiv förändringskultur där alla 
medarbetare bidrar och vet hur man 
deltar 

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

3. Vi tar tillvara på såväl medarbetarnas 
som medborgarnas kreativitet för att 
utveckla vår verksamhet 

  

  Neutral trend 
 

 

MTG - Tekniska nämnden 

4. Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott 

bemötande 

Vårt bemötande ska oavsett ärende ge en positiv känsla. 
 
Vi skapar mervärde för de vi är till för i varje samtal och möte. 
 
Vi sätter stort värde på våra invånare, besökare, företagare och anställda. 

Måluppfyllelse status 

 Positiv trend 

Kommentar 

Nämnderna arbetar med fem nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Samtliga 
nämnder bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till måluppfyllelse för kommunfullmäktigemålet. Den 
samlade bedömningen är att kommunfullmäktigemålet har en positiv trend. 

Kommunens kontaktyta för medborgarna är kontaktcenter via medborgarkontoret. Att tillgodose behov 
från invånare är en framgångsfaktor för ett inkluderande samhälle. För invånare, besökare, näringsidkare 
och medarbetare är medborgarkontoret en naturlig mötesplats. Arbete pågår för att tillgängliggöra viktiga 
tjänster med fokus att skapa mervärde för de vi är till för men på grund av rådande pandemin har arbetet 
inte fortskridit i den takt som var tänkt. 
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Tekniska nämndens verksamheter möter medborgaren ofta, både i det personliga mötet och via telefon 
eller andra kanaler. Medborgaren möter också kommunen genom byggnader, parker och andra 
anläggningar som de besöker eller nyttjar. För att alla medborgare ska känna sig välkomna och uppleva ett 
gott bemötande arbetar nämnden med förbättrad information och kommunikation och välskötta 
anläggningar. En bekräftelse på att nämnden lyckats i arbetet är att flertalet medborgare och besökare gett 
positiv feedback i genomförda undersökningar och även spontant. Att Mariestad åter igen fick 
utmärkelsen Sveriges mest husbilsvänliga kommun ses också som ett kvitto på en väl fungerande service. 

Inom äldreomsorgens verksamheter är den sammantagna bedömningen genom den brukarundersökning 
som genomförts under 2020 att 94 procent är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Inom särskilt 
boende är motsvarande siffra 86 procent. I båda fallen är detta en ökning från tidigare år. Vid årsskiftet 
bedömer socialnämnden därmed att målet "Alla medborgare får ett tryggt och korrekt bemötande av 
socialnämndens verksamheter" är uppfyllt för året. 

Nämndens mål Måluppfyllelse status Nämnd 

4. Vi har ett professionellt förhållningsätt 
med fokus på att skapa mervärde för de 
vi är till för 

  

  Positiv trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 

4. Se och förstå alla barn och elever   

  Positiv trend 
 

 

Utbildningsnämnden 

4. Alla medborgare får ett tryggt och 
korrekt bemötande av socialnämndens 
verksamheter 

  

  Uppfylld 
 

 

Socialnämnden 

4. I verksamhet miljö och bygg finns en 
hög kompetens och medvetenhet om 
service, gott bemötande och effektiv 
handläggning 

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

4. Upplevelsen i mötet med vår 
verksamhet är professionellt och trevligt 

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Tekniska nämnden 

5. Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun 

I Mariestad finns förutsättningar för hållbar tillväxt. 
 
Entreprenörskap uppmuntras och ses som en tillgång. 
 
Vi förstår vikten av utbildning och forskning för att satsa rätt inför framtiden. 

Måluppfyllelse status 

 Positiv trend 

Kommentar 

Nämnderna arbetar med åtta nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Samtliga nämnder 
bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till måluppfyllelse för kommunfullmäktigemålet. Den samlade 
bedömningen är att kommunfullmäktigemålet har en positiv trend. 

Ett omställningsarbete för att stärka företagsklimatet trots mötesrestriktioner har pågått inom 
tillväxtavdelningen under året, bland annat genom möten digitalt eller per telefon. Årets mätning av 
Svenskt näringsliv visar att Mariestads ranking förbättrats från plats 65 till plats 58. 

Projektet Artifex entreprenörskap har snabbt ställt om till ett digitalt läge och har trots den pågående 
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pandemin nått ut till studenter och företagare genom digitala events. 

Både arbetet med företagsetableringar och fler besökare har påverkats av den pågående pandemin men 
förfrågningar om företagsetableringar har kunnat hanteras i enlighet med kommunstyrelsenämndens mål 
"Mariestad växer och utvecklas". Besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin och målet om fler 
besökare har därför inte infriats. 

Kostavdelningen inom utbildningsnämnden har under några år arbetat aktivt med sina handlingsplaner 
vilka har som syfte att höja kompetensen inom personalgruppen, förbättra arbetsmiljön genom de 
renoveringar av kök som kommunen satsat på och förbättra arbetet kring rekryteringar och 
nyanställningar så att fler stannar i yrket. 

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

Tekniska nämnden arbetar främst med att skapa tekniska förutsättningar för tillväxt. Exempel på detta är 
infrastrukturprojekt inom vatten och avlopp (VA) samt inom trafikområdet där det säkerställs funktion av 
befintliga anläggningar men också möjliggör utbyggnad på ett kostnadseffektivt sätt. Den nationella 
mätmetoden gällande hållbarhetsindex inom VA visar på förbättringar jämfört med tidigare mätningar, 
vilket borgar för en långsiktigt hållbar infrastruktur. 

Nämndens mål Måluppfyllelse status Nämnd 

5.1 Företagsklimatet i Mariestad är 
rankat som topp 25 av landets 
kommuner 

  

  Neutral trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 

5.2 Mariestad växer och utvecklas   

  Positiv trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 

5.1 Sektor utbildning ska erbjuda en 
attraktiv arbetsplats för elever, 
medarbetare, chefer och framtida 
medarbetare 

  

  Positiv trend 
 

 

Utbildningsnämnden 

5.2 Hög kvalitet ska prägla 
utbildningsnämndens verksamheter och 
ge förutsättningar för ett gott företags- 
och näringslivsklimat 

  

  Neutral trend 
 

 

Utbildningsnämnden 

5.1 Socialnämnden i Mariestads kommun 
är en attraktiv arbetsgivare som lockar 
till sig rätt kompetenser i förhållande till 
våra behov 

  

  Positiv trend 
 

 

Socialnämnden 

5.2 Det finns goda förutsättningar för 
privata utförare av hemtjänst att kunna 
etablera sig i valfrihetssystem i 
Mariestad 

  

  Positiv trend 
 

 

Socialnämnden 

5. Verksamhet miljö och bygg har på ett 
enkelt sätt tydliggjort möjligheter och 
förutsättningar för etablering och 
utveckling till entreprenörer och 
privatpersoner 

  

  Uppfylld 
 

 

MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

5. Vi skapar tekniska förutsättningar för 
tillväxt 

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Tekniska nämnden 
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2.5 Balanskravsresultatet 

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste vara högre än kostnaderna. Om resultatet i bokslutet 
är negativt och det egna kapitalet därmed minskar, är kommunen skyldig att inom tre år återställa det egna 
kapitalet. Kommunen har de senaste åren haft ett positivt resultat och har klarat balanskravet varje år. 

Resultatanalys och avstämning av 
balanskravet 

2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat enligt resultaträkningen 42,8 18,2 26,1 17,1 10,0 

- avgår samtliga realisationsvinster -6,3 -1,6 -0,8 -0,8 -0,1 

+justering för realisationsvinster enl. 
undantagsmöjlighet 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+justering för realisationsförluster enl. 
undantagsmöjlighet 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-justering för återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 36,3 16,6 25,3 16,4 10,5 

-reservation av medel till 
resultatutjämningsreserv 

-21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

+användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 14,6 16,6 25,3 16,4 10,5 

+synnerliga skäl att inte återställa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 14,6 16,6 25,3 16,4 10,5 

Balanskravsunderskott att återställa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
I ovanstående avstämning av det lagstadgade balanskravet har resultatet reducerats med de 
realisationsvinster som uppstått under året. Balanskravsresultatet för 2020 är positivt och inget negativt 
resultat finns att reglera. 

Resultatutjämningsreserv 

Kommunallagen gör det möjligt att i vissa fall reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är 
negativt. 

Resultatutjämningsreserv RUR (mkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Resultat 42,8 18,2 26,1 17,1 10,6 

- Avgår reavinster -6,5 -1,6 -0,8 -0,8 -0,1 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 36,3 16,6 25,3 16,4 10,5 

Skatteintäkter och statsbidrag 1463 1393 1 345 1 313 1 269 

1 procent av skatt och statsbidrag *) 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 procent av skatteintäkter och statsbidrag *) 0,0 27,8 26,9 26,2 25,4 

Skillnad i årets resultat enligt 
balanskravsresultatet och en procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 

21,7 -11,2 -1,6 -9,8 -14,9 

Reservation till RUR 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ackumulerat RUR 46,1 24,4 24,4 24,4 24,4 

*) Kommunen har fram till och med 2019 haft en negativ soliditet inklusive pensionsskulden. Då krävs 2 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag för att kunna reservera till RUR. För 2020 har kommunen en positiv soliditet vilket innebär 
att nivån är 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Därav skillnader i procentsatsen på raderna. 
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Som anges krävs ett resultat som överstiger 1 procent av skatter och generella statsbidrag. Nivån gäller för 
de kommuner som, liksom Mariestad, har en positiv soliditet inklusive hela pensionsskulden. Med ”årets 
resultat” menas det lägsta av årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringen. 

Efter 2020 års resultat kan 21,7 mkr avsättas och totalt har kommunen reserverat 46,1 mkr till 
resultatutjämningsreserven. 
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2.6 Väsentliga personalförhållanden 

Kommunens huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster inom bland annat äldreomsorg, 
barnomsorg och skola. Kommunen ger också annan service till dem som bor i kommunen och till dem 
som besöker oss och då i samverkan med andra kommuner. 

Omfattningen av vårt uppdrag innebär att våra medarbetare tillsammans representerar över 100 olika 
yrkestitlar; allt från de stora grupperna av omvårdnadspersonal och pedagoger till andra tjänster som 
innehas av ett fåtal personer. 

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

frågor och en samlad beskrivning av kommunens medarbetare. 

2.6.1 Ledar- och medarbetarskap 

Inför 2020 meddelade Omställningsfonden att arbetsgivaren hade 1,4 mkr till förfogande för 
kompetenshöjande insatser. För att ge kommunens chefer en gemensam grund att stå på i sitt ledarskap 
beslutades att genomföra en ledarutbildning för samtliga chefer inom MTG. Utbildningen genomfördes 
hösten 2020 och hade fokus på förändrings- och förbättringsarbete, innovation, kommunikation och svåra 
samtal samt stress. En del av medlen har använts till kompetenshöjande insatser på individnivå, bland 
annat till att utbilda måltidspersonal till kockar då detta är en bristkompetens. Även insatser vid 
omställning har genomförts. 

Pandemin har inneburit ett ansträngt läge för samtliga medarbetare. Av detta skäl har ett omfattande 
material om hur chefer och medarbetare kan hantera exempelvis oro och stress lagts på kommunens 
intranät. Även material om hur en god arbetsmiljö kan upprätthållas vid distansarbete finns framtaget 
liksom stöd för chefer utifrån den ökande risken för missbruk vid just distansarbete. 

2.6.2 Kompetensförsörjning 

HR-cheferna i Skaraborgs 15 kommuner har av kommuncheferna fått uppdraget att gemensamt ta fram 
en strategi för Skaraborg avseende kompetensförsörjning. I uppdraget har ingått att ge en bild av nuläget, 
identifiera bristyrken och komma med förslag på hur skaraborgskommunerna gemensamt kan agera för att 
vara attraktiva arbetsgivare och hantera framtida kompetensförsörjningsbehov. Den övergripande 
strategin har brutits ned till aktiviteter på såväl MTG som kommunnivå. Under 2020 har arbetsgivaren inte 
haft möjlighet att delta på några rekryteringskonferenser då dessa ställts in på grund av pandemin. 

Under åren 2018-2019 ökande antalet heltidsarbetande i riket med 0,9 procent. I Mariestads kommun var 
motsvarande ökning 8,2 procent, vilket var den största ökningen i riket. Inom område vård och omsorg 
ökade antalet heltidsarbetande i riket 1,9 procent. För Mariestads kommun var motsvarande siffra 16,8 
procent, vilket var den tredje största ökningen i riket. 

Sedan 2019 bedriver forskare vid Linköpings universitet ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt inom 
innovation och följer kommunens utveckling i heltidsfrågan. De framtagna forskningsresultaten samt 
regelbundna återkopplingar från forskarna kommer verksamheten till gagn. 

Arbetet med bemanningskalkyler och frågan om hur mycket personal en verksamhet behöver för sin 
grundbemanning, hur många resurspass det kan finnas, vilken sjukfrånvaro och hur många semesterdagar 
som behöver täckas påbörjades för enheterna inom stöd och omsorg i december 2019. HR och 
ekonomiavdelningen har tagit fram verktyg för att enhetscheferna ska få en bättre förståelse och därmed 
en större kontroll över sin verksamhet, sin bemanning och sina kostnader. 

Arbetet med bemanningskalkylerna har visat ett behov av ett utökat samarbete mellan HR och ekonomi 
kring personalekonomiska frågor. Detta har inletts och har bland annat resulterat i en gemensam 
chefsutbildning som genomfördes första gången hösten 2020. 
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2.6.3 Arbetsmiljö och hälsa 

Pandemin har inneburit en särskild påverkan på organisationen. Rekommendationerna från bland annat 
Folkhälsomyndigheten har varit tydliga redan från start. Rekommendationerna från myndigheterna hur 
smittan och smittspridningen ska hanteras har varit föremål för regelbundna revisioner men kärnan i 
budskapet har varit det samma; känner du dig sjuk ska du inte vara på arbetet, även om du kanske hade 
varit det i normalfallet. Konsekvensen av detta är att organisationen under 2020, från mars till årsskiftet 
har haft en högre sjukfrånvaro än föregående år. Med några få undantag, mars och september, har dock 
inte nivåerna varit särskilt mycket högre än jämfört med 2019. Svårigheten är att utläsa vilken del av den 
registrerade sjukfrånvaron som är relaterad till pandemin och vilken del av denna som beror på covid-19 
eller förkylningssymptom. 

Sammantaget innebär pandemin att det inte går att göra några säkra uttalanden om våra sjukskrivningstal, 
annat än att sjukfrånvaron är högre i år, men inte alarmerande mycket högre. 

Tillsammans med företagshälsovården har det hälsofrämjande arbetet kunnat fortsätta om än i begränsad 
omfattning. Under hösten påbörjades ett arbete med hållbar återhämtning för medarbetare inom 
omsorgen. Arbetet med livsstilsanalyser som gjordes inom förskolorna har följts upp. 

2.6.4 Jämställdhet och mångfald 

Under 2020 har den lönekartläggning arbetsgivaren har en skyldighet att göra genomförts med viss 
begränsning. Orsaken till begränsningen är att löneavtalen för fackförbunden Kommunal Vision, 
Akademikerförbundet SSR samt Ledarna kom först i november, med följd att ny lön för medlemmar i 
dessa förbund blev klara först i samband med årsskiftet. För resterande förbund, där avtal fanns den 1 
april, finns underlag. Sammantaget innebär detta att lönekartläggningen under 2020 innehöll lönenivåer 
från både 2019 och 2020. 

För 2020 har HR en internkontrollpunkt avseende tillämpningen av diskrimineringslagstiftningen i 
organisationen. Uppföljningen som baserats på medarbetarenkät, rapportuttag ur arbetsgivarens personal- 
och rekryteringssystem samt enkät till chefer visar inte på några avvikelser. 

2.6.5 Kommunen i siffror 

Antal anställda 

Antalet anställda har ökat jämfört med föregående två år, främst inom omsorg och utbildning. En del av 
ökningen kan hänföras till det ökade behovet av extra personal under pandemin men även till förändrade 
arbetssätt. Inom omsorgen har användandet av timanställda minskat då verksamheterna ökar den 
ordinarie bemanningen. 

Kommunen antal 2020 2019 2018 

Totalt 2 176 2 062 2 069 

 
Antal tillsvidareanställda 2020 inklusive tillsvidareanställda, visstidsanställda, provanställda och obehöriga 
enligt skollagen. 2019 togs för sektor utbildning inte obehöriga enligt skollagen med. 

Jämställdhet 

Av kommunens 2 176 anställda är 1 714 kvinnor och 407 män. Förhållandet kvinnor män är 80/20, vilket 
är oförändrat mot föregående år. 

Uttag av föräldrapenning och vård av barn (VAB) 

Uttag av föräldrapenning/VAB Kvinnor Män 

Föräldrapenning 93,5 % 6,5 % 

VAB 86,1 % 13,9 % 
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Löner 

Utfallet av lönerevisionen 2020 blev 2,35 procent inklusive satsningar utöver ramtilldelningen. 
Lönerevisionen blev en osedvanligt utdragen process. Skälet till detta var att löneavtalen för bland annat 
Kommunal och Vision blev klara först i november. En del av den särskilda satsningen tillföll 
fackförbundet Kommunals medlemmar som ett direkt resultat av skrivningar i det löneavtalet. 

Medellönen, inklusive tillägg låg på 31 478 kr och exklusive på 31 170 kr. För kvinnor var motsvarande 
siffra 31 016 kr respektive 30 709 kr och för män 33 243kr och 32 928 kr. 

 

Lönen är konkurrenskraftig i förhållande till närliggande kommuner. 

Fördelning deltid/heltid 

I kommunen som helhet arbetar 25 procent deltid. För kvinnor är siffran 28 procent, vilket är en 
förbättring med drygt 14 procentenheter mot föregående år. För männen är siffran 13 procent, vilket är 3 
procentenheter bättre. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden framgår av tabellen nedan.  

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 

2020 2019 2018 

Kvinnor 93,8 % 92,4 % 90,4 % 

Män 96,8 % 96,0 % 94,6 % 

Totalt 94,3 % 93,1 % 91,3 % 

 
Åldersstruktur 

Medelåldern för kommunens anställda är 47 år och den är samma för män och kvinnor och oförändrad 
mot föregående år. 

Ålder Antal 

0-19 år 0 

20-29 år 206 

30-39 år 462 

40-49 år 494 

50-59 år 663 

60-99 år 350 

 



Mariestads kommun, Årsredovisning 2020 36(96) 

Pensionsavgångar och personalomsättning 

Under 2020 gick 52 anställda i pension. Under kommande år kommer 58 personer att bli 65 år eller äldre. 
Pensionsåldern enligt lag om anställningsskydd har ändrat under åren och är för närvarande 67 år. I det 
allmänna medvetandet är dock ofta pensionsåldern 65 år och medarbetarna väljer att arbeta kvar olika 
länge. Diagrammet nedan visar hur många medarbetare som når åldrarna 65-68 år fram till 2026 för att ge 
en helhetsbild. 

Ålder 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

65 år 21 26 29 22 27 31 

66 år 5 21 26 29 22 27 

67 år 5 5 21 26 29 22 

68 år 5 5 5 21 26 29 

   

Antal som slutat Snittanställningar 
Personalomsättning (antal som 

slutat/snittanställningar) 

181 2 080 8,7 % 

 
Sjukfrånvaro 

Trenden med sjunkande sjuktal har brutits med pandemin. Konsekvensen av att medarbetare varit hemma 
med förkylningssymptom, även i de fall då de normalt hade gått till arbetet, är att organisationen under 
2020, från mars till årsskiftet har haft en högre sjukfrånvaro än föregående år. Med några få undantag, 
mars och september, har dock inte nivåerna varit särskilt mycket högre än jämfört med 2019. Svårigheten 
är att utläsa vilken del av den registrerade sjukfrånvaron som är hänförlig till pandemin, och om det hade 
gått att utläsa, vilken del av denna som beror på covid-19 eller förkylningssymptom. 

Sjukfrånvaro i timmar av 
arbetad tid (%) 

2020 2019 2018 

Total sjukfrånvaro av 
sammanlagd ordinarie arbetstid 

7,1 5,6 6,0 

Långtidsfrånvaro av total 
sjukfrånvaro 

28 34 40 

Sjukfrånvaro kvinnor av 
sammanlagd ordinarie arbetstid 
kvinnor 

8 6,4 6,6 

Sjukfrånvaro män av 
sammanlagd ordinarie arbetstid 
män 

4 3 3,7 

Sjukfrånvaro 19 år eller yngre av 
sammanlagd ordinarie arbetstid 
29 år eller yngre 

6,9 4,8 5,2 

Sjukfrånvaro 30-49 år av 
sammanlagd ordinarie arbetstid 
30-49 år 

7,2 5,3 5,2 

Sjukfrånvaro 50 år eller äldre av 
sammanlagd ordinarie arbetstid 
50 år eller äldre 

7,1 6,1 6,7 
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2.7 Den kommunala koncernen 

Syftet med sammanställd redovisning är att ge en samlad, heltäckande bild av kommunens ekonomiska 
ställning och åtaganden oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller bolagsform. Synonymt 
används också ofta begreppet koncernredovisning. Redovisningen tjänar också som information för 
intressenter, till exempel kommuninvånare, kommunfullmäktige, kommunledning, revisorer och långivare. 

Den sammanställda redovisningen omfattar förutom kommunen även: 

 Mariehus AB. Kommunens andel är 100 procent. Innehåller Mariehus Uttern AB och Mariehus 
Ärlan AB. 

 VänerEnergi AB. Kommunens andel är 88 procent. Resterande 12 procent är Töreboda 
kommuns andel. Innehåller VänerEl AB. 

 Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). Kommunens andel i kommunalförbundet är 26,27 
procent. 

De kommunägda bolagen: 

 

I kommunkoncernen ingår även Mariestad kommuns andel av Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Avfallshantering Östra 
Skaraborg, Tolkförmedling Väst och Skaraborgs Kommunalförbund. 

2.7.1 Koncernens resultat 

Årets resultat för den sammanställda redovisningen visar ett överskott på 65,2 mkr. 

Resultatet är högre än föregående år då resultatet var 17,4 mkr. Den stora skillnaden är att Mariehus AB 
under 2019 gjorde en nedskrivning av bokfört värde som då gav ett lägre resultat för koncernen. 
Kommunen, Mariehus AB och Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) visar en resultatökning medan 
VänerEnergi AB visar ett något lägre resultat jämfört med föregående år. För VänerEnergi AB är 
resultatet ändå på en fortsatt hög nivå. 

Elimineringar av kostnader och intäkter i resultatet inom koncernen har skett netto med 12,3 mkr. 

Balansräkningen i den sammanställda redovisningen omfattar 3 514 mkr. Det är en ökning jämfört med 
2018 med 149 mkr. Den främsta anledningen beror på den fortsatt höga investeringsnivån i koncernen, 
detta gör att värdet på de materiella anläggningstillgångarna ökar markant. Total nettoinvesteringsnivå i 
koncernen under året var 265 mkr, en minskning med 93 mkr från 2019. 
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Soliditeten är något högre jämfört med föregående år, 25,8 procent vilket är en ökning med 0,8 procent. 
Att nivån är i stort sett samma och inte högre trots ett högt resultat beror på investeringsnivån är fortsatt 
hög och att resultatet inte klarar att finansiera investeringarna med egna medel utan att nya lån har tagits 
under året. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 350 mkr vilket är på samma nivå som föregående år då de var 
1352 mkr. Det är främst i Mariehus AB nettokostnaderna förändrats från 2019. Under 2019 fanns 
nedskrivningar i Mariehus AB som påverkade nettokostnaderna med 15,5 mkr. Totalt 2019 gjordes 
nedskrivningar på 25,5 mkr som var engångsposter som påverkar jämförelsen. 

Kommunen begär in ekonomiska prognoser två gånger (tertial 1 och 2) per år på årsresultatet plus siffror 
vid bokslutet även för de kommunägda aktiebolagen. För kommunen och aktiebolagen finns ett 
koncernkonto i bank. Genom att likvida medel samordnas går det att kortfristigt låna inom koncernkontot 
istället för direkt i bank. Koncernkontots kredit hos banken på 150 mkr var inte nyttjad vid årsskiftet. 

2.7.2 Sammanfattning viktiga händelser i koncernen 

 Hos Mariehus AB har planering påbörjats för kommande rot-renoveringar i befintligt 
fastighetsbestånd. 

 Under året har det färdigställts 20 stycken nya hyresrättslägenheter på kvarteret Lejonet 14, 
Hamngatan 4. 

 Verksamheten i VänerEnergi AB har utvecklats som planerat. Den milda vintern har medfört 
lägre försäljningsvolymer av fjärrvärme och el. Under första delen av året har elmarknadspriserna 
sjunkit rejält, detta till följd av fyllda vattenmagasin och milda temperaturer. 

 Från hösten 2020 är VänerEnergi AB delägare i Bosnet AB (för detta Bredband Östra Skaraborg) 
till 20 procent. Våren 2021 kommer bolaget att byta kommunikationsoperatör från 
Fastbit/Openbit till Bosnet. Aktierna i Fastbit kommer att avyttras under våren 2021. 

2.7.3 Årets investeringar 

 VänerEnergi AB:s investeringar uppgår till totalt 47,9 mkr med en budget på 53,8 mkr. Utfallet är 
15,8 mkr lägre än föregående år. De största investeringarna har skett inom stadsnät (16,9 mkr) 
och elnät (24,5 mkr). 

 Mariehus AB:s investeringar under året uppgår till totalt 32,1 mkr med en budget på 104,5 mkr. 
Utfallet är lägre än föregående år då motsvarande var 238 mkr. Av det budgeterade beloppet 
fortsätter flera projekt över flera år, bland annat rot-renovering Alen och Knallen etapp 6. Lejonet 
14 (Hamngatan) har färdigställts under året. 

2.7.4 Kommunägda bolag 

Mariehus AB 

Mariehus AB, med dotterbolag, äger och förvaltar cirka 120 000 kvadratmeter fastigheter i Mariestad, i 
huvudsak bostäder men även kommersiella lokaler för kontor och handel i centrumläge. 
Fastighetsbeståndet har en stor bredd i fråga om boendevärden, allt från äldre kulturhistoriska fastigheter i 
Gamla stan, traditionella naturnära bostadsområden från bland annat 1960-talet till nyproducerade 
fastigheter. 

Viktiga händelser under året 

 Under året har det färdigställts 20 stycken nya hyresrättslägenheter på kvarteret. Lejonet 14, 
Hamngatan 4. 

 3 stycken nya hyresrättslägenheter har färdigställts på kvarteret Ärlan 4. 

 Planering har påbörjats för kommande rot-renoveringar i befintligt fastighetsbestånd. 

 Under året har det jobbats med en förändring i områdesindelning med fokus på att stärka 
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närvaron i våra centrumnära fastigheter. 

Framtid 

Mariehus AB arbetar för att genomföra de planerade rot-projekten med så lite störning för de kvarboende 
och till så bra kvalitet och låg kostnad som möjligt. Den femåriga underhållsplanen genomförs som 
planerat. 

Det finns efterfrågan på nya bostäder och bolaget planerar för att starta ett eller ett par 
nyproduktionsprojekt under kommande planperiod. 

Bolaget är en del av centrumhandeln och kommer att kunna påverka och hjälpa till i centrumutvecklingen 
både på kort och på lång sikt. 

 Ekonomisk översikt 

Mariehus AB (tkr) Budget Bokslut 2020 Budgetavvikelse Bokslut 2019 

Mariehus AB Intäkter 118 373 117 629 -744 131 177 

 Kostnader -110 832 -106 544 4 288 -150 034 

 Nettokostnader 7 541 11 085 3 544 -18 857 

      

Mariehus Uttern AB Intäkter 8 179 8 772 593 8 365 

 Kostnader -5 813 -5 812 1 -5 364 

 Nettokostnader 2 366 2 960 594 3 001 

      

Mariehus Ärlan AB Intäkter 2 040 3 979 1 939 1 830 

 Kostnader -3 411 -3 910 -499 -28 429 

 Nettokostnader -1 371 69 1 440 -26 599 

      

Totalt Intäkter 128 592 130 380 1 788 141 372 

 Kostnader -120 056 -116 266 3 790 -183 827 

    Nettokostnader 8 536 14 114 5 578 -42 455 

  
Ombyggnaden av kontorsfastigheten på Hamngatan, Lejonet 14, har tillfört 20 stycken nya lägenheter 
som blev inflyttningsklara den 1 augusti vilket ökat intäkterna. För 2020 genomfördes en hyresförhandling 
med Hyresgästföreningen vilket resulterade i en höjning med 2,2 procent för lägenheter. 

Betydande positiv resultatpåverkan för driften är: 

 Minskade kostnader för planerat underhåll på 1 100 tkr. 

 Minskade kostnader för fastighetsel på 300 tkr. 

Betydande negativ resultatpåverkan: 

 Ökade kostnader för vitvaror/tvättstugor på 500 tkr. 

 Ökade kostnader för vattenskador på 300 tkr. 

 Ökade kostnader för tillval på 150 tkr. 

 Ökade kostnader för hissar på 300 tkr. 

Personalkostnaderna är lägre mot föregående år beroende på ett antal pensionsavgångar och att dessa 
tjänster inte varit tillsatta hela året. 
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Övriga kostnader har ökat till följd av fler leasade fordon och ett arbete med att göra hemsidan 
tillgänglighetsanpassad. 

Vid prognosen i samband med delårsbokslutet prognostiserades en nedskrivning av Lejonet 14 med 
17 mkr. Den värdering som gjorts i samband med bokslutet visar inte på något behov av nedskrivning, 
vilket är den största förändringen för 2020. 

Sammanställning investeringar 

Mariehus AB (tkr) Budget Bokslut 2020 Budgetavvikelse 

Mariehus AB 81 485 22 254 59 231 

Mariehus Uttern AB 10 000 388 9 612 

Mariehus Ärlan AB 13 000 9 476 3 524 

Totalt 104 485 32 118 72 367 

 
Mariehus AB: Flertalet projekt är påbörjade 2020 men färdigställs 2021. Bland annat rotrenovering Alen 
där budget för projektet är 46 mkr varav 840 tkr är nedlagda kostnader under 2020. 

Mariehus Uttern AB: Budget avser fönsterbyten i stadshuset Uttern 4 som påbörjats under 2020 men som 
till största delen kommer att pågå och slutföras under 2021. 

Mariehus Ärlan AB: Projekt ombyggnad Knallen etapp 6 påbörjad 2020 och slutförs 2021. 

 Ombyggnad av Ärlan 4 (Knallen). Huvudsaklig inriktning för projektet är att skapa en 
butiksgalleria och samtidigt åtgärda det eftersatta underhållet. Projektet påbörjades under 2019 
och har pågått under hela 2020. I projektet har även fasad- och takrenovering ingått samt 
iordningsställande av tre stycken lägenheter på plan 3 och 4. Projektet har över lag flutit på bra 
och de hinder och förändringar stötts på har kunnat hanteras inom ramarna för projektet. En stor 
utmaning har varit avsaknaden av konstruktionsritningar samt byggnadens eftersatta underhåll 
som genomgående har varit en utmaning då mycket har varit tvunget att lösas efter utredning på 
plats. Bolaget har haft vissa förseningar gällande leveranstider av material som till stor del beror 
på den pågående pandemin, vilket har påverkat den totala färdigställandetiden. De 
projektförändringarna under projektets gång har hanterats inom projektets ekonomiska ramar. 

 Ombyggnad Lejonet 14 (Hamngatan). Omfattningen av projektet har bestått av att helt bygga om 
fastigheten från kontorslokaler till bostäder. I princip har endast den bärande stommen kunnat 
sparas. Projektet var från början tänkt att genomföras så att lägenheterna skulle säljas som 
bostadsrätter. Då endast hade åtta lägenheter tecknats ändrades inriktningen till att bli hyresrätter. 
De projektförändringar som har skett har medfört att projektet ligger under de ekonomiska 
ramarna och före de tidsmässiga ramarna. 

Personaluppgifter 

Bolaget har 31 tillsvidareanställda varav 5 kvinnor och 26 män, vilket är oförändrat antal anställda jämfört 
med föregående år. Totala personalkostnader var 16,5 mkr och kostnaden för sjuklön var under året 
0,6 mkr. Motsvarande siffror för 2019 var 17,2 mkr och 0,5 mkr. 

Den totala sjukfrånvaron under perioden var 5,8 procent, en ökning med 0,9 procent jämfört med samma 
period 2019. Långtidsfrånvaron var 56,6 procent och sjukfrånvaron för män respektive kvinnor var 5,3 
och 5,8 procent. Motsvarande siffror för 2019 var 74,9, 3,5 och 9,2 procent. 

VänerEnergi AB 

VänerEnergi AB ägs till 88 procent av Mariestads kommun och till 12 procent av Töreboda kommun. 
Bolaget bedriver verksamhet i form av elnät, fjärrvärme, stadsnät (bredband), telefoni och entreprenad. 
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Det helägda dotterbolaget VänerEl AB bedriver elhandel. Bolagens verksamhet sker företrädesvis i 
ägarkommunerna. 

Viktiga händelser under året 

 Verksamheten i VänerEnergi AB har under 2020 utvecklats som planerat. 

 Den milda vintern har medfört lägre försäljningsvolymer av fjärrvärme och el. 

 Under första delen av året sjönk elmarknadspriserna till följd av god fyllnad i vattenmagasinen, 
goda vindförhållanden och en mild vinter i hela landet. 

 Från hösten 2020 är bolaget delägare i Bosnet AB (före detta Bredband Östra Skaraborg) till 20 
procent. Sedan tidigare har bolaget en gemensam beredskapsorganisation med övriga delägare i 
Bosnet. Våren 2021 kommer bolaget att byta kommunikationsoperatör från Fastbit/Openbit till 
Bosnet. Aktierna i Fastbit kommer att avyttras under våren 2021. 

 Den rådande situationen med den pågående pandemin har under 2020 haft liten påverkan på 
bolagets ekonomi. Bolagets anställda har, där så är möjligt, delat sin arbetstid mellan kontoret och 
hemmet. 

Framtid 

Framtidsutsikterna för VänerEnergi AB ser fortsatt positiva ut. 

Med fjärrvärmen är bolaget idag väl rustat att möta framtidens värmebehov. Under de senaste åren har det 
investerats i ny fossilfri värmeproduktion, vilket kommer att bli en nödvändighet i framtidens 
energisystem. 

Elnätet har de senaste åren genomfört stora investeringar och endast en liten del av de väderkänsliga 
luftledningarna finns kvar i drift. Inom ett par år kommer samtliga luftledningar att ha ersatts av 
markförlagd kabel. 

Stadsnätet blir mer förvaltande då merparten av den massiva fiberutbyggnaden är klar. 

Ekonomisk översikt 

VänerEnergi AB  (tkr) Budget Bokslut 2020 Budgetavvikelse Bokslut 2019 

VänerEnergi AB      

 Intäkter -220 875 -219 077 1 798 -221 154 

 Kostnader 199 725 189 132 -10 593 189 118 

 Nettokostnader -21 150 -29 945 -8 795 -32 036 

      

VänerEl AB      

 Intäkter -37 920 -31 122 6 798 -36 997 

 Kostnader 37 300 30 130 -7 170 35 972 

 Nettokostnader -620 -992 -372 -1 025 

 
Resultat efter finansnetto uppgår till 29,9 mkr (32 mkr 2019), vilket är cirka 9 mkr bättre än budget. 
Omsättningen har sjunkit då intäkterna från anslutningsavgifter nu minskar allt eftersom vi börjar nå slutet 
på bredbandsutbyggnaden. Samtidigt ökar avskrivningskostnaderna till följd av de senaste årens stora 
investeringar. 

Fjärrvärmen har haft en ännu lägre försäljningsvolym 2020 än 2019, vilken i sig var lågt. Trots minskad 
volym är ändå resultatet bättre än budgeterat till följd av en lägre kostnadsmassa. 

Elnät uppvisar på nytt årsbästa med ett resultat på över 21 mkr trots sjunkande omsättning och 
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oförändrade prisnivåer. Mycket låga elmarknadspriser och därmed också låga kostnader för nätförluster är 
största orsaken till detta. 

Resultatet för Stadsnät är fortsatt starkt och i nivå med året innan trots lägre anslutningsavgifter. 
Avskrivningskostnaderna stiger rejält, men enligt plan, till följd av de senaste årens stora investeringar. 

Affärsområde Telekom gör på nytt ett mycket bra resultat. Orsaken är som tidigare sänkta 
rörelsekostnader. 

Affärsområde Nya Energisystem, innefattande drift av vätgasstationen, visar fortsatt underskott. 
Kostnaderna för inköp av vätgas och riskanalys har ökat under året. 

Sammanställning investeringar 

Avdelning (tkr) Budget Bokslut 2020 Budgetavvikelse 

Elnät 23 700 24 517 -817 

Stadsnät 21 000 16 991 4 009 

Fjärrvärme 7 850 5 221 2 629 

Telekom 150 0 150 

Nya Energisystem 0 417 -417 

Gemensamt 1 100 766 334 

Totalt 53 800 47 912 5 888 

  
Årets investeringar är cirka 6 mkr lägre än budgeterat. Stor del av bolagets investeringar är kundstyrda, det 
vill säga investering sker när nya kunder ansluts till bolagets distributionsnät. 

Investeringarna har övergripande följt planen. Fjärrvärme har haft en lägre utbyggnad än tänkt och 
Stadsnät har arbetat mycket mot anslutning av flerfamiljshus, vilket ger en lägre investeringsutgift per 
anslutning. 

För Elnät har 2020 varit ett intensivt år vad gäller mätarbyten. Under vintern 2021 kommer projektet med 
att byta samtliga 14 800 mätare att vara klart. 

Personaluppgifter 

Bolaget har 50 tillsvidareanställda varav 15 kvinnor och 35 män, vilket är en ökning med en anställd 
jämfört med föregående år. Totala personalkostnader var 35,2 mkr och kostnaden för sjuklön var under 
året 0,3 mkr. Motsvarande siffror för 2019 var 35,8 mkr och 192 mkr. 

Den totala sjukfrånvaron under perioden var 2,4 procent, en ökning med 0,7 procent jämfört med samma 
period 2019. Långtidsfrånvaron var 0 procent och sjukfrånvaron för män respektive kvinnor var 2,9 och 
1,2 procent. Motsvarande siffror för 2019 var 0,2, 1,8 och 1,6 procent. 

2.7.5 Kommunalförbund utanför koncernredovisningen 

Följande kommunalförbund ingår inte i koncernredovisningen då kommunens andel är lägre än 20 
procent. 

 Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Kommunens andel är 14 procent och baseras på 
invånarandelen bland medlemmarna. Från 2016 ingår Mariestad i förbundet tillsammans med 
Hjo, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda och Gullspångs kommuner. AÖS ansvarar för 
insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av 
hushållsavfallets omhändertagande. Organisationen leds av en direktion som utser förbundschef. 

 Skaraborgs Kommunalförbund. Kommunens andel är 9 procent och baseras på invånarandelen 
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bland medlemmarna. Skaraborgs samtliga 15 kommuner är medlemmar. Förbundet ska verka 
inom tillväxt- och utvecklingsfrågor och verksamhetsstöd och intresse-/omvärldsbevakning och 
vara en plattform för samarbete mellan medlemmarna. 

 Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och 
översättningsservice i Västra Götaland. Kommunen är tillsammans med 38 kommuner samt 
Västra Götalandsregionen medlem. Förbundet leds av en direktion med förtroendevalda från 
samtliga medlemmar. 
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3 Nämndernas verksamhetsberättelser 
I detta avsnitt redovisas de viktigaste delarna av den verksamhet som bedrivits i Mariestad 
kommuns nämnder under 2020 inkluderande viktiga händelser, kommentarer om framtiden och 
en ekonomisk analys av verksamheterna. Uppföljning av nämndernas mål med syfte att bidra till 
kommunfullmäktiges mål för mandatperioden presenteras i "Bilaga - Nämndernas målrapporter 
2020”. 

3.1 Kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen  

Ordförande: Johan Abrahamsson (M) 

Vice ordförande: Anders Karlsson (C) 

Andra vice ordförande: Ida Ekeroth (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Ekonomiavdelning, HR-avdelning, avdelning för demokrati och kommunikation inklusive medborgarkontor, kultur- och fritidsavdelning, 
arbetsmarknadsenhet, tillväxtavdelning, planenhet samt plattformen Dacapo för universitets- och högskoleutbildningar. 

  
Ansvarsområden 

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

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

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

 Leda och samordna arbetet med övergripande mål och riktlinjer. 

 Styrning av hela den kommunala verksamheten. 

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

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

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

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

 Utveckling av turism samt kultur- och fritidsliv. 

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

 Utvecklingsarbete med högskolor/yrkeshögskolor och universitet. 

Viktiga händelser under året 

 Badhuset nya svavelanläggning är i drift, vilket innebär att förbrukningen av koldioxid på sikt 
kommer att minska med cirka 75 procent. 

 Under hösten har teatern och musikskolan producerat en digital julkalender som blev mycket 
uppskattad av barn, föräldrar och övrig allmänhet.  
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 Biblioteket har sedan mars erbjudit hemleverans till låntagare som inte kan besöka biblioteket på 
grund av pandemin. Biblioteket har fortsatt utlåning av böcker och media men detta måste bokas 
och hämtas vid dörren. 

 Under året har betydande insatser gjorts för att säkerställa mark och planmässiga förutsättningar 
för lokala företag att utvecklas och för nya att etablera sig. 

 Staten i form av kriminalvården satsar på att utveckla sin verksamhet i Mariestad. 

 Nio detaljplaner har antagits och skapar möjligheter till nya bostäder och fler företag att etableras 
och utvecklas. 

 Turistbyrån har bytt skepnad från en traditionell service till en digital mötesplats. 

 Mariestads kommun har fått utmärkelsen "Årets husbilsvänligaste kommun" och motormännens 
"Årets Hjulpris" som uppmärksammar initiativ till solcellsdriven vätgastankstation för 
bränslecellsdrivna elbilar. 

 Kommunen har föredragit vid New York action climate week för att visa kommunens 
klimatåtgärdsarbete. 

 En stor omorganisation har gjorts på Maria Nova under 2020 och alla arbetsgrupper och insatser 
som finns att erbjuda på Maria Nova har hamnat under en och samma avdelningschef. 
Verksamheten har namnet "Maria Nova vuxenstöd" och är en enhet under IFO, vuxna och 
arbetsmarknadsenheten (AME). 

 Ett mer intensivt arbete har kunnat inledas med individer som står långt från den reguljära 
arbetsmarknaden. Dessa har kunnat ingå i projektet Växtkraft som startat upp på Maria Nova 
under sommaren 2020. Förhoppningsvis resulterar detta intensifierande stöd till att dessa 
individer ska kunna etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden eller gå vidare till studier som 
ett första steg mot arbete. 

 Myndigheten för yrkeshögskolan godkände utbildningen Fönsterhantverkare – traditionella 
hantverkstekniker inom Dacapo Mariestad. 

 Ett nytt tioårigt samverkansavtal mellan Göteborgs universitet och Mariestads kommun har 
upprättats. 

Framtid 

Sektor samhällsbyggnad arbetar aktivt med att ta fram detaljplaner som möjliggör byggande av nya 
bostäder och etablering av nya verksamheter i enlighet med ambitionerna i översiktsplanen och 
bostadsförsörjningsprogrammet. Två stora områden som kan komma att prioriteras framåt är 
Katthavsviken och Sandbäcken 

ElectriVillage fortsätter med inriktningen att skapa nya jobb baserade på klimathållbar affärsutveckling. 

I målgruppen som Maria Nova vuxenstöd ses en ökning av psykisk ohälsa och olika funktionsvariationer. 
Både den fysiska och psykiska ohälsan är generellt sett sämre jämfört med tidigare år. Detta medför att de 
kommande åren behöver insatserna på AME utvecklas för att på bästa sätt stötta den förändrade 
målgruppen till arbete, sysselsättning och egen försörjning.  

Behovet av utbildning anpassat till samhällets nya utmaningar kommer att öka. I framtiden kommer tuffa 
klimatmål att behöva genomföras. Detta medför nya förutsättningar för samhällsutveckling och ett nytt 
tänk kring vilka utbildningar som är relevanta för att nya arbetstillfällen och nya kompetenser kan 
utvecklas. 

I närområdet finns ett stort behov att kompetensförsörja industrin och offentlig sektor. Flera 
utbildningsaktörer är aktiva: Högskolan i Skövde, Campus Västra Skaraborg och Dacapo Mariestad. Det 
kommer att bli viktigt att nischa verksamheterna för att täcka behov. 
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Ekonomisk översikt 

 Kommunstyrelsen (mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -44,8 -69,4 24,6 

Kostnader 172,0 196,2 -24,2 

Nettokostnader 127,2 126,8 0,4 

 

Kommunövergripande poster 
(mkr) 

Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -20,0 -25,9 5,9 

Kostnader 34,1 33,4 0,7 

Nettokostnader 14,1 7,5 6,6 

 

Kommunstyrelsens verksamheter uppvisar ett positivt resultat mot budgeten om 415 tkr för året 2020. 
Under året tilldelades nämnden en tilläggsbudget och utan denna budgetjustering hade nämndens resultat 
varit en negativ avvikelse mot budget om 1 285 tkr. 

Posterna förfogandemedel och socioekonomiska medel som bidrar till en positiv budgetavvikelse då dessa 
inte är helt förbrukade. 

För kommunchefens avdelningar uppvisas ett negativt resultat mot budget om 2 329 tkr. Den största 
anledningen till resultatet är att HR-avdelningen som genererade ett negativt resultat mot budgeten 
beroende av personalvårdande insatser och ett nytt beslut från Omställningsfonden som gav avdelningen 
en oförutsedd kostnad under året 2020. Ekonomiavdelningen uppvisar ett positivt resultat mot budgeten 
kopplat till föräldraledigheter och vakanser under året. Nettokostnaden för dessa verksamheter ökade 
mellan 2019 till 2020 och den största anledningen till den nettokostnadsökningen är kopplat till 
ovanstående anledning till HR-avdelningens negativa resultat. 

Sektor ledning visar på ett positivt resultat på 867 tkr. 

Det positiva resultatet härleds till minskade lönekostnader och politikerarvoden på grund av pandemin 
under året samt vakans. Lönekostnaderna har också varit låga då vissa av sektorns verksamheter hållits 
stängda under perioder och vikariekostnader samt verksamhetskostnader har därför hållits ned. Det 
positiva resultatet kan också härledas till åtgärder för en minskad budget året 2021 som fått genomslag 
under året 2020. 

Sektor Samhällsbyggnad visar ett negativt resultat som är 2 271 tkr mer än budget. Det negativa resultatet 
härleds till engångskostnader för omstrukturering av turistbyrå och ökade driftskostnader i samband med 
nya redovisningsprinciper i gränsdragning mellan drift och investering. Dessa kostnader är kopplade till 
utveckling av nya verksamhetsområden. Planenheten gör ett positivt resultat på grund av vakanser under 
året. 

Maria Nova ger ett negativt resultat mot budgeten om 655 tkr under 2020. 

Störst anledning underskottet är minskade intäkter från Arbetsförmedlingen på grund av 
omstruktureringen av Arbetsförmedlingen. Minskade intäkter från Försäkringskassan har också bidragit till 
det negativa resultatet. De minskade intäkterna från Försäkringskassan kan bero på ändrat 
ställningstagande eller pandemins effekter. 

Dacapo Mariestad gör ett negativt resultat mot budget om 116 tkr. Orsaken till underskottet är att 
verksamheten har under året tappat intäkter för kurser, orsaken är kopplad till pandemin. Ökningen av 
nettokostnaden för denna verksamhet förklaras av en omorganisation som skedde mellan åren 2019 och 
2020 för att förstärka utvecklingsmöjligheten för verksamheten. 
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De centrala posterna som också redovisas gör ett positivt resultat om 6 650 tkr och detta kan härledas till 
ej förbrukade medel för lönesatsningar och tillkommande kapitalkostnader men också att 
tomtförsäljningen sammanvägt med övrig markförsäljning som redovisas genom realisationsvinster och 
förluster ger en positiv avvikelse. 

Tillgänglighetsfrågor 

Under 2020 har fler tillgänglighetsåtgärder genomförts på allmän plats i kommunen. Inom 
kollektivtrafiken har busshållplatsen Lockerud tillgänglighetsanpassats samtidigt som en ny busshållplats 
har skapats i Haggården för ökat tillgänglighet till kollektivtrafiken och möjligheten att välja hållbara 
färdmedel för alla. 

Under 2020 har även flera gång-och cykelpassager byggts om för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet där 
passagerna har anpassats så att personer med rullstol/rollatorer och personer med synnedsättning kan ta 
sig över på ett bra sätt. 

FN:s barnkonvention 

Från 1 januari 2020 har Barnkonventionen blivit lag vilket ska stärka barnrättsperspektivet i frågor som rör 
barn. 

För att sprida kunskap till sektorns verksamheter har samtliga chefer tagit del av SKR:s webb-konferens 
”Barnkonventionen blir lag”. 

Enhetscheferna inom vård och omsorg har spridit information om barnkonventionen till medarbetarna i 
sina verksamheter. På arbetsplatsträffar har information spridits genom att använda det 
informationsmaterial och filmer som Sveriges kommuner och regioner tagit fram. Detta betyder att 
information och samtal har hållits i alla verksamheter inom vård- och omsorgsavdelningen. 

Enhetscheferna inom individ- och familjeomsorg (IFO), vuxna har på arbetsplatsträffar/gruppträffar visat 
informationsfilmer och utifrån detta diskuterat barnrättsperspektivet i förhållande till befintliga rutiner. 
Nödvändiga justeringar och anpassningar av dessa kommer att ske. I beslut som rör föräldrar har 
barnperspektivet beaktats på sådant sätt att bistånd beviljats med hänsyn till barnens situation, som annars 
skulle ha inneburit ett avslagsbeslut. Exempel på detta är att bevilja el-skulder för barn i Sverige ska inte 
växa upp utan el och värme barnfamiljer får lättare hjälp med boendefrågor samt bistånd till matpengar. 

Verksamheterna arbetar aktivt för att hålla frågan levande. 

I vissa verksamheter inom arbetsmarknadsenheten erbjuds barnpassning för att föräldrar ska kunna delta i 
aktiviteterna. 

Socialsekreterarna inom IFO, barn och unga har arbetat mycket med frågor som rör barnrättsperspektivet 
genom att arbeta enligt modellen BBIC (Barns behov i centrum). Arbetet har intensifierats under året i de 
regelbundna metodpassen i syfte att öka barnens delaktighet och ha samtal med barn i större utsträckning. 
Det är viktigt att barnets synpunkter och vilja redovisas i underlag för beslut och att detta även beaktas av 
socialsekreterarna. 

 Socialsekreterarna och familjerättssekreterarna har lyssnat på Socialtjänstpodden med temat 
”Barnkonventionen i praktiken”. Vad blir skillnaden i praktiken? 

 Under tre metodpass har medarbetarna arbetat i grupper med teman ”Barnets bästa” och Barnets 
delaktighet. 

Föreningen ”Maskrosbarn” har tillhandahållit en Barnrättsbox med: 

 Stödmaterial och hjälpmedel för att underlätta för barnen att beskriva vad som är viktigt för dem. 

 Material med bildstöd för att på ett enkelt sätt kunna förklara för barn om socialtjänstens arbete 
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och hur en utredning går till. 

 Material för hur barnet själv skattar hur hen har det och även för utvärdering av kontakt med 
socialtjänsten. 

Unicef har distribuerat en handbok för socialsekreterare som finns och används på arbetsplatsen. 

Familjebehandlare har tagit del av information och kommer att arbeta vidare med checklistor för att 
säkerställa arbetet med familjerna sker i enlighet med barnkonventionens artiklar. 

På korttids för barn och unga finns förslagslådor där barnen själva kan lämna förslag på aktiviteter och 
sådant de vill förändra. Sedan tidigare har utvecklat metoder för kommunikation med de unga på korttids 
med bilder och tecken som stöd, vilket stärker de ungas förutsättningar för kommunikation. 

På Ringvägen 1 B och Ungbo HVB finns det också förslagslådor där ungdomarna kan lämna anonyma 
meddelanden om saker de önskar eller sådant de vill förändra. På Ringvägen 1 B genomförs Ringen, ett 
möte som ungdomarna själva håller i och där de kan diskutera för dem viktiga frågor. Ungdomarna är 
delaktiga i pågående vård genom att deltar i utformandet och uppföljning av sina genomförandeplaner 
samt vid uppföljningsmöten med socialsekreterare. 

Information och diskussion om barnkonventionen sker i samband med verksamheternas arbetsplatsträffar 
på korttidsboenden och HVB-hem för att ytterligare förstärka barnrättsperspektivet. 

Klimatanpassning 

Kommunfullmäktige har antagit en klimatanpassningsplan. Enligt planen är det kommunstyrelsen som 
ytterst ansvarar för att klimatanpassningsarbetet drivs framåt och att det löpande följs upp och utvärderas. 
Det åligger sektor samhällsbyggnad att samordna arbetet och sammanställa en årlig uppföljningsrapport 
till kommunstyrelsen. En utvärdering av klimatanpassningsplanen planeras ske under nästa mandatperiod 
och då samordnas med aktualiseringsförklaringen av översiktsplanen. Bland de åtgärder som vidtagits 
under 2020 kan följande nämnas: 

 Åtgärder, bland annat tätning av dagvattenledningar, har vidtagits för att möjliggöra att dagvatten 
kan pumpas ut från Katthavsviken även vid höga vattennivåer i Vänern. 

 En utredning har genomförts vid Mariestads reningsverk med syftet att säkerställa funktionen vid 
höga nivåer i Vänern. Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för genomförande av 
nödvändiga åtgärder. 

 Ett utökat provtagningsschema har införts vid Lindholmens vattenverk för att öka beredskapen 
vid högre temperatur på råvattnet. 

 I enlighet med kommunens dagvattenpolicy har kraven på fördröjning av dagvatten ökat vid 
exploatering. Abonnenter som vidtar dagvattenfördröjning och -användning på egna tomten kan 
få 10 tkr i bidrag. 

Agenda 2030 

Världen står inför stora utmaningar för att skapa ett hållbart samhälle både för nuvarande och framtida 
generationer. FN:s generalförsamling antog i september 2015 resolutionen Agenda 2030 som är en mest 
ambitiösa plan för hållbar utveckling som världen någonsin skådat. Länder och dess regeringar har tagit på 
sig ansvaret att skapa en mer rättvis och hållbar värld. Det handlar om att avskaffa extrem fattigdom, 
minska ojämlikhet och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. I Agenda 2030 ingår 17 
globala mål som konkretiserar målsättningar och ger vägledning till vad som behöver göras. 

Kommunerna spelar en stor roll för att nå de 17 globala målen. Det är här som de flesta kontakter med 
medborgare, företag och organisationer sker. Globala åtaganden, EU-förordningar och nationell 
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lagstiftning blir på den kommunala nivån omsatta i praktisk handling. Den kommunala planeringen är 
också ett viktigt redskap i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Hösten 2019 beslutade kommunstyrelsen i Mariestad att ta fram en handlingsplan för kommunens arbete 
med att nå målen i Agenda 2030. Handlingsplanen är en strategi som tydliggör prioriteringar, 
avgränsningar och som samlar hela kommunens hållbarhetsarbete under ett paraply. Under 2020 har en 
arbetsgrupp jobbat fram ett förslag till strategi och under våren 2021 går förslaget ut på remiss. Slutligt 
beslut fattar kommunfullmäktige under våren eller försommaren 2021. 

I arbetet med att ta fram förslaget till strategi har en samlad bedömning gjorts utifrån följande: 

 Kommunens vision, kommunfullmäktiges och nämndernas mål. 

 Ställningstagande och prioriteringar i kommunens styrdokument. 

 Ta tillvara på det som verksamheterna redan arbetar med inom hållbarhet. 

 De globala mål och delmål som har störst koppling till den verksamhet som kommunen har 
rådighet över. 

 De globala mål som Sverige har störst utmaningar inom är mål 12 Hållbar konsumtion och 
produktion samt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna. 

 Samspelet mellan de tre dimensionerna av hållbarhet, miljömässig, social och ekonomisk. 

 Samtal, workshops och kunskap hos politiker, elever på Vadsbogymnasiet, medarbetare och 
omvärlden. 

Arbetet har även omfattat att gå igenom och samla kommunens styrdokument inom främst miljöområdet 
under Agenda 2030. Folkhälsorådet beslutade vid sitt möte i december 2020 att Folkhälsostrategin ingår i 
strategin för Agenda 2030. 

Nedan följer exempel på gjorda och pågående insatser och aktiviteter i kommunens verksamheter som 
bidrar till att nå målsättningarna i de globala målen. Till varje exempel är globala mål knutna med en 
motivering till hur exemplet bidrar till det målet. 

 Kranmärkt vatten - Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning för företag och organisationer som 
väljer kranvatten framför flaskvatten som ett miljövänligt och mer ekonomiskt val. Som bästa 
klimatidé när kommunens medarbetare fick lämna in förslag på klimatåtgärder blev just kranmärkt 
vatten. Kommunen har anmält sig som kranmärkt till svenskt vatten och en plan för 
implementering och genomförande är under framtagning 2021. 

o Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla genom en effektivare användning av dricksvattnet. 

o Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion genom minskad buteljering och transporter 
av vatten i flaskor. 

 Bilpool med bränslecellsbilar - Kommunens bilpool har 14 bilar med bränsleceller (januari 
2021) som drivs av fossilfri producerad vätgas. Några av dessa bilar används av hemtjänsten som 
varje år kör mellan 2000 och 3000 mil med varje fordon under stora delar av dygnets timmar. 

o Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna genom minskade utsläpp av koldioxid. 

 Tidans kvillar - Tidans kvillar är en vattenmiljö med små vattenströmmar och mycket växtlighet 
som är beläget vid Mariestads stadskvarn. Området är värdefullt för ett tjugotal fiskarter och för 
fåglar såsom Kungsfiskare och Berguv. Genom ett samarbete mellan kommunen, VänerEnergi 
AB, Sportfiskeklubben och Länsstyrelsen har en fri vandringsväg för fisk skapats och gynnar 
exempelvis fiskarna öring och asp. Det ger också ett mervärde till Mariestadsbor och besökare 
genom en unik naturmiljö mitt inne i staden. 

o Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald genom att utveckla värdefull naturmiljö. 

 Minska matsvinnet - På kommunens skolor vägs matsvinnet vid två tillfällen under året för att 
se om svinnet ökar eller minskar utifrån gjorda åtgärder. Arbetet kommer att utvecklas under 
2021 ska så småningom omfatta alla verksamheter inom kommunen som serverar mat. 



Mariestads kommun, Årsredovisning 2020 50(96) 

Klimatlådan är en möjlighet för personal att köpa mat som är över från dagens lunchservering. 
Under 2020 har detta provats på två skolenheter och en utvärdering sker under 2021 och kan 
även detta komma att utvecklas. 

o Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion genom att inköpta livsmedel utnyttjas fullt ut 
och att mängden avfall minskar. 

 Off Season Art Gardening - Projektet arbetar med konstinstallationer utomhus med temat 
trädgård. Deltagande från invånare och året runt upplevelser är viktiga komponenter. Samarbete 
sker med parter från Nederländerna och Litauen. 

o Mål 3 Hälsa och välbefinnande genom att ge tillgång till kultur. 
o Mål 10 Minskad ojämlikhet genom att involvera och inkludera invånare i projektet. 

 Naturreservat Ekudden och Sandviken - I kommunen finns det flera naturreservat. Två av 
dem, Ekudden och Sandviken, förvaltas och sköts av kommunen. Naturreservat är skyddade 
områden för att bevara värdefull natur. De bidrar även till friluftsliv och rekreation. 

o Mål 3 Hälsa och välbefinnande genom att ge möjlighet till friluftsliv och rekreation. 
o Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald genom att vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer. 
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3.2 Överförmyndarnämnden 

 Överförmyndarnämnden  

Ordförande: Yvonne Gogolin (M) 

Vice ordförande: Leif Andersson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Överförmyndarverksamheten. 

 
Ansvarsområden 

Nämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag och förordning ska handhas av 
överförmyndarnämnden. Till det regelverket räknas företrädesvis kommunallagen, föräldrabalken och 
förmyndarskapsförordningen samt lagen om god man för ensamkommande barn. Summering av 
ansvarsområden: 

 Besluta om förordnande och entledigande av vissa förvaltare och gode män. 

 Ha tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 

Viktiga händelser under året 

 Under året har det anställts en professionell ställföreträdare.  

Framtid 

Antalet ensamkommande flyktingbarn har minskat och håller en jämn nivå. Komplexa ärenden, ärenden 
kring vuxna asylsökande med funktionshinder samt antalet vuxna personer i behov av ställföreträdare ökar 
jämfört med tidigare år. Komplexiteten i dessa ärenden ställer högre krav på kompetensutveckling hos 
både handläggare, ställföreträdare och förvaltare. Verksamheten står inför en utmaning vad gäller 
nyrekrytering av ställföreträdare och förvaltare då det är ett generationsskifte på gång samt svårigheter att 
tillsätta ställföreträdare för de komplexa ärendena. 

Ekonomisk översikt 

 Överförmyndarnämnden 
(mkr) 

Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -0,3 -0,2 -0,1 

Kostnader 1,8 2,2 -0,4 

Nettokostnader 1,5 2,1 -0,6 

  

Under 2020 har ärendevolymen varit hög vilket har medfört höga arvodeskostnader och reseersättningar. 

För att komma till rätta med de ökade kostnaderna har överförmyndarnämnden anställt en professionell 
ställföreträdare. 

Under året har ärenden löpande förts över från det externa bolag som kommunen nyttjat för svåra 
ärenden till den professionella ställföreträdaren. Då processen att föra över ärenden inte gått tillräckligt 
snabbt har budgeten överskridits. 
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3.3 Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden  

Ordförande: Sven-Inge Eriksson (KD) 

Vice ordförande: Erland Gustavsson (M) 

Andra vice ordförande: Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 

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

Verksamheter som lyder under nämnden: 

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

  
Ansvarsområden 

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

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

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

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

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

 Lokalvård i lokaler där kommunen bedriver sina olika verksamheter. 

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

Viktiga händelser under året 

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

 I våras ingicks avtal med Karlsborgs kommun om ett samarbete kring karttjänster där Karlsborg 
köper dessa tjänster av tekniska nämnden. 

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

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

 Projektet med renovering av ishallen i Mariestad har fortsatt. Ett ovälkommet och kostsamt 
problem med markförorening försenade projektet och prioriteringar fick göras för att klara 
projektets budget. 

 Under hösten påbörjades byggnation av den energiinnovativa Kronoparkens förskola där solel ska 
lagras i vätgas för att återanvändas vintertid. Inflyttning kommer att kunna ske runt årsskiftet 
2021. 

 Det nya centralköket på Vadsbogymnasiet och Tunaholmsskolan kan nu användas efter drygt ett 
års pågående projekt och skolköksrenoveringarna som pågått under tre års tid har också 
genomförts. Ett större projekt har startats för att skapa exploateringsmöjligheter kring 
Marieforsleden. Projektet handlar initialt om flytt av en huvudvattenledning. 
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Framtid 

Det är prioriterat att fortsatt lägga fokus på att skapa en MTG-gemensam förbättrings- och servicekultur. 
Verksamheten behöver hitta ett mer kostnadseffektivt arbetssätt för att behålla leveranskapacitet samtidigt 
som de ekonomiska förutsättningarna sannolikt försämras. Ett större fokus behöver läggas på att ta tillvara 
på ny teknik för att digitalisera verksamheten i större utsträckning. 

Det är viktigt att framåt värdera vad verksamheten ska göra i egen regi och vilka tjänster som ska köpas in. 
Ett arbete pågår för att klara ett större grundbehov i egen regi. 

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

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

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

Ekonomisk översikt 

Skattefinansierad verksamhet (mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -232,0 -241,8 9,8 

Kostnader 410,7 415,1 -4,4 

Nettokostnader 178,7 173,3 5,4 

    

Taxefinansierad verksamhet (VA-avdelning) (mkr)    

  Intäkter -62,2 -62,2 0,0 

  Kostnader 62,2 58,8 3,4 

Nettokostnader 0,0 3,4 3,4 

  

 Skattefinansierad verksamhet 

 Den skattefinansierade verksamheten gör ett resultat motsvarande 5,4 mkr bättre än budget. Efter 
årets första del såg det ekonomiska läget ansträngt ut kopplat till främst pandemi och skadegörelse 
vilket föranledde en kraftig återhållsamhet i verksamheten för att hålla budget på helår trots en 
välkommen ekonomisk uppsida i form av ett samarbetsavtal kring karttjänster med Karlsborgs 
kommun. 

 Under senare delen av året kom kompensationsersättningar där kommunfullmäktige i oktober 
tilldelade nämnden en utökad budget om 1,8 mkr för att inte viktiga underhållsinsatser skulle 
behöva prioriteras bort på grund av de stora skadegörelsekostnaderna. Staten har betalat ut 
ersättningar för sjuklönekostnader på cirka 0,6 mkr. Detta tillsammans med en mild förvinter 
temperaturmässigt där kostnader för energi och vinterväghållning varit väldigt små skapar det 
stora budgetöverskottet.  

 I överskottet finns också resultatet av effektiviseringsarbete på produktionsavdelningen som 
genom ett affärsmässigt arbetssätt kunnat genomföra arbete till en minskad kostnad än förväntat. 

Taxefinansierad verksamhet (VA) 

 Den taxefinansierade VA-verksamheten gör ett överskott på cirka 3,4 mkr som främst beror på 
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mindre underhållsåtgärder på ledningsnät än planerat. Anledningen till detta beror främst på 
resursbrist dels internt men framförallt hos entreprenörer. 

 Personalkostnaderna i verksamheten har varit något lägre kopplat till att planerad rekrytering inte 
lyckades.  

 VA-verksamhetens resultat regleras mot fond vilket ger extra ekonomiskt utrymme kommande år. 
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3.4 Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden  

Ordförande: Anette Karlsson (M) 

Vice ordförande: Sture Pettersson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Avdelning förskola och pedagogisk omsorg, avdelning grundskola, avdelning gymnasium och vuxenutbildning, barn- och elevhälsoavdelning 
samt kostavdelning. 

 
Ansvarsområden 

Nämndens ansvarsområden omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Även kostavdelningen ingår i nämndens ansvarsområden. 
Summering av ansvarsområden: 

 Ge utbildning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå, inklusive särskola samt tillhandahålla 
förskole- och fritidshemsplatser. 

 Barn- och elevhälsan som består av specialpedagoger för alla barn inom förskolans verksamheter 
samt skolläkare, skolsköterskor, skollogoped, specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykologer 
för alla elever på grundskola och gymnasieskola. 

 Kommunalt aktivitetsansvar som innebär att följa upp de ungdomar mellan 16 och 20 år som inte 
går i gymnasiet. 

 Tillhandahålla vuxenutbildning inklusive särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. 

 Leverera näringsrika måltider av hög kvalitet till förskolor, skolor och äldreomsorg. 

 Verksamheterna styrs till stora delar av skollagen. 

Viktiga händelser under året 

 Pandemin påverkar samtliga verksamheter men på olika sätt. Främst genom att det varit hög 
frånvaro bland personal och barn/elever.  

 I förskolan har det varit både barn och personal borta och alla tjänster har inte behövt 
vikarietillsättas under våren eftersom det inte funnits barn i verksamheten. Under höstterminen 
var det fler barn i verksamheten vilket gjorde att vikarietillsättningen var högre. Inom grundskola 
och gymnasium har dock vikarier behövt tillsättas hela året även om många elever varit 
frånvarande. 

 Enheter inom både förskola, grundskola och gymnasium har under året arbetat med sin inre 
organisation för att nå budget i balans för enheterna. Ytterligare arbete behövs där mer träffsäkra 
underlag för prognos tas fram för att enhetscheferna ska kunna följa upp sin ekonomi främst när 
det gäller personalkostnader. 

 Grundskolan har under några år möjlighet till ett extra statsbidrag för "likvärdig skola" som 
möjliggör förstärkning i elevhälsan, kompetenshöjande insatser etcetera. Barn- och elevhälsan har 
under året avslutat tjänsten som skollogoped. 

 Gymnasieskolan övergick till distansundervisning under våren och en del av höstterminen.  

 Vuxenutbildningen övergick till distansutbildning i samband med pandemin och ser både fördelar 
och nackdelar med övergången. Under pandemin hjälpte vuxenutbildningen till att snabbutbilda 
cirka 100 resurspersoner inom vård och omsorg. 

Framtid 

 Förskolan upplever en osäkerhet gällande antalet barn i förskolan framåt. Förskolans platsbehov 
säkras av byggnation av Kronoparkens förskola. Det pågår även en förstudie för byggnation av ny 
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förskola i Lugnås. 

 Grundskolan har ett relativt konstant elevtal med variation mellan olika åldersgrupper. Särskolan 
har ett ökat mottagande av elever och behov av upprustning av lokaler. 

 En översyn av skollokalerna pågår. Bland annat Högelidsskolan ses över utifrån behov 
av renovering och tillbyggnad. 

 Söktrycket till gymnasieskolan var stort hösten 2020 och en översyn av programutbudet har 
genomförts, men kan behöva revideras under kommande år, bland annat med anledning av 
eventuella statliga riktlinjer för gymnasiedimensionering.  

 Högstadieskolorna förväntas ha fler elever inom några år och ombyggnationen och nybyggnation 
av skolrestaurang Tuva för Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet möjliggör fler skollokaler vid 
Tunaholmsskolan samt ger kostavdelningen en möjlighet till nysatsning. 

 Vuxenutbildningen har stor efterfrågan på yrkesprogram. 

 Kostavdelningen öppnar ny skolrestaurang och har behov av att nysatsa och rekrytera personal 
för verksamheten. 

Ekonomisk översikt 

 Utbildningsnämnden (mkr) Budget Bokslut  Avvikelse 

Intäkter -397,0 -414,2 17,2 

  Kostnader 907,9 933,0 -25,1 

  Nettokostnader 510,9 518,7 -7,9 

  
Utbildningsnämndens verksamheter visar i årsbokslutet ett sammantaget underskott motsvarande 7,9 mkr. 

Sektor utbildning centralt visar i årsbokslutet ett underskott beroende på att interkommunala kostnader 
inom alla skolformer blivit högre än budgeterat. 

Förskola och pedagogisk omsorg visar totalt sett ett överskott beroende på färre barn i verksamheten än 
vad som beräknats i budgeten. Vid genomgång av vårdnadshavares inkomster har återkravet, utifrån att 
vårdnadshavare haft högre inkomst, gett cirka 0,5 mkr mer än beräknat i intäkt. Merparten av enheterna 
visar en budget i balans bland annat beroende på minskade personalkostnader och inköpsstopp. Under 
året har kostnader för vikarier kraftigt varierat med anledning av den pågående pandemin. 

Grundskolan visar ett underskott vid merparten av skolenheterna huvudsakligen relaterade till 
personalkostnader. Enheterna Unica, Tidavad, Prisma, Högelidsskolan f-6, Hasslerör, Sjötorps fritidshem, 
Ullervad, Kvarnstenen och grundsärskolan visar större underskott. Enheterna Tunaholmsskolan och 
Grangärdet har budget i princip balans medan Högelidsskolan 7-9 och Lyrestad visar på överskott. 

Gymnasiet visar ett totalt underskott på grund av tillkommande personalkostnader i samband med 
pågående pandemi. Detta tillsammans med ökade kostnader för skolskjutsar och inackordering påverkar 
resultatet. Besparingar har gjorts inom verksamheten gällande läromedel, APL och minskad 
kompetensutveckling, men det räcker inte fullt till för att klara underskottet.  

Vuxenutbildningen visar ett överskott. Detta beror på att staten under året tagit bort 
medfinansieringskravet. 

Kostavdelningen visar vid helåret ett underskott på drygt 1 mkr. I kostnaderna ingår tomhyra för 
Centralköket under året med 1,2 mkr. Tillskjutna medel från kommunfullmäktige i oktober för hyran 
ligger bokfört centralt. Under året har mertid, övertid och vikarier använts för att bemanna vilket påverkat 
att personalkostnaden blivit högre än budgeterat. 

Barn- och elevhälsan anslagsfinansieras utifrån de uppdrag som ligger på avdelningen, bland annat de 
medicinska insatserna. Det finns därför inga stora variationer i inkomster eller utgifter över året. Tre 
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längre vakanser avspeglas i det ekonomiska resultatet.  

  



Mariestads kommun, Årsredovisning 2020 58(96) 

3.5 Socialnämnden 

Socialnämnden  

Ordförande: Richard Thorell (M) 

Vice ordförande: Sebastian Clausson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Vård-och omsorgsavdelning inkluderande biståndsenhet (egen avdelning fram till augusti 2020) samt individ- och familjeomsorgsavdelning 
barn och unga respektive individ- och familjeomsorgsavdelning vuxna. 

  
Ansvarsområden 

Nämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och det som i lag sägs om 
socialnämnd samt att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Nämnden har också till uppgift att leda och ansvara för den kommunala hälso- och 
sjukvården inklusive hemsjukvården. Summering av ansvarsområden: 

 Kommunens uppgifter inom socialtjänsten. 

 Kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 Leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården. 

 Ge stöd, vård och omsorg i livets olika skeden. 

 Kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen. 

 Verksamheterna styrs till stora delar av socialtjänstlagen (SoL) men också av hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård 
av missbrukare i vissa fall (LVM) och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
med flera. 

Viktiga händelser under året 

 Den pågående Coronapandemin har haft stor påverkan på arbetet i hela sektorn i form av ökad 
bemanning, omfattande smittspårning, höga sjuktal och extra kostnader för skyddsutrustning 
samt anpassning av verksamheten 

 En ny avdelning inom särskilt boende har öppnats på Alen. 

 Ett nytt LSS-boende har öppnats (Solgläntan). 

 Nytt ersättningssystem för hemtjänsten har införts. 

 Ny organisation på Maria Nova har införts för bättre samordning av insatser och ett 
genomgripande effektiviseringsarbete som kommer att ge effekt under kommande år. 

 En boendetrappa där insatser och boende kombinerats har kunnat startas till viss del. 

 Ett stort ESF-finansierat projekt, Växtkraft, har startats som vänder sig till de som står långt från 
arbetsmarknaden. 

 Hela ansvaret för familjecentralen inklusive öppna förskolan har överförts till sektor stöd och 
omsorg. 

 Verksamheten vid HVB Pilen har omstrukturerats och nya möjligheter har skapats vad gäller 
insatser på hemmaplan. 

 Ungdomscentrum Clara har startat som en enkel kontaktväg för ungdomar och deras föräldrar. 

Framtid 

Efterfrågan på sektor stöd och omsorgs insatser ökar ständigt då antalet äldre blir fler och så även andelen 
personer med omfattande sjukvårdsbehov som vårdas. Utvecklingen av den nära vården betyder att fler 
som tidigare varit på sjukhus nu får vård i hemmet, vilket kräver mer resurser. 
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Användandet av droger bland barn och unga ökar och med detta även tillgång och acceptans. Kostnaden 
för vårdplaceringar utanför det egna hemmet förväntas inte minska eftersom behoven ökar genom en 
negativ samhällsutveckling inom kriminalitet, missbruk och våld i hemmet. Detta kommer ge kommunen 
en större volym av ärenden. På individnivå kan kostnaderna reduceras i form av alternativa lösningar som 
kommer att kräva mer flexibilitet än de som finns idag. Allt fler familjer söker sig till socialtjänsten för stöd 
i föräldrarollen. 

Socialtjänsten ser att allt fler vuxna med missbruk och eller psykiatriska diagnoser hamnar utanför både 
arbete och boende. Efterfrågan på mer specialiserade insatser inom LSS ställer nya krav på insatser och 
boendeformer. 

Det finns ett förslag till revidering av socialtjänstlagen vilket innebär större möjligheter att ge insatser utan 
föregående utredning. Detta skulle ge möjlighet att omdisponera resurser från handläggning och 
dokumentation till insatser. 

Ekonomisk översikt 

 Socialnämnden 
(mkr) 

Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -111,9 -256,1 144,3 

Kostnader 673,7 817,0 -143,2 

Nettokostnader 561,9 560,9 1,0 

  

Överskottet uppgår till 1 mkr och beror på de extra medel som kommunstyrelsen tillskjutit vid två 
tillfällen.  

Under året har Mariestads kommun ansökt om statsbidrag för verksamheter inom socialtjänst till följd av 
ökade kostnader på grund av pandemin. Kostnaderna är relaterade till verksamheterna inom vård och 
omsorg. Vård- och omsorgsavdelningen har även upprättat ett lager med skyddsutrustning till ett värde av 
3,4 mkr. 

Under året har det särskilda boendet Alen öppnat en tredje våning, vilket inte fanns med i budget. Detta 
har inneburit tillkommande kostnader på cirka 2,7 mkr för personal och inventarier. 

LSS-verksamheterna gör en positiv avvikelse, vilket främst beror på återbetalning av assistansersättning 
från Försäkringskassan uppgående till 0,7 mkr. Öppnandet av det nya LSS-boendet Solgläntan i slutet av 
2020 har medfört ökade kostnader för personal och övriga inköp av inventarier på 0,7 mkr. 

IFO, barn och unga visar ett underskott med 0,8 mkr medan placeringar barn och unga visar ett 
underskott med 6,1 mkr. Andra kommuner har tidigare köpt plats vid kommunens hem för vård eller 
boende men dessa har avslutats under året, vilket minskat intäkterna. 

IFO, vuxna visar ett överskott på 4,9 mkr som främst kan härledas till ett tillskott och ändrade 
redovisningsprinciper. Tillskottet uppgick till 3 mkr och är ett engångsbelopp riktat mot det ekonomiska 
biståndet (försörjningsstöd). En ny organisation inom IFO, vuxna under 2020 har lett till positiva effekter 
för både placeringskostnader och försörjningsstöd. Genom en ökad samverkan och ett samlat grepp runt 
enskilda har de gemensamma resurserna lett till positiva resultat i arbetet kring hemmaplanslösningar. 
Detta trots att målgruppen under de senaste åren har en betydligt försämrad psykisk och somatisk hälsa. 
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3.6 Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Ordförande: Anders Bredelius (M) 

Vice ordförande: Gunnar Welin (M) 

Andra vice ordförande: Kjell Lindholm (C) 

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

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Miljöenhet, byggenhet samt klimat- och energienhet. 

 
Ansvarsområden 

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

 Ärenden och uppdrag inom miljö- och byggnadsområdet. 

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

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

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

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

Viktiga händelser under året 

 Coronapandemin har under hela året påverkat verksamheten. 

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

 Nya regler i plan- och bygglagen (PBL) som nu tillåter Attefallshus upp till 30 kvadratmeter.  

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

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

Framtid 

Befolkningsantalet, enligt prognos, visar en liten ökning jämfört med föregående år. En ökad inflyttning 
och ökningen bland befolkningen genererar också mer antal bygglovsansökningar. Även större företag 
förväntas etablera sig i kommunerna och därmed förstärka självförsörjningsgraden. 

För miljöenheten förväntas antalet klagomål och hälsoskyddsärenden öka med ett större befolkningsantal. 
Klagomålsärenden är inte alltid möjliga att debitera och kräver i vissa fall stora arbetsinsatser och kan då 
undandra resurser från arbetsuppgifter som kan debiteras. 

Det kommer att ske ändringar varje år framöver i livsmedelslagstiftningen med EU:s nya 
kontrollförordning tillsammans med den nya riskklassningen som är inte helt färdig än, vilket fordrar 
ändringsarbete för livsmedelstillsynen årligen fram till år 2024.Nämnden har tillförts tillsynsansvar enligt 
alkohol -och tobakslagstiftning för Mariestads kommun. Denna verksamhet förväntas vara 
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självfinansierande. 

Ekonomisk översikt 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 
(mkr) 

Budget Bokslut Avvikelse 

  Intäkter -13,6 -14,7 1,1 

  Kostnader 19,9 18,4 1,5 

  Nettokostnader 6,3 3,7 2,6 

 
Bokslutet för miljö -och byggnadsnämnden uppvisade ett överskott på 2,6 mkr. Resultatet fördelas enligt 
fördelningen 62 procent Mariestad, 24 procent Töreboda och 14 procent Gullspång. Det innebär att 
resultatet för Mariestad blev 1,6 mkr, Töreboda 0,6 mkr och Gullspång 0,4 mkr. 

Verksamheten har haft ökade intäkter på 1,1 mkr, detta beror främst på att fler företag börjar etablera sig i 
kommunerna samt att det ökade intresset för byggnation av padelhallar. 

Verksamheten har under oktober fått utbetalning från regeringen för tillsyn av tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, detta för att täcka kostnader som uppkommit i samband med 
tillsynen. 

De minskade kostnaderna för miljö -och bygglovsavdelningen härleds till flera vakanser större delen av 
året. På grund av att tjänsterna inte återanställs direkt har den positiva avvikelsen blivit större än beräknat. 
Rollerna verksamhetschef och bygglovschef har även de varit vakanta periodvis. 
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3.7 IT-nämnden 

 IT-nämnden  

Ordförande: Johan Abrahamsson (M), Mariestad 

Vice ordförande: Bengt Sjöberg (M), Töreboda 

IT-nämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspång. Töreboda kommun är huvudman 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

IT-avdelning. 

 

Ansvarsområden 

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 bland annat ansvara för att: 

o styra de interna IT-funktionerna för att säkerställa att stödet svarar mot 
verksamhetsbehovet. 

 
Viktiga händelser under året 

 2020 har till stor del präglats av den pågående pandemin och IT-avdelningen har anpassat arbetet 
utifrån verksamheternas förändrade behov och efterfrågan men också utifrån att säkerställa vår 
egen drift- och leveransförmåga. 

 För att säkerställa att inte hela personalstyrkan för kritisk verksamhetsdrift blir sjuka samtidigt har 
vi infört växelvis hemarbete sedan april.  

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

 Stor andel stödjande arbete i verksamheternas utveckling och digitaliseringsprojekt, till exempel 
producering av e-tjänster/i-tjänster, övergång O365, nytt MTG-gemensamt Intranät, E-arkiv, 
hanterade mobiltelefoner, IoT-lösningar, Open data, digitala prov i skolan, digital signering i 
vården med mera. 

 Robotic Process Automation (RPA-lösning) har införskaffats och arbete påbörjat med att 
automatisera verksamhetsprocesser. 

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

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

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

Framtid 

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

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

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

Ekonomisk översikt 

  IT-nämnden (mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -22,6 -24,8 -1,8 

Kostnader 22,6 24,7 1,9 

Nettokostnader 0,0 0,1 0,1 

 
Resultatet för 2020 är plus 0,1 mkr. 

I resultatet ovan redovisas kostnader och intäkter på cirka 1,9 mkr som hanteras via IT-nämnden och 
vidarefaktureras med samma belopp mot verksamheter, till exempel licenser och programvara. Enskilt 
största posten är Microsoftlicenser på cirka 1,7 mkr. Dessa kostnader och intäkter påverkar inte IT-
nämndens resultat men väl den totala omsättningen som för 2020 uppgår till 24,7 mkr. MTG-
gemensamma centrala budgeten uppgår för 2020 till cirka 18,3 mkr. 

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

I resultatet ovan är även kostnaden för inköp av serverlösning till redundant serverhall uppbokad. 

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

 Lönenämnden  

Ordförande: Catarina Davidsson (C), Karlsborg 

Vice ordförande: Carina Gullberg (S), Gullspång 

Lönenämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg. Gullspångs kommun är huvudman. 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Löneadministration. 

 
Ansvarsområden 

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

 Nämnden ansvarar för medlemskommunernas uppgifter inom området för löne- och 
pensionsadministration. 

 Lönekontoret är lokaliserat till Hova. Lönenämndens verksamhet ansvarar även för lönearbete åt 
Tolkförmedlingen Väst, Biosfär och Kooperativet laxen. 

Viktiga händelser under året 

 Det har varit ett händelserikt år för lönekontoret. Information och data har önskats ta fram ur 
systemet för analys och strategisk planering i verksamheterna för att kunna ge bra förutsättningar 
och att lön görs rätt. 

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

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

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

Framtid 

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

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

 Lönenämnden (mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -11,2 -11,2 0,0 

Kostnader 11,2 10,7 0,5 

Nettokostnader 0,0 0,5 0,5 

 

Lönenämnden gör ett överskott på 0,5 mkr, vilket har återbetalats till kommunerna enligt nedan 
Mariestad 52 procent, Töreboda 21 procent, Gullspång 13 procent och Karlsborg 14 procent. 

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

Den positiva avvikelsen på 0,2 mkr på personalkostnaderna beror på en överbudgetering vid året början 
för att täcka eventuella kostnader för föräldrapenning. Det förklaras också genom viss sjukfrånvaro under 
året. 

Den negativa avvikelsen på 0,2 mkr på kostnadssidan förklaras genom inköp av e-tjänsten "Ersättning till 
förtroendevalda" som inte låg med i budgeten. 
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4 Finansiella rapporter 
I avsnittet redogörs först för vilka redovisningsprinciper och redovisningsbegrepp som 
används. Därefter redovisas kommunens och koncernens räkenskapsrapporter med 
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys samt noter, affärsverksamhet och 
VA-verksamhet.  

4.1 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper kommunen 

Kommunens årsredovisning har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR). Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar rekommendationer om redovisningsprinciper. 

Det innebär bland annat att: 

 Intäkter redovisas i den omfattning de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och räknas på ett tillförlitligt sätt. 

 Kostnader redovisas fortlöpande då de uppstår med beaktande av försiktighetsprincipen. 

Skatteintäkter och statsbidrag 

 I enlighet med RKR:s rekommendation R2 från november 2019 har kommunalskatten 
periodiserats enligt den prognos som lämnas från Sveriges kommuner och landsting i december 
aktuellt år. 

 Kommunen har erhållit statsbidrag för ökad välfärd under pandemin. Detta har bokats som 
generellt statsbidrag. 

 Socialstyrelsen har betalat ut ersättning för merkostnader under pandemin. Kommunen har 
skickat in ansökan och för perioden februari till augusti har 91,4 procent av sökt belopp erhållits. 
För omgång två till och med november har ansökan gjorts och samma procentuella nivå har 
bokats upp men ej erhållits vid årsskiftet. För december finns inget belopp upptaget i 
redovisningen. 

Pensionskostnader 

 I enlighet med RKR R10 har den särskilda löneskatten på pensionskostnader periodiserats. 
Uppgifter om aktualiseringsgrad och överskottsmedel i försäkringen lämnas i not. Värdering av 
pensionsförpliktelser görs med tillämpning av RIPS19. 

 Särskild avtalspension och visstidspension är beräknade enligt RKR R10. 

 Förtroendevaldas pensioner redovisas som avsättning. 

 Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att 
skulden visas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Värdet på ansvarsförbindelsen 
är något som i framtiden kommer att belasta kommunens resultat och likviditet. Beräkning och 
underlag för pensioner erhålls från KPA pension i samband med årsbokslutet. 

 Pensionsskulden till och med 1997 redovisas inom linjen i balansräkningen under raden 
"Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna". Löneskatt har 
upptagits i beloppet. Intjänade pensioner från 1998 återfinns i balansräkningen under raderna 
avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser och kortfristiga skulder. Kommunen har 
beslutat att årligen, från 1998, utbetala hela intjänandet av pensionen till de anställda. 

 Samtliga pensionsförpliktelser är återlånade. 
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Personalkostnader 

 Okompenserad övertid, sjuklön, mertid samt jour och beredskap med tillkommande upplupna 
sociala avgifter redovisas som kortfristig skuld. 

 Förändring av semesterlöneskuld redovisas i driftredovisningen. Total semesterlöneskuld 
redovisas som kortfristig skuld. 

 Sociala avgifter har bokförts löpande månadsvis i form av procentuellt omkostnadspålägg. 
Nämndernas påslag har varit 40,15 procent vilket är samma som den av SKR rekommenderade 
avgiften. Påslaget innehåller sociala avgifter och pensionskostnader. 

 Under året har kommunen fått 17 mkr i ersättning för sjuklönekostnader från staten. För 
perioden april till september var ersättningen 100 procent av faktisk sjuklönekostnad, för oktober 
till december enligt procentuell fördelning baserat på totala sjuklönen. Ersättningen har varje 
nämnd fått till sig baserat på utfallet per månad på enskilt ansvarsområde. 

Anläggningstillgångar 

 Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet med avdrag för 
planenliga avskrivningar. Ett basbelopp 47 300 kronor och en livslängd över tre år används som 
gräns för att få bokföras som investering. 

 Linjär avskrivning görs vilket innebär samma avskrivningsbelopp per år fördelat över 
avskrivningstiden. Avskrivningar påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. 

 Aktiverade tillgångar belastas med en kalkylränta på 1,25 procent baserat på bokfört värde. 

 Komponentavskrivning på anläggningar sker på samtliga nya investeringar. Följande indelningar 
görs: 

Anläggningstyp År 

Mark Ingen avskrivning 

Markanläggningar 20-50 

Maskiner och inventarier 5-10 

Gator 20-100 

Byggnader 20-80 

Vatten/avlopp (VA) 50 

 
För gator görs indelning i lokalgator, huvudgata, bostadsgata och broar samt därinom i ytskikt och 
överbyggnad. 

För byggnader görs indelning i ett större antal angivna komponenter som stomme, fasad, ytskikt och 
ventilation. För varje enskilt projekt sker indelning i komponenter med olika nyttjandeperioder. 

Vatten och avlopp har ledningsnät som en komponent. Övriga anläggningar inom VA har komponenter 
utifrån inriktning och syfte där angivna komponenter inom byggnader eller andra delar användas. 

 Omprövningar av nyttjandetiden görs om inriktningen eller användningsområdet ändras. 

 Nedskrivningar av anläggningstillgångar görs om rivning av byggnad sker, om anläggningen inte 
längre finns kvar eller om annat uppstår som ger upphov till nedskrivning. Årlig bedömning görs. 
Kostnaden för nedskrivning belastar driftredovisningen aktuellt år. 

Övriga redovisningsprinciper 

 Räntekostnader belastar inte pågående investeringsprojekt innan färdigställande. 

 För bidrag till infrastrukturella investeringar finns möjlighet till periodisering av kostnaden. 
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Kommunen periodiserar utbyggnaden av E20 över 15 år, från år 2014-2029. Under året har det 
gjorts utbetalning på 6,9 mkr för E20. Detta har skett till Skaraborgs kommunalförbund som är 
samordnande part i Skaraborg. Kommunalförbundet vidarebefordrar kommunernas belopp till 
Trafikverket. Utbetalningen beräknas ske under åren 2020 till 2025. 

 RKR rekommendation R8 Redovisning av derivat och säkringsredovisning anger att redovisning 
av ränterisk och valutarisk ska göras där derivatinstrument finns. Kommunen har sedan tidigare 
tecknat ränteswappar vilket redovisas i not. 

 Syftet med säkringen är att undvika snabba förändringar av ränteläget och att inte få stora 
svängningar i finansiella kostnader. Kommunens finanspolicy som visar hur kreditförfallet och 
räntebindningen ska vara fördelat i tidsintervallet noll till fem år. 

 Ränteswappar innebär en risk och vid ett undervärde mot marknadsvärdet är motsvarande belopp 
den risk och kostnad kommunen har om ränteswappar måste lösas i förtid. 

 I december 2020 har kommunen förtidsinlöst samtliga ränteswappar. Detta sänker de årliga 
finansiella kostnaderna vid nuvarande räntenivåer men kortsiktigt är andelen rörlig ränta hög. 

 Upplupna kostnadsräntor och intäktsräntor som hör till aktuellt år har bokförts och belastat 
redovisningsåret. 

 Kommunen är ansvarig för koncernkrediten på bank. Det innebär att fordran respektive skuld för 
koncernbolagens likvida medel på konton ska redovisas hos kontoinnehavaren/gäldenären. Detta 
redovisas hos kommunen. 

 I enlighet med RKR:s rekommendation R18 särredovisas intäkter och kostnader inom 
taxefinansierad verksamhet som en kortfristig skuld alternativt kortfristig fordran. 

 Under året har kommunen med anledning av pandemin byggt upp ett varulager som består av 
förbrukningsmaterial inom omsorgs- och städverksamheten. Lagret motsvarar cirka 6 månaders 
förbrukning och har vid bokslutstillfället värderats till 80 procent av aktuellt värde. Nivån grundas 
på att återanskaffningsvärdet bedöms att sjunka under 2021 utifrån ett högt aktuellt inköpspris. 

Sammanställd redovisning (koncernen) 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt den Kommunala redovisningslagens kapital 12. 
Bolag eller kommunalförbund med ägarandel överstigande 20 procent ingår i den sammanställda 
redovisningen. 

Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret. 

 Upprättandet av årsbokslutet har gjorts enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 

 Transaktioner av väsentlig betydelse mellan kommunen och bolagen har eliminerats. 

 I övrigt enligt samma redovisningsprinciper som kommunen. 
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4.2 Begreppsförklaring 

 Resultaträkning 
Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur förändringen av egna kapitalet har 
uppkommit. Resultaträkningen beskriver hur kommunen finansierat verksamheten under året 
(intäkter), och vilken resursförbrukning prestationerna har fört med sig (kostnader). Förändringen 
av det egna kapitalet kan också utläsas genom att jämföra de två senaste årens balansräkningar. 

 Balansräkning 
Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen på balansdagen det vill säga den 31 
december. Balansräkningen visar hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har anskaffats 
(skulder och eget kapital). Tillgångssidan består av likvida medel, fordringar och olika 
anläggningstillgångar som fastigheter, gator och VA-nät. Skuldsidan visar hur tillgångarna har 
finansierats. Det sker på två sätt, dels genom lånade medel och dels genom eget kapital, det vill 
säga överskott från verksamheterna. Soliditeten, det vill säga storleken på det egna kapitalet i 
förhållande till totala tillgångar, är ett mått på kommunens finansiella styrka. Soliditeten är viktig 
att följa och analysera under en längre tidsperiod. 

 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar en betalningsflödesrapport som förklarar hur räkenskapsperiodens 
löpande verksamhet och investeringar har finansierats, både internt och externt. Analysen visar 
hur detta har inverkat på verksamhetens likvida medel. 

 Anläggningstillgångar 
Tillgångar som är avsedda för att ägas under längre tid än tre år. Huvuddelen av 
anläggningstillgångarna är fastigheter, VA-anläggningar, maskiner och inventarier. 

 Avskrivningar 
Avskrivningar beräknas på anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och den 
ekonomiska livslängden med inriktning på komponenter. 

 Komponentavskrivning 
Indelning av anläggningstillgångar i olika komponenter efter beräknad livslängd exempelvis 
stomme, ventilation, el och ytskikt. Fastighet, gata och vatten/avfall är områden där uppdelning 
sker. 

 Kortfristiga skulder 

Kortfristiga lån som skall betalas tillbaka inom ett år från balansräkningens datum. 

 Långfristiga skulder 
Skulder som återbetalas på längre tid än ett år. 

 Likviditet 
Betalningsförmåga på kort sikt. 

 Nettoinvesteringar 
Investeringar efter avdrag för investeringsbidrag. 

 Nyckeltal 
Mäter förhållandet mellan två storheter, till exempel eget kapital i procent av totala tillgångar 
(soliditet). 

 Omsättningstillgångar 
Pengar eller andra tillgångar som relativt snabbt kan omsättas till likvida medel. 

 Rörelsekapital 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 
kommunens finansiella styrka. 

 Soliditet 
Andelen av eget kapital i relation till det totala kapitalet. Måttet visar hur stor andel av det totala 
kapitalet som är eget riskbärande kapital, dvs. den del som inte är skulder. 
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 Periodisering 
Anvisningarna inför bokslutet har varit att alla kostnader och intäkter ska periodiseras och tas upp 
under det verksamhetsår som de tillhör. 

 Pensionsskuld 
Pensionsskulden redovisas från och med 1998 enligt "blandmodellen" i den nya 
redovisningslagen. Detta innebär att årets avsättning redovisas bland verksamhetens 
nettokostnader i resultaträkningen och att skulden redovisas på balansräkningen. Endast 
tillkommande pensionsskuld från och med 1998 redovisas som pensionsskuld. Pensionsskulden 
per 31 december 1997, redovisas från och med 1998 som en ansvarsförbindelse. 

 MTG 
Avser Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestad som huvudman ansvarar för 
miljö- och byggnadsnämnden som startade sin verksamhet den 1 januari 2007 och en gemensam 
teknisk nämnd som startade sin verksamhet den 1 januari 2008. 

 RÖS 
Avser Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Mariestad är en av sju medlemmar i ett gemensamt 
kommunalförbund. En politiskt tillsatt direktion med representanter för kommunerna fattar 
beslut om verksamheten där Mariestads andel är 26,27 procent. 

 AÖS 
Avser Avfallshantering Östra Skaraborg. Mariestad är en av sju medlemmar i ett gemensamt 
kommunalförbund. En politiskt tillsatt direktion med representanter för kommunerna fattar 
beslut om verksamheten där Mariestads andel är 14 procent. 

 Mkr 
Förkortning för miljoner kronor. 
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4.3 Resultaträkning 

 

 Resultaträkning (mkr) Not 
Kommunen 
Budget 2020 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2019 

 
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

        

Verksamhetens intäkter 1 490,0 571,6 551,5  847,3 847,5 

Verksamhetens kostnader 2, 3 -1 838,2 -1 905,9 -1 863,9  -2 074,7 -2 043,6 

Avskrivningar 4 -66,0 -66,8 -61,8  -122,7 -156,4 

        

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -1 414,2 -1 401,1 -1 374,2  -1 350,1 -1 352,5 

        

Skatteintäkter 5 1 114,5 1 086,3 1 096,7  1 086,3 1 096,7 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

6 331,7 376,4 296,7  376,4 296,7 

        

Verksamhetens resultat  32,0 61,5 19,2  112,6 40,9 

        

Finansiella intäkter 7 12,0 17,6 12,8  2,6 4,2 

Finansiella kostnader 8 -15,5 -36,3 -13,8  -50,0 -27,7 

        

Resultat efter finansiella 
poster 

 28,5 42,8 18,2  65,2 17,4 

        

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

        

Årets resultat  28,5 42,8 18,2  65,2 17,4 
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4.4 Balansräkning 

 Balansräkning (mkr) Not 
Kommunen 
Budget 2020 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2019 

 
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

Materiella anläggningstillgångar        

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 627,8 1 569,7 1 480,7  2 922,7 2 782,9 

Maskiner och inventarier 10 39,0 33,4 37,8  49,8 50,3 

Finansiella anläggningstillgångar 11 37,2 37,2 37,2  56,2 49,5 

Summa anläggningstillgångar  1 704,0 1 640,3 1 605,4  3 028,7 2 882,7 

        

Bidrag till statlig infrastruktur 12 44,6 44,6 49,7  44,6 49,7 

        

Omsättningstillgångar        

Exploatering, förråd 13 50,0 92,4 76,7  95,1 81,6 

Fordringar 14 89,8 146,0 154,7  228,3 295,1 

Kassa och bank 15 27,7 116,8 50,9  117,8 56,0 

Summa omsättningstillgångar  167,5 355,2 282,3  441,2 432,7 

        

Summa tillgångar  1 871,5 2 040,1 1 887,7  3 514,5 3 365,1 

        

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital 16       

Årets resultat  28,5 42,8 18,2  65,2 17,4 

Övrigt eget kapital  505,5 502,8 506,3  794,7 799,0 

Resultatutjämningsreserv  24,4 46,1 24,4  46,1 24,4 

Summa eget kapital  558,4 591,7 548,9  906,0 840,8 

        

Avsättningar        

Avsättningar för pensioner 17 21,2 16,6 15,9  26,2 26,2 

Uppskjuten skatteskuld 18 0,0 0,0 0,0  76,3 68,5 

Övriga avsättningar 18 65,8 82,5 89,4  82,5 89,4 

Summa avsättningar  87,0 99,1 105,3  185,0 184,0 

        

Skulder        

Långfristiga skulder 19 968,1 901,0 837,9  1 923,7 1 852,3 

Kortfristiga skulder 20 302,6 448,4 395,5  499,8 488,0 

Summa skulder  1 270,7 1 349,3 1 233,4  2 423,5 2 340,3 

        

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 916,1 2 040,1 1 887,7  3 514,5 3 365,1 

        

Borgen och ansvarsförbindelser        

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

21 570,4 558,0 572,4  558,0 572,4 

Borgensåtaganden 22 1 082,0 955,0 948,3    

varav borgen till kommunägda företag  909,9 905,2 895,5    

Hyres- och leasingavtal 23 0,0 669,6 604,8    

Ställda panter        

Inteckningar i fastigheter  0,0 0,0 0,0  266,5 266,5 
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4.5 Kassaflödesanalys 

 Kassaflödesanalys (mkr) Not 
Kommunen 
Budget 2020 

Kommunen 
2020 

Kommunen 
2019 

 
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

Den löpande verksamheten        

Årets resultat  28,5 42,8 18,2  65,2 17,4 

Justering för ej 
likviditetspåverkande poster 

4,24,
25 

66,0 52,1 28,1  113,2 128,3 

Justering realisationsvinster (-) / 
förluster (+) 

 0,0 -1,4 -1,6  -1,4 -1,6 

Förändring av avsättningar 17 0,0 0,6 -1,6  0,0 -1,1 

        

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 94,5 94,1 43,2  177,0 143,0 

        

Ökning/minskning kortfristiga 
fordringar 

14 0,0 8,7 -29,4  39,3 -70,4 

Ökning/minskning förråd, 
varulager, exploatering 

13 20,0 -15,7 25,2  -13,5 24,7 

Ökning/minskning kortfristiga 
skulder 

20 2,0 52,8 36,8  49,5 33,5 

        

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 116,5 140,0 75,7  252,3 130,8 

        

Investeringsverksamheten        

Försäljning av immateriella 
anläggningstillgångar 

 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

Bruttoinvestering i materiella 
anläggningstillgångar 

 -190,2 -153,8 -145,7  -265,7 -335,4 

Erhållna investeringsbidrag, 
övriga investeringsinkomster 

 0,0 17,0 2,2  17,0 2,2 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

 0,0 6,5 1,9  6,5 158,4 

        

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -190,2 -130,3 -141,6  -242,2 -174,8 

        

Finansieringsverksamheten        

Nyupptagna lån 26 124,0 80,0 140,0  88,8 140,0 

Amortering av långfristiga 
skulder 

26 -24,0 -20,7 -22,2  -23,5 -54,6 

Övrig förändring av långfristiga 
skulder 

26 0,0 3,8 -1,8  -6,6 7,5 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 100,0 63,1 116,0  58,7 92,9 

        

Bidrag till infrastruktur        

Utbetalning av bidrag till statlig 
infrastruktur 

 -22,7 -6,9 0,0  -6,9 0,0 

        

Årets kassaflöde  3,6 65,9 50,1  61,9 48,9 

Likvida medel vid årets 
början 

 24,1 50,9 0,8  56,0 7,1 

Likvida medel vid årets slut  27,7 116,8 50,9  117,9 56,0 
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4.6 Nothänvisningar 

 

Not (mkr) Kommunen 2020 Kommunen 2019  
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

1 Verksamhetens intäkter      

 Försäljningsintäkter 18,4 21,6  18,4 25,5 

 Taxor och avgifter 136,4 134,1  136,4 107,6 

 Hyror och arrenden 58,1 56,9  162,2 174,6 

 Bidrag 166,7 143,4  169,0 169,7 

 Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 

165,8 166,8  151,8 154,9 

 Exploateringsintäkter 19,7 26,9  19,7 26,9 

 Realisationsvinster 6,5 1,6  6,5 1,6 

 Elnät/Elförsäljning/Fjärrvärme 0,0 0,0  169,6 186,5 

 Övriga intäkter 0,0 0,2  13,7 0,2 

 Summa 571,6 551,5  847,3 847,5 

       

2 Verksamhetens kostnader      

 Personalkostnad inklusive sociala 
avgifter 

1 147,2 1 115,8  1 216,0 1 189,6 

 Pensionskostnader inklusive löneskatt 105,6 106,5  106,6 109,7 

 Bidrag och transfereringar 54,8 55,9  54,8 55,9 

 Material och varor 97,7 83,3  174,5 139,2 

 Köp av verksamhet och tjänster 374,6 373,4  431,5 395,4 

 Lokalhyror, fastighetsservice, 
hyra/leasing 

154,5 158,0  74,6 123,9 

 Realisationsförluster 5,1 0,2  5,1 0,2 

 Övriga kostnader 56,7 51,7  101,9 110,6 

 Avgår: Interna poster 
investeringsredovisning 

-90,4 -80,9  -90,4 -80,9 

 Summa 1 905,9 1 863,9  2 074,7 2 043,6 

       

3 Ersättning för revisorer      

 Räkenskapsrevision 0,1 0,1  0,4 0,2 

 Övriga revisionskostnader 0,5 0,8  0,6 0,9 

 Summa 0,6 0,9  1,0 1,0 

       

4 Avskrivningar      

 Maskiner och inventarier 7,6 7,6  10,2 16,9 

 Fastigheter och anläggningar 59,1 54,3  112,4 114,1 

 Nedskrivningar 0,0 0,0  0,0 25,5 

 Summa 66,8 61,8  122,7 156,4 

       

 Komponentavskrivning sker på samtliga anläggningar. Mer information under not 9 och 10. 

 Ingen nedskrivning har gjorts under året. 
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Not (mkr) Kommunen 2020 Kommunen 2019  
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

5 Skatteintäkter      

 Preliminär kommunalskatt 1 109,9 1 106,6  1 109,9 1 106,6 

 Slutavräkning år 2018 0,0 0,6  0,0 0,0 

 Slutavräkning år 2019 -6,0 -10,5  -6,0 0,6 

 Avräkning år 2020 -17,5 0,0  -17,5 -10,5 

 Summa 1 086,3 1 096,7  1 086,3 1 096,7 

       

6 Generella statsbidrag      

 Utjämningsbidrag för 
inkomstutjämning 

260,5 244,9  260,5 244,9 

 Utjämningsbidrag för LSS 16,2 14,8  16,2 14,8 

 Avgift för kostnadsutjämning -26,8 -36,2  -26,8 -36,2 

 Regleringsavgift 25,1 17,1  25,1 17,1 

 Konjunkturstöd / generellt statsbidrag 3,8 6,6  3,8 6,6 

 Konjunkturstöd / stöd för stärkt 
välfärd 

46,1 0,0  46,1  

 Fastighetsavgift 2019 0,0 49,5  0,0 0,0 

 Fastighetsavgift 2020 51,5 0,0  51,5 49,5 

 Summa 376,4 296,7  376,4 296,7 

       

7 Finansiella intäkter      

 Aktieutdelning 10,6 5,3  0,0 0,0 

 Övriga finansiella intäkter 0,6 0,6  1,6 1,7 

 Borgensavgift från de kommunala 
bolagen 

5,4 4,4  0,0 0,0 

 Kommuninvest överskottsutdelning 1,0 2,5  1,0 2,5 

 Summa 17,6 12,8  2,6 4,2 

       

 Beslut har tagits om ökad utdelning i VänerEnergi AB. Av aktieutdelningen på beslutade 12,0 mkr avser detta kommunens andel på 
88 procent i VänerEnergi AB. 

 Borgensavgiften är 0,6 procent av utnyttjad borgen vid verksamhetsårets ingång. 

       

8 Finansiella kostnader      

 Räntekostnader (lån, bankswappar) 9,5 9,3  23,2 23,3 

 Ränta på avsatta pensionsmedel 0,1 0,1  0,1 0,1 

 Indexuppräkning på grundbelopp för 
bidrag till statlig infrastruktur 

0,0 4,1  0,0 4,1 

 Övriga bankkostnader 0,5 0,3  0,5 0,3 

 Förtida lösen derivat 26,2 0,0  26,2 0,0 

 Summa 36,3 13,8  50,0 27,7 

       

 Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de hör hemma. 

 Under 2020 har den finansiella kostnaden för kommunens lån totalt varit 9,5 mkr varav rörlig ränta på upptagna lån 2,2 mkr och 
kostnaden för swappar 7,3 mkr. 
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Not (mkr) Kommunen 2020 Kommunen 2019  
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

 Indexuppräkningen för bidrag till statlig infrastruktur baseras på grundbeloppet i prisnivå för juni 2013 och indexuppräkning sker 
med Trafikverkets investeringsindex för väg. Under 2020 är indexuppräkningen noll procent, totalt från 2013 14,3 procent. Mer 
information i not 12 och 18. 

 Under 2020 har totalt 8 räntederivat med nominella värden på totalt 380 mkr avslutats. De hade vid tidpunkten för avsluten ett 
negativt marknadsvärde som genererade en finansiell kostnad på 26,2 mkr. Avsluten ger en framtida årlig lägre finansiell kostnad. 
2020-12-31 har kommunen inga räntederivat. I kommunens bolag finns fem stycken derivat kvar med totalt ett nominellt värde på 
280 mkr. 

       

9 Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar 

     

 Anskaffningsvärden      

 Ingående anskaffningsvärde 2 270,5 2 088,2  4 235,7 4042,6 

 Årets anskaffningar genom förvärv 0,0 0,0  0,0 70,3 

 Årets investeringar 144,3 182,3  212,1 369,5 

 Försäljningar/utrangeringar -5,6 0,0  -5,6 -164,5 

 Omklassificeringar 7,7 0,0  -16,0 -82,2 

 Utgående anskaffningsvärde: 2 416,9 2 270,5  4 426,2 4 235,7 

       

 Avskrivningar      

 Ingående avskrivningar -789,8 -735,5  -1 423,8 -1336,9 

 Årets avskrivningar -59,4 -54,3  -84,5 -105,2 

 Årets försäljning 2,0 0,0  4,8 18,3 

 Utgående avskrivningar -847,2 -789,8  -1 503,5 -1 423,8 

       

 Nedskrivningar/uppskrivningar      

 Ingående 
nedskrivningar/uppskrivningar 

0,0 0,0  0,0 -3,5 

 Årets nedskrivningar 0,0 0,0  0,0 -41 

 Årets uppskrivningar 0,0 0,0  0,0 15,5 

 Utgående nedskrivningar 0,0 0,0  0,0 -29,0 

       

 Summa redovisat bokfört värde vid 
årets slut 

1 569,7 1 480,7  2 922,7 2 782,9 

       

 Specifikation:      

 Markreserv 28,4 31,0    

 Verksamhetsfastigheter 933,4 894,0    

 Fastigheter för affärsverksamhet 262,0 247,2    

 Gata, vägar och park 328,2 307,6    

 Övriga fastigheter 17,7 0,9    

 Summa utgående bokfört värde 1 569,7 1 480,7    

       

10 Maskiner och inventarier      

 Anskaffningsvärden      

 Ingående anskaffningsvärde 226,5 222,7  274,1 268,8 

 Årets investeringar 4,8 3,8  10,6 6,9 
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Not (mkr) Kommunen 2020 Kommunen 2019  
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

 Försäljningar/utrangeringar -2,6 0,0  -3,9 -1,6 

 Utgående anskaffningsvärde: 228,7 226,5  280,8 274,1 

       

 Avskrivningar      

 Ingående avskrivningar -188,6 -181,0  -223,8 -214,9 

 Årets avskrivningar -7,6 -7,6  -9,4 -8,9 

 Årets försäljning 0,9 0,0  2,2 0,0 

 Utgående avskrivningar -195,3 -188,6  -231,0 -223,8 

       

 Nedskrivningar      

 Ingående nedskrivningar 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Årets nedskrivningar 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Utgående nedskrivningar 0,0 0,0  0,0 0,0 

       

 Summa utgående bokfört värde 33,4 37,8  49,8 50,3 

       

 Avskrivning inom not 10 och 11 sker i 
kommunen med följande tider (år): 

     

 Mark Ingen avskrivning Ingen avskrivning    

 Markanläggningar 20-50 20-50    

 Byggnader 20-80 20-80    

 Gata 20-100 20-100    

 Vatten/avlopp 50 50    

 Maskiner och inventarier 5-10 5-10    

       

 Genomsnittlig avskrivningstid i år: 24,0 24,6    

       

 Kommunen använder komponentavskrivning för att få en mer rättvisande bild över livslängden och den årliga kostnaden baserat på 
gjorda investeringar. Komponenter tillämpas på nya investeringar samt större befintliga byggnader och anläggningar. 

 Individuell fördelning på komponenter har gjorts enligt framtagen fördelningsnyckel inom fastighet, gata, vatten/avlopp (VA) samt 
maskiner och inventarier. 

 Se även i stycket om redovisningsprinciper. 

 I bolagen sker avskrivning av byggnader och övriga anläggningar i intervallet 20-100 år. Komponentavskrivning tillämpas. 

       

11 Finansiella anläggningstillgångar      

 VänerEnergi AB 8,0 8,0  0,0 0,0 

 Mariehus AB 3,0 3,0  0,0 0,0 

 Andelar Kommuninvest 17,1 12,4  17,1 12,4 

 Andelar övrigt 9,1 9,1  39,1 32,4 

 Förlagslån Kommuninvest 0,0 4,7  0,0 4,7 

 Summa 37,2 37,2  56,2 49,5 

       

 Kommunen har tidigare betalat in särskild medlemsinsats i Kommuninvest AB. Detta för att uppnå högsta nivån baserat på 
invånarantalet för insatsskyldigheten i medlemskapet. 
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Not (mkr) Kommunen 2020 Kommunen 2019  
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

 Under 2020 har tidigare förlagslån betalats åter till medlemmarna. Detta belopp har tillförts som andelar i den 
ökade kapitaliseringsgraden i Kommuninvest. 

 

       

12 Bidrag till statlig infrastruktur      

 Medfinansiering för utbyggnad av 
E20. 

76,5 76,5  76,5 76,5 

 Avgår tidigare upplöst belopp -26,8 -21,7  -26,8 -21,7 

 Avgår årets upplösta belopp -5,1 -5,1  -5,1 -5,1 

 Summa 44,6 49,7  44,6 49,7 

       

 Beslut har tagits i kommunfullmäktige i september 2014. Beloppet periodiseras på 15 år, 2014-2029. 

       

13 Exploatering och förråd      

 Förråd, lager 5,1 1,1  7,8 6,0 

 Exploateringsmark 87,3 75,6  87,3 75,6 

 Summa 92,4 76,7  95,1 81,6 

       

 Under året har ett lager kopplat till förbrukningsmaterial inom vård och omsorg samt städverksamhet byggts upp med anledning av 
pandemin. Lagret motsvarar 6 månaders förbrukning. 

 Kommunen utvecklar nya bostads- och industriområden genom exploatering av nya markområden. Större aktuella områden är 
Sjölyckan, Hindsberg och Västeräng. 

 Detta genererar kostnader inom exploateringsmark. Områdena etappindelas och årligen sker genomgång över värdet och behov av 
omfördelning till anläggningstillgångar. 

       

14 Fordringar      

 Kundfordringar 43,3 38,7  110,5 116,0 

 Skattefordringar 30,2 24,5  31,5 29,1 

 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

72,1 78,6  77,3 83,1 

 Avräkning teknisk verksamhet 
Töreboda och Gullspång 

0,0 1,1  0,0 1,1 

 Övriga kortfristiga fordringar 0,4 0,0  2,8 12,8 

 Koncerninterna fordringar 0,0 11,8  6,2 53,0 

 Summa 146,0 154,7  228,3 295,1 

       

15 Kassa och bank      

 Kassa 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Bank 78,6 2,9  79,6 8,0 

 Nyttjad kredit koncernnivå 0,0 0,0  0,0 0,0 

       

 Koncernkonto bank:      

 Tillgodohavande Mariehus AB 31,2 59,4  31,2 59,4 

 Utnyttjad kredit VänerEnergi AB 7,1 -11,5  7,1 -11,5 

 Summa 116,8 50,9  117,8 56,0 

       

 Total koncernkredit är 150 mkr. Vid bokslutstillfället var inte checkkrediten utnyttjad. 
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Not (mkr) Kommunen 2020 Kommunen 2019  
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

 Under året har checkkrediten nyttjats. Att använda checkkrediten är en förskjutning av behov 
av nya medel för en god likviditet. 

  

       

16 Eget kapital      

 Årets resultat 42,8 18,2  65,2 17,4 

 Resultatutjämningsreserv 46,1 24,4  46,1 24,4 

 Övrigt eget kapital 502,8 506,3  794,7 799,0 

 Summa 591,7 548,9  906,0 840,8 

       

 Under 2020 har 21,7 mkr avsatts till resultatutjämningsreserven. Villkoren för att kunna avsätta uppfylls under året och kommunen 
har en positiv soliditet vilket innebär att beloppet över 1 procent av skatt och statsbidrag kan avsättas. Detta är en omflyttning inom 
Eget kapital. 

       

17 Avsättningar till pensioner      

 Specifikationer:      

 Särskild avtalspension/ålderspension 0,4 2,2  0,4 2,2 

 Förmånsbestämd/kompletterande 
pension 

0,1 0,1  0,1 0,1 

 Ålderspension 11,9 9,9  21,6 20,2 

 Pension till efterlevande 0,5 0,4  0,5 0,4 

 Löneskatt 3,1 2,8  3,0 2,8 

 Nya förpliktelser under året 0,6 0,6  0,6 0,6 

 Summa avsatt till pensioner 16,6 15,9  26,2 26,2 

       

 Avsatt till pensioner 17,6     

 Ingående avsättning 15,9 17,6    

 Nya förpliktelser under året 0,7 -1,7    

 Varav:      

 Nyintjänad pension 1,1 1,4    

 Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,3 0,4    

 Pension till efterlevande 0,0 0,0    

 Årets utbetalningar -0,9 -0,9    

 Övrig post 0,0 -2,2    

 Förändring löneskatt 0,2 -0,4    

 Summa avsatt till pensioner 16,6 15,9    

       

 Beräkningsgrund för pensioner framgår under redovisningsprinciper. 

 I avsättningar ingår pension för tidigare kommunalråd motsvarande kostnad efter 65 år. 

 Nya förpliktelser under året avser nuvarande förtroendevalda enligt gällande pensionsavtal för förtroendevalda. 

       

 Antal visstidsförordnanden      

 Politiker 27 19    

 Tjänstemän 0 0    

       

18 Övriga avsättningar      
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Not (mkr) Kommunen 2020 Kommunen 2019  
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

 Bidrag till statlig infrastruktur      

 Redovisad avsättning vid beslut 76,5 76,5  76,5 76,5 

 Tidigare gjord indexuppräkning 6,9 6,9  6,9 6,9 

 Indexuppräkning 2019 4,0 4,0  4,0 0,0 

 Indexuppräkning 2020 0,0 0,0  0,0 4,0 

 Utbetalning för utbyggnad E20 -6,9 0,0  -6,9 0,0 

 Summa statlig infrastruktur 80,5 87,4  80,5 87,4 

       

 Beslut i kommunfullmäktige i september 2014 avseende utbyggnad av E20. Planerad utbetalningstid enligt nya uppgifter under året är 
år 2020 till 2025 med störst enskilt belopp under 2021. 

 Avsättningen är i prisnivå för juni 2013 och indexuppräkning sker med Trafikverkets investeringsindex för väg. Under 2020 är 
indexuppräkningen noll procent, totalt från 2013 14,3 procent. 

 Under 2020 har 6,9 mkr betalats ut till Skaraborgs kommunalförbund som är samordnande part i Skaraborg. Kommunalförbundet 
vidarebefordrar kommunernas belopp till Trafikverket. 

       

 Avsättning för återställande av deponi      

 Redovisad avsättning vid årets början 2,0 2,0  2,0 2,0 

 Förändring avsättning under året 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Summa deponi 2,0 2,0  2,0 2,0 

       

 En beräknad kostnad för återställning av deponi i samband med bokslutet är 25 mkr. Avsättning deponi 2,0 mkr och avfallsfond 
Bångahagen 4,3 mkr täcker del av kostnaden. Ny beräkning sker årligen. En osäkerhet föreligger då dispens från Länsstyrelsen som 
för närvarande är till och med 2024 från Länsstyrelsen kan påverka tidsaspekten  

       

 Övrig avsättning      

 Uppskjuten skatt kopplat till 
bokförings- och skattemässiga värden 

0,0 0,0  76,3 68,5 

       

 Summa avsättningar 82,5 89,4  158,8 157,9 

       

19 Långfristiga skulder      

 Ingående balans 837,9 721,8  1 852,3 1 768,6 

 Återläggning kortfristig del 24,5 22,8  27,4 25,7 

 Nya lån 80,0 140,0  90,0 140,0 

 Amortering -20,7 -22,2  -24,2 25,0 

 Lösen av gamla lån 0,0 0,0  0,0 -79,6 

 Avgår kortfristig del -21,9 -24,5  -23,4 -27,4 

 Upptagna lån 899,8 837,9  1 922,1 1 852,3 

 Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Skuld för investeringsbidrag 1,2 0,0  1,6 0,0 

 Summa 901,0 837,9  1 923,7 1 852,3 

       

 Kreditgivare upptagna lån      

 Kommuninvest 921,7 862,4  1 810,4 1 729,6 

 avgår kortfristig del -21,9 -24,5  -21,9 -25,0 

 Nordea 0,0 0,0  67,6 84,1 
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Not (mkr) Kommunen 2020 Kommunen 2019  
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

 avgår kortfristig del 0,0 0,0  0,0 -2,4 

 Pantbrev Handelsbanken 0,0 0,0  66,0 66,0 

 Summa långfristig del upptagna 
lån 

899,8 837,9  1 922,1 1 852,3 

       

 Låneskuldens struktur inklusive 
kortfristig del, kapitalbindning 

     

 Förfallodag inom ett år 293,0 242,7  293,0 460,1 

 Förfallodag mellan ett och tre år 582,5 451,3  1 263,6 1 002,0 

 Förfallodag över tre år 46,2 168,4  387,4 417,6 

  921,7 862,4  1 944,0 1 879,7 

       

 Enligt RKR R8 ska redovisning av derivat och säkringsredovisning göras. 

 I december har kommunen avslutat samtliga räntederivat och inga nya har tecknats. Kommunens bolag har totalt fem räntederivat 
med förfall under åren 2022-2028. De derivaten har en ränta i intervallet 2,16 - 3,81 procent. 

 Kommunens genomsnittliga kapitalbindning är 1,47 år och den genomsnittliga räntebindningen är 1,21 år. Inga lån överstiger 10 år. 

 Under 2020 har den finansiella kostnaden för kommunens lån totalt varit 9,5 mkr varav kostnaden för upptagna lån med rörlig ränta 
var 2,2 mkr och kostnaden för swappar 7,3 mkr. 

 Den 1 januari 2021 införs koncernbank i kommunkoncernen. Detta innebär att samtliga lån och derivat hos bolagen kommer att 
flyttas till kommunen. Detta för att samordna och hantera finansieringsfrågor effektivare i hela koncernen. 

       

20 Kortfristiga skulder      

 Leverantörsskulder 122,3 92,2  153,0 126,1 

 Personalens skatter och avgifter 177,2 145,3  179,7 149,4 

 Moms och punktskatter 30,2 26,0  55,8 51,6 

 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

48,1 40,1  75,7 48,5 

 Kortfristiga skulder till kunder inom 
VA och sophämtning 

7,2 4,6  7,2 4,6 

 Skuld koncernbolag inom 
koncernkonto bank 

38,3 59,8  6,2 70,1 

 Övriga kortfristiga skulder 25,0 27,6  22,1 37,7 

 Summa 448,4 395,5  499,8 488,0 

       

21 Pensionsförpliktelser      

 Ingående ansvarsförbindelse 460,6 474,1  460,6 474,1 

 Aktualisering 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Ränteuppräkning 3,2 3,3  3,2 3,3 

 Basbeloppsuppräkning 10,7 11,6  10,7 11,6 

 Ändringar av försäkringstekniska 
grunder 

0,0 0,0  0,0 0,0 

 Övrig post 4,5 0,8  4,5 0,8 

 Årets utbetalningar -29,9 -29,1  -29,9 -29,1 

 Summa pensionsförpliktelse 449,1 460,6  449,1 460,6 

 Löneskatt 109,0 111,8  109,0 111,8 

 Summa utgående 
ansvarsförbindelse 

558,0 572,4  558,0 572,4 
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Not (mkr) Kommunen 2020 Kommunen 2019  
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

       

 Beräkningsgrund för pensioner 
framgår under redovisningsprinciper. 

     

       

 Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att skulden visas som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Värdet på ansvarsförbindelsen är något som i framtiden kommer att belasta kommunens driftredovisning 
och likviditet. 

 Inga återlån finns för pensionsförpliktelserna. 

       

 Under 2010 minskades förpliktelsen genom försäkring motsvarande 7 månader för årgång 1946. Den totala förpliktelsen har minskat 
med 15 mkr genom detta. 

Under 2016 har 2,9 mkr använts från överskottsfonden för försäkringslösningar. I övrigt har inga inbetalningar gjorts tidigare år eller 
åren därefter. 

 

       

 Aktualiseringsgrad: 98,0 % 98,0 %    

 Överskottsmedel i försäkringen hos 
KPA 

1,9 2,1    

       

22 Borgensåtaganden      

 Koncerninterna:      

 Mariehus AB 656,6 656,9    

 VänerEnergi AB 248,6 238,6    

 Övrigt:      

 Mariestads äldreboende 38,1 39,6    

 HSB 0,4 0,5    

 Föreningar 11,3 12,6    

 Förlustansvar för egna hem och 
småhus 

0,1 0,1    

 Summa 955,0 948,3    

       

 Ett borgensåtagande innebär en risk för att borgensmannen måste infria sitt åtagande. Riskens omfattning beror på typ av borgen och 
för vilka kommunen tecknat borgen för. 

 Av borgen avser 94,8 procent åtaganden till bolag inom koncernen, resterande 5,2 procent är till föreningar utanför koncernen. 

 Borgen för pensionsåtaganden finns för Mariehus AB och VänerEnergi AB. 

       

 Mariehus AB har tagit ut pantbrev med ett aktuellt värde på 66 mkr. Det innebär att en säkerhet för motsvarande belopp ställts 
utanför kommunal borgen. 

       

 Mariestads kommun har i augusti 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande 
till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mariestads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras 
att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 
483 415 941 kronor. Mariestads kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 969 852 608 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 2 050 102 701 kronor. 

       

 Inga infriade borgensåtaganden under åren. 
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Not (mkr) Kommunen 2020 Kommunen 2019  
Koncernen 

2020 
Koncernen 

2019 

       

23 Hyres- och leasingavtal      

  Innan ett år * Ett - tre år ** Över tre 
år *** 

  

       

 Maskiner/fordon 6,2 9,8 1,9   

 Fastigheter 60,9 145,5 445,3   

 Summa 67,1 155,3 447,2   

       

 Sammanställning av avtal. För maskiner och fordon sträcker sig avtalen längre än 36 månader. För byggnader enligt kontraktstid. 

 Avtal tecknade tom 2020-12-31      

 * Förfallotidpunkt inom ett år  ** Förfallotidpunkt mellan ett och tre år  *** Förfallotidpunkt över tre år 

För flera större objekt inom kommunens verksamheter finns tecknade avtal med externa aktörer som sträcker sig längre än 10 år. 

       

24 Justering för av- och nedskrivning      

 Avskrivning 66,8 61,8  122,7 130,9 

 Nedskrivning 0,0 0,0  0,0 25,5 

 Summa 66,8 61,8  122,7 156,4 

       

25 Justering för ej 
likviditetspåverkande poster 

     

 Övriga ej likviditetspåverkande poster -10,1 6,0  -4,9 11,2 

 Omföring från investering till 
driftredovisning, exploateringsintäkt 

0,0 -26,2  0,0 -26,2 

 Nettoförändring E20 bidrag till statlig 
infrastruktur 

5,1 5,1  5,1 5,1 

 Förändring skuld likvida medel 
koncernkredit bank 

-9,7 -22,7  -9,7 -22,7 

 Indexuppräkning E20 bidrag till statlig 
infrastruktur 

0,0 4,1  0,0 4,1 

 Summa -14,7 -33,7  -9,5 -28,5 

       

26 Förändring av långfristiga skulder      

 Återläggning kortfristig del 24,5 22,8  27,4 25,7 

 Nya lån 80,0 140,0  90,0 140,0 

 Amortering -20,7 -22,2  -24,2 -25,0 

 Lösen av gamla lån 0,0 0,0  0,0 -29,9 

 Avgår kortfristig del -21,9 -24,5  -23,5 -27,4 

 Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Pensionsavtal 0,2 -0,1  0,2 -0,1 

 Förändring av skuld för 
investeringsbidrag 

1,2 0,0  1,2 0,0 

 Övrigt -0,2 0,0  -12,4 9,6 

 Summa 63,1 116,0  58,7 92,9 
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4.7 Affärsverksamhet 

 

 Resultaträkningar affärsverksamhet - internredovisning (mkr)   

       

Hyresfastigheter 2020 2019  VA-verksamhet 2020 2019 

       

Intäkter 1,1 1,1  Intäkter 98,1 89,5 

Kostnader -0,9 -1,2  Kostnader -80,8 -77,5 

Avskrivningar 0,0 0,0  Avskrivningar -9,4 -8,4 

Verksamhetens nettokostnad 0,2 -0,1  Verksamhetens nettokostnad 7,9 3,5 

Ränteintäkter 0,0 0,0  Ränteintäkter 0,0 0,0 

Räntekostnader 0,0 0,0  Räntekostnader -4,7 -4,2 

Årets resultat 0,2 -0,1  Årets resultat 3,3 -0,7 

       

Nettoinvestering 0,0 0,0  Nettoinvestering 42,3 51,6 

       

       

Salutorg 2020 2019  Hamn- och 
småbåtsverksamhet 

2020 2019 

       

Intäkter 0,1 0,1  Intäkter 3,4 3,4 

Kostnader -0,1 -0,1  Kostnader -2,4 -3,4 

Avskrivningar 0,0 0,0  Avskrivningar -0,9 -0,8 

Verksamhetens nettokostnad 0,0 0,0  Verksamhetens nettokostnad 0,1 -0,8 

Ränteintäkter 0,0 0,0  Ränteintäkter 0,0 0,0 

Räntekostnader 0,0 0,0  Räntekostnader -0,2 -0,2 

Årets resultat 0,0 0,0  Årets resultat -0,1 -1,0 

       

Nettoinvestering 0,0 0,0  Nettoinvestering 5,4 2,7 
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4.8 VA-avdelningen 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster skall verksamheten för VA-anläggningar bokföras så att resultat- 
och balansräkning redovisas särskilt. Genom tilläggsupplysningar skall det också framgå hur gemensamma 
kostnader har fördelats. Redovisningen ska, när den är fastställd efter respektive år, finnas tillgänglig för 
fastighetsägarna. 

Periodens resultat/förändring av eget kapital, plus 3,5 mkr, visas i balansräkningen. 

VA-avdelningens resultaträkning  

    

VA-avdelningens resultaträkning, (mkr) Not VA-avdelningen 2020 VA-avdelningen 2019 

    

Verksamhetens intäkter  101,5 89,4 

varav - externa 27 51,1 46,3 

- interna 28 50,4 43,1 

Verksamhetens kostnader  -88,3 -77,7 

varav - externa 29 -44,8 -36,5 

- interna 30 -43,5 -41,2 

Avskrivningar 31 -9,4 -8,4 

    

Verksamhetens nettokostnader  3,8 3,3 

    

Finansiella intäkter 32 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 33 -3,7 -3,3 

    

Periodens resultat  0,0 0,0 
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Balansräkning (mkr) Not VA-avdelningen 2020 VA-avdelningen 2019 

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  258,3 242,8 

Maskiner och inventarier  0,0 0,0 

Finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar 34 258,3 242,8 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd m.m. 35 0,0 0,0 

Fordringar 36 4,0 4,4 

Kassa och bank 37 0,0 0,0 

Summa omsättningstillgångar  4,0 4,4 

    

Summa tillgångar  262,3 247,3 

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Ingående eget kapital  0,3 1,0 

Periodens förändring  3,4 -0,7 

Resultatregleringsfonder  0,0 0,0 

Summa eget kapital 38 3,7 0,3 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 39 0,0 0,0 

    

Skulder    

Långfristiga skulder 40 243,0 235,3 

Kortfristiga skulder 41 15,6 11,7 

Summa skulder  258,6 247,0 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  262,3 247,3 
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Not (mkr) VA-avdelningen 2020 VA-avdelningen 2019 

27 Verksamhetens externa intäkter   

 VA-avgifter 45,9 43,9 

 Tipp-/slamavgifter 1,2 1,1 

 Övrigt 0,6 1,3 

 Reglering mot resultatregleringsfond 3,5 0,0 

 Summa 51,1 46,3 

    

28 Verksamhetens interna intäkter   

 Interna ersättningar inom tekniska nämnden 2,0 2,3 

 Anslutningsavgifter 0,0 0,0 

 Entreprenad inom tekniska nämnden 12,5 10,2 

 Intäkt arbetsorder 35,8 30,6 

 Summa 50,4 43,1 

    

29 Verksamhetens externa kostnader   

 Personalkostnad 11,2 10,0 

 Sociala avgifter enl. lag och avtal 4,5 4,0 

 Material och köp av tjänst 19,2 11,0 

 Inventarier och förbrukningsmaterial 2,8 3,8 

 Bränsle, energi och vatten 3,1 3,2 

 Rep. o underhåll av maskiner/inventarier 0,8 1,1 

 Diverse främmande tjänster 1,3 2,0 

 Övriga kostnader 1,9 2,1 

 Reglering mot resultatregleringsfond 0,0 -0,7 

 Summa 44,8 36,5 

    

30 Verksamhetens interna kostnader   

 Entreprenad inom tekniska nämnden 32,1 31,5 

 Lokal- och markhyror, fastighetsservice 0,6 0,7 

 Hyra arbetsmaskiner, fordonskostnader 0,1 0,1 

 Köpta tjänster inom kommunen 4,2 4,4 

 Övriga kostnader 6,6 4,4 

 Summa 43,5 41,2 

    

31 Avskrivningar   

 Fastigheter och anläggningar 9,4 8,4 

 Summa 9,4 8,4 

    

32 Finansiella intäkter   

 Ränta på behållning genom överuttag av avgifter 0,0 0,0 

 Summa 0,0 0,0 

    

33 Finansiella kostnader   

 Ränta på långfristiga lån till kommunen 3,7 3,3 

 Summa 3,7 3,3 



Mariestads kommun, Årsredovisning 2020 88(96) 

Not (mkr) VA-avdelningen 2020 VA-avdelningen 2019 

    

34 Anläggningstillgångar   

 Va-anläggningar   

 Ingående bokfört värde 242,8 212,8 

 Årets inköp 24,9 38,5 

 Årets avyttringar 0,0 0,0 

 Årets avskrivningar -9,4 -8,4 

 Summa utgående bokfört värde 258,3 242,8 

    

 Tekniska anläggningar, maskiner och inventarier  

 Tekniska anläggningar 258,3 242,8 

 Mark 0,0 0,0 

 Maskiner och inventarier 0,0 0,0 

 Summa 258,3 242,8 

    

35 Förråd m.m.   

 VA-avdelningen 0,0 0,0 

 Summa 0,0 0,0 

    

36 Fordringar   

 Kundfordringar 4,0 3,7 

 Övriga kortfristiga fordringar 0,0 0,7 

 Summa 4,0 4,4 

    

37 Kassa och bank 0,0 0,0 

 Avdelningen nyttjar kommunens kassa och bank och har därmed ej något saldo under 2020. 

    

38 Allmänt eget kapital   

 Ingående balans eget kapital 0,3 1,0 

 Periodens förändring 3,4 -0,7 

 Summa eget kapital 3,7 0,3 

    

39 Avsättningar   

 Avsättningar och betalningar för pensioner görs centralt inom kommunen. 

Verksamheten belastas med lagstadgade arbetsgivaravgifter inklusive försäkring och pensioner.  

  0,0 0,0 

    

40 Långfristiga skulder   

 Ingående balans 227,9 206,4 

 Återläggning kortfristig del 7,4 6,2 

 Nya lån 24,9 38,5 

 Amortering -9,4 -8,4 

 Avgår kortfristig del -7,8 -7,4 

 Summa 243,0 235,3 
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Not (mkr) VA-avdelningen 2020 VA-avdelningen 2019 

    

41 Kortfristiga skulder   

 Kortfristig del av långfristig skuld 7,8 7,4 

 Leverantörsskulder 4,0 2,5 

 Moms och särskilda punktskatter 1,0 0,6 

 Upplupna semesterlöner 1,0 1,2 

 Övriga kortfristiga skulder 1,7 0,0 

 Summa 15,6 11,7 

  
 

VA-avdelningens kassaflödesanalys, (mkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

      

Den löpande verksamheten      

Verksamhetens intäkter 101,5 89,4 71,1 71,1 54,4 

Verksamhetens kostnader -88,3 -77,7 -59,8 -60,5 -44,1 

Verksamhetens nettokostnader 13,1 11,7 11,3 10,6 10,2 

      

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -3,7 -3,3 -3,6 -3,6 -3,5 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,4 8,4 7,7 7,0 6,7 

      

Kassaflöde från investeringsverksamheten      

Investering materiella tillgångar -24,9 -38,5 -20,6 -29,2 -38,0 

Avyttrande materiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investering finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avyttrande av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -24,9 -38,5 -20,6 -29,2 -38,0 

      

Finansieringsverksamheten      

Långfristig upplåning 24,9 38,5 20,6 29,2 38,0 

Amortering -9,4 -8,4 -7,7 -7,0 -6,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15,5 30,1 12,9 22,2 31,3 

      

Förändring likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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VA-avdelningens 
investeringsredovisning 2020 
(mkr) 

Inkomster Utgifter 
Netto-

investering 
Budget 
netto 

Budget-
avvikelse 

Av kf 
beslutad års-

budget 

Tekniska nämnden       

VA-avdelningen 22,0 64,3 42,3 66,2 23,9 66,2 

       

Totalt 22,0 64,3 42,3 66,2 23,9 66,2 

   
 

Fördelningsnycklar för VA-avdelningens gemensamma verksamhetskostnader 2020 

Kostnad Nyckel 

Kommunstyrelsen Ingen 

Teknisk nämnd Procentfördelning inom tekniska förvaltningen 

Ekonomi centralt Procentfördelning på faktisk kostnad för ekonomisystem och 
lönekostnad. 

Personal centralt Ingen 

Telefoni Per abonnemang 

Kommunhälsa Faktisk kostnad 

Facklig tid Faktisk kostnad 

Försäkringspremier Faktisk kostnad 

Porto Faktisk kostnad 

Datakostnad Faktisk kostnad för de externa kostnaderna 

Lokalkostnader Faktisk kostnad, per m2 

Avskrivningar Faktisk kostnad enligt avskrivningstid 

Ränta Faktisk kostnad med kommunens genomsnittliga ränta per 31 
december året före aktuellt år 
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5 Driftsredovisning 
Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som 
fastställts för den löpande verksamheten.  

 

Kommunens driftredovisning 2020 
(mkr) 

Nettokostnader 
Budget totalt 

netto 
Budgetavvikelse 

Av fullmäktige 
beslutad 

årsbudget 
Utfall 2019 

Kommunstyrelsen -126,8 -127,2 0,4 -123,9 -121,6 

Tekniska nämnden (skattefinansierad 
+ taxefinansierad verksamhet) 

-173,3 -178,7 5,4 -163,9 -168,9 

Utbildningsnämnden -516,2 -508,4 -7,9 -504,6 -508,0 

Socialnämnden -560,9 -561,9 1,0 -549,8 -551,5 

Miljö- och byggnadsnämnden -4,7 -6,3 1,6 -6,2 -5,9 

Räddningstjänsten -27,4 -27,4 0,0 -27,4 -26,5 

Revisionen -0,9 -0,9 0,1 -0,9 -0,9 

Överförmyndare -2,1 -1,5 -0,6 -1,5 -1,7 

      

Delsumma: -1 412,2 -1 412,3 0,1 -1 378,3 -1 384,9 

      

Finansverksamhet 16,6 -1,9 18,5 -19,7 10,7 

      

Verksamheternas nettokostnad -1 395,6 -1 414,2 18,6 -1 398,0 -1 374,2 

      

Skatteintäkter 1 086,3 1 114,5 -28,2 1 114,5 1 096,7 

Generella statsbidrag och utjämning 376,4 331,7 44,7 315,5 296,7 

Finansiella intäkter 12,3 12,0 0,3 12,0 12,8 

Finansiella kostnader -36,5 -15,5 -21,0 -15,5 -13,8 

Delsumma: 1 438,5 1 442,7 -4,2 1 426,5 1 392,4 

      

Summa Resultat 42,8 28,5 14,4 28,5 18,2 

      

Nämndsförändringar av budget jämfört med Kf årsbudget härleds till beslut i Kf om tillskott av ökad driftbudget till socialnämnden, tekniska 
nämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Medel har tagits från generella stadsbidrag och utjämning. Även fördelningar för 
löneökningar har fördelats till nämnder från central pott. 
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6 Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens 
investeringsverksamhet.  

 

 Kommunens investeringsredovisning 2020 

(mkr) 

Bokslut, 
nettoinvestering 

Budget netto Budgetavvikelse 
Av fullmäktige 

beslutad 
årsbudget 

Kommunstyrelsen 3,1 9,0 5,9 5,0 

Exploateringsverksamhet kommunstyrelsen 40,0 35,2 -4,8 18,5 

Tekniska nämnden 140,6 197,9 57,3 163,2 

Utbildningsnämnden 2,0 2,0 0,0 2,0 

Socialnämnden 0,0 1,5 1,5 1,5 

Totalt 185,7 245,6 60,0 190,2 

 
Ombudgetering från 2019 eller tilläggsbudgetering under året har gjorts med ett nettobelopp på 55,4 mkr 
för totalt 84 projekt där Kronpark ny förskola, renovering Ishallen samt gestaltning Vänershofsområdet 
och förnyelse ledningsnät är de största. 

Kommunstyrelsen 

Investering (mkr) Budget Bokslut Budgetavvikelse 

Exploatering Bostäder 5,7 19,3 -13,6 

Exploatering Industri och handel 29,2 19,2 10,0 

Kommunstyrelsens investeringspott 0,2 0,0 0,2 

Övriga investeringar inom kommunstyrelsens verksamhet 9,0 4,6 4,4 

Totala nettoinvesteringar 44,2 43,1 1,1 

 
Under året har flertalet exploateringsinvesteringsprojekt fortlöpt inom såväl industri som bostäder. 

I huvudsak inom exploatering av bostadsområden har Sjölyckans etapper 2-6 varit det största projektet. 
Under året har en bebyggelse i stort sett av hela området skett vilket är en snabbare genomförandetakt än 
förväntat då efterfrågan på tomter varit hög. Detta har medfört ett behov av snabbare utbyggda gatunät än 
planerat. Trots rådande pandemi har ett ökat intresse av tomtinköp funnits jämfört mot tidigare år. På 
grund av den ökade takten av framtagande av försäljningsbara tomter har projektet arbetat upp 13,6 mkr 
mer än årets budget. Området Sjölyckan började utvecklas under 2013 och kommer troligtvis att arbetas 
vidare med enligt gällande översiktsplan tills 2030. 

Utvecklingen av Sjölyckan, har medfört intäkter för tomtförsäljning. Under året 2020 har 19,5 mkr 
redovisas in som intäkter för årets tomtförsäljning. Dessutom har avtal tecknats om 9,3 mkr som kommer 
att ge en intäkt under 2021. 

Inom exploatering av verksamhetsområden för industri och handel har tre större områden arbetats med 
under året. Dessa är: 

 den södra infarten till Mariestad 

 områden kring Marieforsleden 

 infarten vid Sandbäcken till Mariestad. 

Arbetena i dessa områden påbörjades under 2019 och kommer att arbetas vidare med fram tills 2021 om 
ej nya etableringar tillkommer som kräver en fortsatt exploatering. Under 2020 har arbetena gått ut på att 
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omlokalisera befintliga verksamheter för att möjliggöra nyetablering och expansion av andra aktörer. Även 
att anlägga nya vägstrukturer för att kunna ta emot nyetableringar har genomförts under året. Projekten 
gör sammanlagt ett budgetöverskott på 10 mkr under 2020 då arbetet förskjutits för att anpassas till 
involverade aktörer och myndigheter. 

Tekniska nämnden 

Investering (mkr) Budget Bokslut Budgetavvikelse 

Teknik Ledning 0,1 0,1 0,0 

Gatuavdelningen 26,9 19,4 7,5 

Fastighetsavdelningen 96,8 80,7 16,1 

VA-avdelningen 55,4 26,5 28,9 

VA-avdelningen, exploatering 18,7 13,9 4,9 

Totala nettoinvesteringar 197,9 140,6 57,4 

 
Skattefinansierad verksamhet 

Budget: 125 mkr 

Upparbetat: 100 mkr 

 Inom fastighetsområdet finns de stora avvikelserna och är föranlett av flera stora projekt. 
Kronoparkens förskola kom igång senare än beräknat i budget vilket skapar ett stort överskott 
medan ombyggnad och tillbyggnad av centralköket är tidigarelagt vilket innebär ett 
budgetöverskridande för året. 

 Projektet med renovering ishallen ligger efter i tidplanen vilket gör att även investeringsmedel inte 
förbrukats i den omfattning som budgeterats. 

 I oktober fattade kommunfullmäktige beslut om att utöka investeringsbudgeten med bland annat 
15 mkr för en tillbyggnad av förskola vid Kvarnstenen i Lugnås. Detta projekt har bara 
planeringsmässigt påbörjats under året, men kommer att startas upp under 2021. Dessa 15 mkr 
kommer att ombudgeteras till 2021. 

 Inom Gatuavdelningens investeringsram är flertalet projekt pågående men inte slutförda vilket 
bygger upp en differens mellan budget och utfall. Eftersom det är flera pågående projekt så 
kommer de att ombudgeteras till 2021. 

Taxefinansierad verksamhet 

Budget: 74 mkr 

Upparbetat: 40 mkr 

 Förutom flertalet pågående mindre projekt så finns en avvikelse i projektet med VA-utbyggnad till 
Moviken/Askevik där projektet bedöms kosta 2,1 mkr mindre än budgeterat. 

 Några av de större ombyggnationerna har inte startats där till exempel Mariestads 
avloppsreningsverk inväntar ett avgörande i tillståndsprocessen vilket hindrar en start av 
projektet. Bara detta ger en avvikelse på 9 mkr. 
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Utbildningsnämnden 

Investering (mkr) Budget Bokslut Budgetavvikelse 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 2,0 2,0 0 

Totala nettoinvesteringar 2,0 2,0 0 

 
Budgeterade investeringsmedel har i huvudsak använts till lärmiljöer i form av möbler men även för 
verksamhetsförändringar i skollokaler. 

Socialnämnden 

Investeringar (mkr) Budget Bokslut Budgetavvikelse 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 1,5 0 1,5 

Totala nettoinvesteringar 1,5 0 1,5 

 
Nämnden har inte nyttjat den tilldelade investeringsramen under året. 
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7 Revisionsberättelse 
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8 Femårsöversikt utvalda nyckeltal 
 Nyckeltal kommunen 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens nettokostnader (mkr) 1 401 1 374 1 317 -1 294 -1 260 

Skatteintäkter och statsbidrag (mkr) 1 463 1 393 1 345 1 313 1 269 

Årets redovisade resultat (mkr) 42,8 18,2 26,1 17,1 10,6 

      

Finansiella kostnader (mkr) 36,3 13,8 14,0 10,7 8,2 

Finansiella intäkter (mkr) 17,6 12,8 12,3 9,152 9,3 

Finansnetto (mkr) -18,7 -1,0 -1,7 -1,5 1,1 

      

Bruttoinvesteringar (mkr) 212,7 151,4 179,576 291,2 310,1 

Investeringsintäkter/bidrag (mkr) 27,0 2,5 15,324 38,5 22 

Nettoinvesteringar (mkr) 185,7 148,8 164,3 252,7 288,1 

      

Rörelsekapital (mkr) -93,2 -113,2 -130,8 -142,7 -134,4 

Likvida medel (mkr) 116,8 50,9 0,8 0,1 0,1 

Kassalikviditet 59 % 52 % 35 % 44 % 48 % 

      

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder 79 % 71 % 64 % 63 % 66 % 

Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter 
och generella statsbidrag 

-95,8 % -98,6 % -97,9 % 98,6 % 99,3 % 

Verksamhetens nettokostnader samt finansnetto, andel 
av skatteintäkter och generella statsbidrag 

-97,1 % -98,5 % -97,8 % 98,7 % 99,2 % 

      

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser under rubriken 
ansvarsförbindelser 

29 % 29 % 31 % 30 % 33 % 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser under rubriken 
ansvarsförbindelser 

2 % -1 % -3 % -6 % -9 % 

Skuldsättningsgrad exklusive pensionsförpliktelser under 
rubriken ansvarsförbindelser 

71 % 71 % 69 % 70 % 67 % 

Skuldsättningsgrad inklusive pensionsförpliktelser under 
rubriken ansvarsförbindelser 

98 % 101 % 103 % 106 % 109 % 

      

Långfristiga skulder i procent av anläggningstillgångar 53 % 52 % 49 % 47 % 41 % 

Amortering/lösen långfristiga lån (mkr) 0 0 0 187 126 

Nyupplåning långfristiga lån (mkr) 80 140 100 390 256 

Långfristiga lån totalt (mkr) 901 838 744 667 481 

Långfristiga lån, kr per invånare 36 756 34 148 30 551 27 439 19 860 

Genomsnittlig skuldränta långfristiga lån 1,03 % 1,17 % 1,21 % 1,29 % 2,04 % 

      

Totala tillgångar, kr per invånare 83 225 76 933 70 335 68 279 61 408 

Eget kapital (mkr) 592 549 531 505 488 

Eget kapital, kr per invånare 24 138 22 370 21 775 20 778 20 132 

      

Borgensåtagande totalt (mkr) 955 948 792 666 638 

varav borgensåtagande internt inom koncernen (mkr) 905 896 736 620 596 

Borgen, kr per invånare 38 959 38 636 32 496 27 398 26 343 

Antal invånare 31 december respektive år 24 513 24 537 24 372 24 290 24 215 

Befolkningsförändring per år -0,1 % 0,7 % 0,3 % 0,3 % 0,7 % 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Delvis Uppfyllt 

 
 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Uppfyllt 
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 

ekonomiska ställning. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

- Kommunallag (KL) 

- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

- Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med SKYREV:s 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 

väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2021-04-12 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-04-26. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningschef. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk 

ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RRKs rekommendationer.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 

förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens 

investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett mål och budgetdokument 2020-2022 innehållande 

ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i 

budget 2020. Det finansiella målet “Mariestad- en kommun med långsiktig hållbar 

ekonomi och god ekonomisk hushållning” har tre delmål kopplat till sig.  

- Resultatet ska vara minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag  

- Soliditet ska öka med minst 1% per år för att uppnå en positiv soliditet (inklusive hela 

pensionsskulden) vid mandatperiodens utgång. 

- Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över mandatperioden 

och total investeringsvolym om 270 mnkr. Taxefinansierade investeringar kan vara 

lånefinansierade med en investeringsvolym om 216 mnkr. 

 
De båda delmålen resultatmålet och soliditetsmålet bidrar till en positiv trend då de 

enligt bokslutet uppnås vid årets slut. Resultatmålet ligger på 2,9 procent av årets 
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skatteintäkter och statsbidrag och soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet har ökat 

från -1 procent till +2 procent.  Utfallet för kommunens investeringar uppgår till 185,7 

mkr, vilket är inom årets budget och bidrar därmed till en positiv trend.  

Bedömningen är att en positiv trend syns för att det finansiella målet ska uppnås under 

mandatperioden.  

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en uppföljning av de mål som är kopplade till de fokusområden 

som fullmäktige fastställt för verksamheten. Totalt finns fem övergripande mål som gäller 

för Mariestads kommun under hela mandatperioden, varav ett mål rör ekonomin som 

presenterats ovan.  

Bedömningen som kommunen använder är indelad i fyra olika kategorier: 1) Uppfyllt, 

målet är helt uppfyllt, 2) Positiv trend, arbete pågår med positiv trend, målet är delvis 

uppfyllt. 3) Neutral trend - arbete ej påbörjat eller har inte gett någon utveckling sedan 

senaste mätningen, målet ej uppfyllt. 4) Negativ trend - status för målet är sämre än vid 

senaste mätningen, målet är ej uppfyllt.   

Måluppfyllelsen baseras på en utvärdering av de olika aktiviteterna som sker på 

nämndsnivå. Utifrån detta lämnas en prognos över måluppfyllelsen över 

mandatperioden. Den formella bedömningen av måluppfyllelsen görs först vid 

mandatperiodens slut.  

I årsredovisningen är den samlade bedömningen att samtliga av kommunfullmäktiges 

mål visar en positiv trend för samtliga mål och att kommunen är därmed på god väg att 

bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål för mandatperioden. 

Kommunfullmäktiges 
mål 

Antal 
nämndmål 

Prognos per 
nämndmål 

Samlade 
bedömningen av 
trend  

En trygg kommun för 
alla 

8 6 positiv trend och 2 
neutral trend 

Positiv trend/delvis 
uppfyllt 

En kreativ och 
innovativ kommun 

7 6 positiv trend och 1 
neutral trend 

Positiv trend/delvis 
uppfyllt 

En välkomnande 
kommun där alla 
kontakter genomsyras 
av ett gott bemötande 

5 4 positiv trend och 1 
uppfyllt 

Positiv trend/delvis 
uppfyllt 

En attraktiv 
tillväxtkommun 

8 5 positiv trend och 1 
uppfylld och 2 neutral 
trend 

Positiv trend/delvis 
uppfyllt 
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Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 

2020. Vi noterar att bedömningen av det finansiella målet är en prognos för 

måluppfyllelsen vid mandatperiodens slut.  

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 

2020. Vi noterar att kommunstyrelsen delvis utvärderar måluppfyllelsen utifrån en 

prognos över mandatperioden. För att öka möjligheterna till styrning och uppföljning kan 

kommunfullmäktiges mål med fördel även bedömas årsvis.   

Styrelsens sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 

avseende god ekonomisk hushållning för år 2020 kan enligt vår bedömning tydliggöras. 

Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser 

noterats. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 
 

 

 
 

 
1
 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, 

kassaflödesanalys och noter.  
2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit 

kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av 
kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 



 
 

8 

 Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Delvis Uppfyllt 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

 

 

 

 
 
2021-04-13 
 
 
 
 
 
Jan Nyström 

  
 
 
 
 
 
 
 
Lars Dahlin 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org. nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Mariestads kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC 
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 63                                                   Dnr 2021/00118  

Finansuppföljning vid årsbokslut 2020 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen i samband med årsbokslut 
2020.  

Bakgrund 

Kommunens finanspolicy ska ge vägledning för den finansiella verksamheten. 
Kommunens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, 
leasing, placering och borgen. Ekonomiavdelningen har sammanställt en uppföljning 
i samband med årsbokslutet 2020 för Mariestads kommun.  

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn (kf § 115/20) har 
kommunstyrelsen ansvaret för den finansiella verksamhetens interna kontroll. Enligt 
finanspolicyn ska rapportering ske av fattade beslut i samband med delår- och 
årsbokslut. Rapporten ska också omfatta låne- och placeringsportföljens storlek och 
sammansättning samt likviditetssituation. Årligen, i samband med redovisningen av 
årsbokslutet, ska en uppföljning av de åtgärder som vidtagits inom ramen för 
finanspolicyn lämnas till kommunfullmäktige. 

Syftet med finansuppföljningen är att följa upp beslutad finanspolicy för att se att 
den efterlevs. Finansuppföljningen baseras på uppgifter per 2020-12-31. 
Finanspolicyn säger att kapitalbindningen och räntebindningen bör spridas jämt över 
tid med en genomsnittlig bindningstid mellan 1 och 5 år. 

Finansuppföljningen visar att finanspolicyn efterlevs avseende kapitalbindningen 
med en jämn fördelning över tidsperioden 1-5 år.  

För räntebindningen ligger nivån vid bokslutstillfället högt i intervallet 0-1 år men 
sedan jämt fördelat upp till 7 år. Under 2021 kommer hela fördelningen att ses över i 
samband med koncernbank.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 106/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15 
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Finansuppföljning vid årsbokslut 2020 för Mariestads kommun 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Kommunrevisionen) 
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Finansuppföljning vid årsbokslut 2020 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen i samband med årsbokslut 
2020.           

Bakgrund 

Kommunens finanspolicy ska ge vägledning för den finansiella 

verksamheten. Kommunens finansiella verksamhet omfattar 

likviditetsförvaltning, upplåning, leasing, placering och borgen. 

Ekonomiavdelningen har sammanställt en uppföljning i samband med 

årsbokslutet 2020 för Mariestads kommun.  

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn (kf § 115/20) har 

kommunstyrelsen ansvaret för den finansiella verksamhetens interna 

kontroll. Enligt finanspolicyn ska rapportering ske av fattade beslut i 

samband med delår- och årsbokslut. Rapporten ska också omfatta låne- och 

placeringsportföljens storlek och sammansättning samt likviditetssituation. 

Årligen, i samband med redovisningen av årsbokslutet, ska en uppföljning 

av de åtgärder som vidtagits inom ramen för finanspolicyn lämnas till 

kommunfullmäktige. 

Syftet med finansuppföljningen är att följa upp beslutad finanspolicy för att 

se att den efterlevs. Finansuppföljningen baseras på uppgifter per 2020-12-31. 

Finanspolicyn säger att kapitalbindningen och räntebindningen bör spridas 

jämt över tid med en genomsnittlig bindningstid mellan 1 och 5 år. 

Finansuppföljningen visar att finanspolicyn efterlevs avseende 

kapitalbindningen med en jämn fördelning över tidsperioden 1-5 år.  

För räntebindningen ligger nivån vid bokslutstillfället högt i intervallet 0-1 år 

men sedan jämt fördelat upp till 7 år. Under 2021 kommer hela fördelningen 

att ses över i samband med koncernbank.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15 
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Finansuppföljning vid årsbokslut 2020 för Mariestads kommun         
 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Revisionen) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist)  
 



Datum: 2021-03-15 
Dnr:  
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Ekonomiavdelningen 

Christina Olsson 

Ekonomichef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Finansuppföljning vid årsbokslut 2020 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna finansuppföljningen i samband med 

årsbokslut 2020 till kommunfullmäktige. 

 

Bakgrund 

Kommunens Finanspolicy ska ge vägledning för den finansiella verksamheten. 

Kommunens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, 

leasing, placering och borgen. Ekonomiavdelningen har sammanställt en 

uppföljning i samband med årsbokslutet 2020 för Mariestads kommun. 

Ekonomichef Christina Olsson informerar om finansuppföljningen på 

sammanträdet. 

 

Underlag för beslut 

Finansuppföljning vid årsbokslut 2020 för Mariestads kommun. 

 

Beslutet ska skickas till:  

Revisionen 

Ekonomichef Christina Olsson 

Redovisningschef Lars Bergqvist 



 
 
 
 
 
 

Finansuppföljning Mariestads kommun 
 
 
 
 

 
 
 

Bokslut 2020-12-31 
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Inledning 

Enligt beslutad finanspolicy (Kf § 115/20, 2020-11-30) har kommunstyrelsen ansvaret för 

den finansiella verksamhetens interna kontroll. Enligt finanspolicyn ska rapportering ske av 

fattade beslut i samband med delår- och årsbokslut. Rapporten ska också omfatta låne- och 

placeringsportföljens storlek och sammansättning samt likviditetssituation. Årligen, i samband 

med redovisningen av årsbokslutet, ska en uppföljning av de åtgärder som vidtagits inom 

ramen för finanspolicyn lämnas till kommunfullmäktige. 

Syftet med finansuppföljningen är att följa upp beslutad finanspolicy för att se att den 

efterlevs. 

Finansuppföljningen baseras på uppgifter per 2020-12-31. 

Sammanfattning 
 
Finanspolicyn säger att kapitalbindningen och räntebindningen bör spridas jämt över tid med en 
genomsnittlig bindningstid mellan 1 och 5 år. 
Finansuppföljningen visar att finanspolicyn efterlevs avseende kapitalbindningen med en jämn 
fördelning över tidsperioden 1-5 år.  
För räntebindningen ligger nivån vid bokslutstillfället högt i intervallet 0-1 år men sedan jämt 
fördelat upp till 7 år.  
Under 2021 kommer hela fördelningen att ses över i samband med koncernbank. 
 
Kommunens skuldportfölj 
 

Tabellen nedan visar olika nyckeltal för skuldportföljen för Mariestads kommun. 

 
2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 

Utestående Nettobalans 921,755,000 926,980,000 932,455,000 
Utestående Bruttobalans 921,755,000 926,980,000 932,455,000 
Utestående Nominellt (Der) 0 380,000,000 380,000,000 
Nom Derivat (Brutto) / Skuld 0.00% 40.99% 40.75% 
Snittränta senaste 12 mån 1.03% 1.10% 1.14% 
Snittränta exkl. Der. senaste 12 mån 0.30% 0.33% 0.31% 
Räntekostnad senaste 12 mån 9,485,295 9,873,754 9,772,145 



 
  

2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 
Räntekostnad exkl Der. senaste 12 mån 2,765,005 2,907,831 2,688,248 
Räntebindning (i år) 0.56 1.85 1.94 
Räntebindning (i %) andel < 1 år 80.79% 59.01% 59.25% 
Räntebindning (i år) exkl. Der. 0.56 0.15 0.15 
Räntebindning (i %) andel < 1 år, exkl. Der. 80.79% 100.00% 100.00% 
Kapitalbindning 1.48 1.59 1.83 
Kapitalbindning andel < 1 år i % 38.74% 38.34% 19.68% 

 

 

På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån) 1,03 procent på den utestående skulden 921,7 

mkr (miljoner kronor). 

Under året har kommunen tagit nya lån på 80,0 mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om 

möjlighet till lån på 150,0 mkr. Under föregående år togs nya lån på totalt 140,0 mkr. 

Kommunen har samtliga lån i Kommuninvest. Räntesäkringar i derivat har sedan tidigare 

skett i SEB med 80 procent och Nordea 20 procent av totalen. I december har samtliga 

derivat i kommunen förtidsinlösts. Det negativa marknadsvärdet var 26,2 mkr vilket belastat 

driftredovisningen 2020. 

Räntekostnaden på lånen för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är 9,5 mkr. Detta 

är en minskning jämfört med uppföljningen vid tertial 2/delårsrapporten då kostnaden 

bedömdes till 9,8 mkr. Anledningen är en fortsatt låg marknadsränta och ingen nyupplåning. 

På kort sikt påverkas inte lånebeloppet av ränteförändringar mer än marginellt. Över tid är det 

något som det måste tas hänsyn till för att klara en högre räntenivå. 

Kommunens egna likvida medel uppgår vid årsbokslutet till 78,6 mkr. Det är högre än vid 

delårsbokslutet men även jämfört med föregående års bokslut. Då var de likvida medlen 2,9 

mkr. 

Kommunen använder checkkrediten på bank och kommunen är ansvarig för kontot. Vid 

bokslutet 31/12 fanns 116,8 mkr på koncernkontot vilket är 65,9 mkr mer än vid 

motsvarande tid föregående år. Anledningen till en högre nivå är att kommunen erhållit 

statsbidrag för pandemin under året som påverkat likviditeten positivt men också att 

Mariehus AB har ett positivt saldo som kan användas koncernmässigt. 

Checkkrediten har nyttjats under första delen av året och över tid behöver likviditeten stärkas 

för att inte behöva använda checkkrediten mer än som en buffert. 

Fördelningen av lån vid årsskiftet mellan skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet 

bedöms vara 74 procent respektive 26 procent. 

 

Finansiella risker 
 

Koncernbank införs 2021 och hela koncernens låneportfölj kommer att samordnas över tid. 

Beloppen i tabellen visar hela koncernens låneskuld och aktuella värden då det avser framåt i 

tid. Tabellen nedan visar att skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 1,47 år och 

den genomsnittliga räntebindningen är 1,21 år. Det är en minskning i tid både för kapitalet 

och för räntan jämfört med tidigare år. Av portföljen har 37,3 procent en kapitalbindning på 1 

år eller kortare och 55,9 procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan 

räntesäkringar i derivat hos bolagen hade 81,5 % av portföljen haft en räntebindning på 1 år 

eller kortare. 



 
 

 Räntebindning (år) Räntebindning (kr) Kapitalbindning (år) Kapitalbindning (kr) 
0-1 År 0.12 1,189,365,000 0.45 672,940,000 
1-2 År 1.33 165,480,000 1.44 485,355,000 
2-3 År 2.25 171,200,000 2.35 479,500,000 
3-4 År 3.28 122,000,000 3.24 165,250,000 
4-5 År 0.00 0 0.00 0 
5-6 År 5.75 60,000,000 0.00 0 
6-7 År 6.75 45,000,000 0.00 0 
7-8 År 7.75 50,000,000 0.00 0 
8-9 År 0.00 0 0.00 0 
9-10 År 0.00 0 0.00 0 
Över 10 År 0.00 0 0.00 0 
Total 1.21 1,803,045,000 1.47 1,803,045,000 

 

Räntebindningen (år) visar vad genomsnittstiden för räntan är under varje årsintervall. Totalt för 
hela skulden är snittet 1,21 år. Exempel: Av de 171.200.000 som har en räntebindning i intervallet 
2-3 år är snittet 2,25 år. 
Kapitalbindningen (år) visar vad genomsnittstiden för kapitalet är under varje årsintervall. Totalt 
för hela skulden är snittet 1,47 år. Exempel: Av de 479.500.000 som har en kapitalbindning i 
intervallet 2-3 år är snittet 2,35 år. 
Räntenivån på bundet kapital i derivaten (ränteswappar) hos bolagen ligger i intervallet 2,16 
procent till 3,81 procent med förfallotidpunkter mellan 2022 till 2028. Den räntebindningen ingår 
i tabellen ovan. Snitträntan på derivaten är 3,06 procent. 
 

Räntekänslighet 
 

Tabellen nedan visar förändring i räntekostnader på en portfölj inklusive 
refinansieringsantaganden vid en parallell höjning av hela räntekurvan med 100 baspunkter (1 
procent). Tabellen visar koncernens totala räntekostnad från 2021 då koncernbank införs. 
 

Period Räntekostnad Räntekostnad +1 % Förändring/Ränterisk 1 % 
2020 9,461,767 9,461,767 0 
2021 13,478,812 25,234,157 11,755,345 
2022 11,139,713 24,815,810 13,676,097 
2023 11,185,680 26,714,828 15,529,148 
2024 13,061,582 30,039,044 16,977,462 
2025 14,971,051 32,271,487 17,300,436 
2026 16,478,320 33,966,082 17,487,761 
2027 16,809,031 34,890,081 18,081,049 
2028 17,664,691 36,302,698 18,638,007 
2029 18,923,793 37,959,864 19,036,071 

 
 

Denna förändring med 100 baspunkter (1 procent) skulle potentiellt leda till 11,7 mkr högre 
räntekostnad under nästkommande år (2021) och upptill totalt 148,5 mkr över de kommande 10 
åren. 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Delvis Uppfyllt 

 
 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Uppfyllt 
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 

ekonomiska ställning. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

- Kommunallag (KL) 

- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

- Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med SKYREV:s 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 

väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2021-04-12 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-04-26. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningschef. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk 

ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RRKs rekommendationer.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 

förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens 

investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett mål och budgetdokument 2020-2022 innehållande 

ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i 

budget 2020. Det finansiella målet “Mariestad- en kommun med långsiktig hållbar 

ekonomi och god ekonomisk hushållning” har tre delmål kopplat till sig.  

- Resultatet ska vara minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag  

- Soliditet ska öka med minst 1% per år för att uppnå en positiv soliditet (inklusive hela 

pensionsskulden) vid mandatperiodens utgång. 

- Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över mandatperioden 

och total investeringsvolym om 270 mnkr. Taxefinansierade investeringar kan vara 

lånefinansierade med en investeringsvolym om 216 mnkr. 

 
De båda delmålen resultatmålet och soliditetsmålet bidrar till en positiv trend då de 

enligt bokslutet uppnås vid årets slut. Resultatmålet ligger på 2,9 procent av årets 
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skatteintäkter och statsbidrag och soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet har ökat 

från -1 procent till +2 procent.  Utfallet för kommunens investeringar uppgår till 185,7 

mkr, vilket är inom årets budget och bidrar därmed till en positiv trend.  

Bedömningen är att en positiv trend syns för att det finansiella målet ska uppnås under 

mandatperioden.  

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en uppföljning av de mål som är kopplade till de fokusområden 

som fullmäktige fastställt för verksamheten. Totalt finns fem övergripande mål som gäller 

för Mariestads kommun under hela mandatperioden, varav ett mål rör ekonomin som 

presenterats ovan.  

Bedömningen som kommunen använder är indelad i fyra olika kategorier: 1) Uppfyllt, 

målet är helt uppfyllt, 2) Positiv trend, arbete pågår med positiv trend, målet är delvis 

uppfyllt. 3) Neutral trend - arbete ej påbörjat eller har inte gett någon utveckling sedan 

senaste mätningen, målet ej uppfyllt. 4) Negativ trend - status för målet är sämre än vid 

senaste mätningen, målet är ej uppfyllt.   

Måluppfyllelsen baseras på en utvärdering av de olika aktiviteterna som sker på 

nämndsnivå. Utifrån detta lämnas en prognos över måluppfyllelsen över 

mandatperioden. Den formella bedömningen av måluppfyllelsen görs först vid 

mandatperiodens slut.  

I årsredovisningen är den samlade bedömningen att samtliga av kommunfullmäktiges 

mål visar en positiv trend för samtliga mål och att kommunen är därmed på god väg att 

bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål för mandatperioden. 

Kommunfullmäktiges 
mål 

Antal 
nämndmål 

Prognos per 
nämndmål 

Samlade 
bedömningen av 
trend  

En trygg kommun för 
alla 

8 6 positiv trend och 2 
neutral trend 

Positiv trend/delvis 
uppfyllt 

En kreativ och 
innovativ kommun 

7 6 positiv trend och 1 
neutral trend 

Positiv trend/delvis 
uppfyllt 

En välkomnande 
kommun där alla 
kontakter genomsyras 
av ett gott bemötande 

5 4 positiv trend och 1 
uppfyllt 

Positiv trend/delvis 
uppfyllt 

En attraktiv 
tillväxtkommun 

8 5 positiv trend och 1 
uppfylld och 2 neutral 
trend 

Positiv trend/delvis 
uppfyllt 
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Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 

2020. Vi noterar att bedömningen av det finansiella målet är en prognos för 

måluppfyllelsen vid mandatperiodens slut.  

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 

2020. Vi noterar att kommunstyrelsen delvis utvärderar måluppfyllelsen utifrån en 

prognos över mandatperioden. För att öka möjligheterna till styrning och uppföljning kan 

kommunfullmäktiges mål med fördel även bedömas årsvis.   

Styrelsens sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 

avseende god ekonomisk hushållning för år 2020 kan enligt vår bedömning tydliggöras. 

Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser 

noterats. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 
 

 

 
 

 
1
 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, 

kassaflödesanalys och noter.  
2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit 

kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av 
kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
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 Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Delvis Uppfyllt 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

 

 

 

 
 
2021-04-13 
 
 
 
 
 
Jan Nyström 

  
 
 
 
 
 
 
 
Lars Dahlin 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org. nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Mariestads kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC 
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport.  

 



Mariestads kommun 

Kommunrevisorerna 

 

       Kommunfullmäktige 

 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR MARIESTADS KOMMUN 

2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i sty-

relse, nämnder och fullmäktigeberedning samt genom utsedda lekmannarevisorer verk-

samheten i kommunens företag.  

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 

ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till full-

mäktige.  

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 

pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam-

het och kommunens revisionsreglemente.  

Granskningsarbetet har genomförts med den inriktning och den omfattning som behövs 

för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. I revisionsarbetet har vi bi-

trätts av PwC, vars rapport ”Granskning av årsredovisning 2020” biläggs revisionsberät-

telsen.  

För granskning av de gemensamma nämnderna inom MTG – Tekniska nämnden, Miljö- 

och byggnadsnämnden, IT-nämnden, och Lönenämnden – har vi samverkat med reviso-

rerna i Töreboda och Gullspångs kommun.  

Granskningsinriktning  

Vi har granskat årsredovisningen och delårsrapporten och fortlöpande gjort granskningar 

av den interna kontrollen.  

Vi har under 2020 genomfört, förutom granskning av årsredovisning och delårsrapport, 

granskning av GDPR, uppföljning och kontroll inom särskilt boende, uppföljning och 

kontroll inom hemtjänsten. Samtliga rapporter över dessa granskningar är separat över-

sända till kommunfullmäktige. 

Vi har under året tagit del av budgetuppföljningar, delårsbokslut och prognoser över eko-

nomiskt utfall. I övrigt har vi följt verksamheten bl. a genom att kontinuerligt ta del av 

styrelsens och nämndernas protokoll. Vi har under året också haft överläggningar med 

Kommunfullmäktiges presidium och Kommunstyrelsens arbetsutskott.  
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Mariestads kommun 

Kommunrevisorerna 

 
Bedömning  

Efter genomförd granskning av 2020 års verksamhet framför vi följande: 

Vi bedömer att kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, överförmyndar-

nämnden och miljö- och byggnadsnämnden delvis bedrivit verksamheten på ett ända-

målsenligt sätt men på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att utbildningsnämnden delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsen-

ligt sätt men inte på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsens och nämndernas interna kontroll varit tillräcklig. 

Vi bedömer att årets resultat delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 

förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Ansvarsfrihet  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroende-

valda i dessa organ ansvarsfrihet.  

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 2020 fastställs. Den är i allt vä-

sentligt upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen.  

Mariestad 2021-04-13  

 

Lars Göran Kvist   Björn Andersson   Lena Garre 

 

Gunnar Elvin    Sune B Jansson    Lars Sylvén 

Med hänsyn till kommunallagens jävsregler har Lars Göran Kvist inte deltagit i gransk-

ning av överförmyndarnämndens verksamhet. 

Bilagor: Granskningsrapporter för de kommunala bolagen. 
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Deltagare

 MARIESTADS KOMMUN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS GÖRAN KVIST

Lars Göran Kvist

Förtroendevald revisor

2021-04-14 05:36:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJÖRN ANDERSSON

Björn Andersson

Förtroendevald revisor

2021-04-14 07:21:31 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LENA GARRE

Lena Garre

Förtroendevald revisor

4203076163

2021-04-13 14:13:43 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SUNE JANSSON

Sune B Jansson

Förtroendevald revisor

3709206118

2021-04-13 20:26:06 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS SYLVÉN

Lars Sylvén

Förtroendevald revisor

2021-04-13 14:39:24 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lars Gunnar Gösta Elvin

Gunnar Elvin

Förtroendevald revisor

2021-04-13 14:49:39 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 46                                                   Dnr 2020/00357  

Medborgarförslag angående parkeringsreglering på Västra 
Grevilligatan 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun uppger att Västra Grevilligatan utsätts för 
regelbundna felparkeringar, vilket försvårar utfarten för fastighetsägare på den 
aktuella gatan. Förslagsställaren föreslår därför att kommunen ska sätta upp skyltar på 
Västra Grevilligatan om att parkering är tillåten om högst två timmar i följd.  

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning 
och beslut (Ks 2020/282). 

Västra Grevilligatan är en gata i centrala Mariestad som går mellan Blombackagatan 
och Aspetorpsgatan. Det finns gångbanor på båda sidor och gatan är drygt 7,5 meter 
bred. Utmed gatan ligger nio fastigheter, en-och flerfamiljshus med in-och utfarter. 
Den är reglerad med förbud mot genomfartstrafik sedan drygt sex år sedan. Detta 
beslut togs efter synpunkter från boende på störande trafik och att gatan användes 
som genväg. På den tiden var trafiken till och från Mariaskolan tidvis intensiv på 
gatan. Någon skolverksamhet finns inte idag. Med genomfartsförbudet reglerade man 
bort all trafik utom behörig trafik till och från fastigheterna. Trafikmängden är låg 
och de som parkerar är boende eller besökare till boende. 

På kommunens gator är det tillåtet att parkera högst 24 timmar om inget annat anges. 
Förslagsställaren vill hindra fordonsägare från ”granngator” att inte parkera där. 
Personen tillägger också att in- och utfart från egna fastigheten försvåras. 
Kommunen har parkeringsövervakning och det har gjorts extra kontroller på gatan 
under den senaste tiden men inga framkomlighetsproblem eller andra överträdelser 
har rapporterats. När det gäller parkering vid in-och utfarter finns ingen lagstadgad 
meterangivelse eller avstånd från öppningen. Däremot får du inte blockera eller 
försvåra för framkomligheten. När det gäller korsning med annan väg gäller 
parkering tillåten efter 10 meter från korsande väg. Förslagsställaren vill reglera gatan 
med max 2 timmars parkering med tilläggstavla, gäller ej besökande. Verksamhet 
teknik bedömer inte att en sådan reglering skulle förbättra eventuella parkerings- och 
framkomlighetsproblem. Det är sällan fullparkerat på gatan. Det är också omöjligt 
för parkeringsvakten att övervaka vem som är besökare eller inte. Gatan används i 
huvudsak för nattparkering för de boende. 

När det gäller övervakning och kontroll av genomfartsförbudet är det polisens 
ansvar. 

Utifrån ovanstående föreslår verksamhet teknik till tekniska nämnden att 
medborgarförslaget bör avslås.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau 47/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse 2021-03-03 Medborgarförslag angående 
parkeringsreglering på Västra Grevilligatan 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-03-02 Medborgarförslag om 
parkeringsreglering på Västra Grevilligatan 

Medborgarförslag angående parkeringsreglering på Västra Grevilligatan 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 47                                                   Dnr 2020/00388  

Medborgarförslag- Iordningsställande av rondell Tegelvägen - 
Skutvägen 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har erhållit i uppdrag av kommunfullmäktige i Mariestad (Ks 
2020/377) att bereda och besluta kring ett medborgarförslag där en invånare i 
Mariestads kommun föreslår att kommunen ska iordningställa rondellen vid 
Tegelvägen-Skutvägen. Rondellen är enligt invånaren ful och misskött med ogräs 
som växer högt. En skamfläck för området. Invånaren föreslår att en miniatyrfyr ska 
placeras i rondellen. 

Rondellen består av lägre buskar och gråa och röda stenar. Buskarna sitter i en 
formation av en triangel. Verksamhet teknik gör bedömningen att utifrån en kontroll 
på plats är skicket bra under rådande omständigheter. Det är just nu vinterperiod 
med snö och is och det är svårt att avgöra vad som eventuellt behöver åtgärdas. Men 
enligt bifogat foto är buskarna klippta och för övrigt är skicket gott.  

En översyn kommer göras under våren 2021 för att se hur buskarna mår och vad 
som eventuellt kan förbättras. Skötsel av rondellen sker enligt kommunens 
skötselplan. Att placera en fyr eller annat högt i rondellen kan påverka sikten och 
trafiksäkerheten. Då rondellen är av mindre storlek är det viktigt att 
utsmyckning/växtlighet hålls låg. 

Med anledning av ovan förslår verksamhet teknik att tekniska nämnden avslår 
medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau 48/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse 2021-03-03 Medborgarförslag Iordningställande av 
rondell Tegelvägen – Skutvägen 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-03-02 Medborgarförslag om 
rondellen vid Tegelvägen-Skutvägen 

Medborgarförslag Iordningsställande av rondell Tegelvägen - Skutvägen 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi 
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Tekniska nämnden 
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2021-03-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 51                                                   Dnr 2020/00497  

Medborgarförslag om att bygga ett trägolv med tak utomhus 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget och hänvisar till befintliga lokaler 
lämpliga för ändamålet.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska uppföra ett trägolv 
med tak i Mariestad för att möjliggöra att dessa ska kunna användas exempelvis för 
dans, yoga, uppvisningar, gymnastik med mera. 

En annan invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag med 
samma tema och föreslår att kommunen ska uppföra ett trägolv med tak, gärna i 
folkparken eller i stadsparken. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för 
beredning och beslut. 

Verksamhet teknik har tagit del av förslagen och samrått med resterande delar av 
sektor samhällsbyggnad. För Karlsholme finns ett nyligen antaget 
gestaltningsprogram som är under genomförande där frågan kring trädäck med tak 
inte varit aktuellt. Verksamhet teknik bedömer att det finns befintliga lokaler att 
använda för denna typ av aktiviteter alternativt att man kan ansöka om begagnande 
av offentlig plats om man vill använda parker eller liknande för aktiviteter utomhus.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau 52/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-03 Medborgarförslag om att 
bygga trägolv med tak 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2021-02-08 Medborgarförslag om att bygga 
trägolv med tak 

Medborgarförslag att bygga trägolv med tak i Mariestad (1) 

Medborgarförslag att bygga trägolv med tak i tätort Mariestad (2)  

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi 
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2021-03-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 55                                                   Dnr 2020/00527  

Medborgarförslag om belysning Karlsholme-Strandgården 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att 
förslaget finns med i förslag till belysningsplan för Mariestad.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska sätta upp belysning 
utmed sjön, mellan Café Holmen och båtklubbens lokal samt vid gång- och 
cykelvägen mot Strandgården. Förslagsställarna ser vidare ett behov av att fler 
papperskorgar och hundbajslådor placeras ut. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för 
beredning och beslut (Ks 2020/487).  

Verksamhet teknik har tagit del av förslagen. Förslaget om belysning utmed Vänern 
från Strandgården till Karlsholme och vidare mot båtklubben har hanterats i tidigare 
medborgarförslag (Kf § 89, 2018-10-29, TN 2017/00174). Där beslutades att de två 
delsträckorna skulle läggas med i tekniskas kommande budgetar och 
verksamhetsplaner. Sträckorna finns upptagna i belysningsplanen. 

Vad gäller önskemålet om fler papperskorgar och hundlatriner så pågår en 
inventering av alla kommunens papperskorgar och hundlatriner och utifrån detta så 
kommer vi se över behovet av att komplettera med fler eller flytta på befintliga.  

Utifrån detta anser verksamhet teknik att medborgarförslaget bör anses besvarat med 
hänvisning till att önskemålen om belysning redan är upptagna i pågående planer 
samt att inventering och eventuell komplettering av papperskorgar och hundlatriner 
pågår.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau 56/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse 2021-03-03 Medborgarförslag om belysning 
Karlsholme-Strandgården  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2021-03-02 Medborgarförslag om belysning 
Karlsholme-Strandgården  

Medborgarförslag om belysning Karlsholme-Strandgården 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi 

  

 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Sn § 41                                                   Dnr 2020/00206  

Remissvar avseende medborgarförslag att kommunen ska 
ställa personal till förfogande för rehabbad  

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget att kommunen ska ställa 
personal till förfogande för rehabbad.   

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska avsätta personal 
för de föreningar som nyttjar rehabbadet vid Mariestads sjukhus, men som 
själva inte har kunnat uppbringa ledare för träningen. 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna ärendet till socialnämnden för 
beredning och beslut. 

Inom socialnämndens verksamhet finns det inte resurser att bemanna en sådan 
funktion.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-03-08 

Medborgarförslag, daterat 2020-10-14    

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
Förslagsställare Klasse Bergman 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 72                                                   Dnr 2020/00054  

Medborgarförslag om att skapa en gång- och cykelväg mellan 
Skogsbo och Tidavad 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

En medborgare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska anlägga en gång- och cykelväg mellan Skogsbo och Tidavad. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020, § 12, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad har berett ärendet och bedömer att det för närvarande inte 
är aktuellt att bygga en gång- och cykelväg (GC-väg) enligt förslaget. Väg 2931 
genom Tidavad ingår i det statliga vägnätet och det är Trafikverket som har ansvaret 
för vägen. Anläggandet av en GC-väg måste därför också ha stöd i den regionala 
planen för transportinfrastruktur för att statsbidrag (50 procent av totalkostnaden) 
ska kunna erhållas till byggnationen.  

Förutsättningarna att få in den aktuella GC-väg i den regionala planen bedöms som 
mycket små. Alternativet att Mariestads kommun skulle bygga GC-vägen i egen regi 
och stå för hela kostnaden kan inte motiveras utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I 
Mariestads kommun finns flera GC-vägar som utifrån trafiksäkerhetsskäl har högre 
prioritet än den som medborgarförslaget avser. Medborgarförslaget bör därför avslås.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 118/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19  

Protokollsutdrag kf § 12/20 

Medborgarförslag 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-12 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls via kommunsekr.) 
Förslagsställaren 

 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Sn § 33                                                   Dnr 2020/00168  

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 och 4, 2020 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.       

Bakgrund 

Verksamheten återrapporterar ej verkställda beslut för kvartal 3 och 4, 2020. 

De rapporter som gäller avbrott i växelvård och dagverksamhet under period då 
verksamheterna stängts på grund av pandemin visar att flertalet kunde återfå 
sina insatser under hösten. Några avstår fortfarande utifrån smittorisk och har 
då erbjudits andra insatser.   

Större delen av besluten om bostad enligt LSS 9:9 har kunnat verkställas då nytt 
boende blev inflyttningsklart i november.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Agneta Rönnkvist, 2020-03-09 

Dokument: Ej verkställda beslut kvartal 3, 2020 

Dokument: Avbrott i växelvård kvartal 3, 2020 

Dokument: Avbrott i dagverksamhet kvartal 3, 2020 

Dokument: Ej verkställda beslut kvartal 4, 2020       

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Socialchef Karin Utbo 
Enhetschef Agneta Rönnkvist 

 



Ej verkställda beslut kvartal 3 

Lagrum Insats Beslutsdatum Verkställt Avslutat Antal 
dgr över 
3 mån 

Övrigt Erbjudande Kön/Född 

SoL Säbo 2020-02-18     165 Har tackat nej till erbjuden 
insats. Har hemtjänst och 
hemsjukvård. 

2020-04-06 Man -38 

LSS Boende vuxna 2019-05-03     454 Erbjuden bostad med  
inflyttning november 2020. 

2020-03-31 Kvinna -66 

LSS Boende vuxna 2018-04-06     847 Erbjuden bostad med  
inflyttning november 2020. 

2020-04-17 Man -99 

LSS Boende vuxna 2019-04-30     458 Erbjuden bostad med  
inflyttning november 2020. 

2020-04-17 Kvinna -98 

LSS Boende vuxna 2019-05-03     454 Erbjuden bostad med  
inflyttning november 2020. 

2020-03-31 Kvinna -66 

LSS Boende vuxna 2019-04-05     483 Erbjuden bostad med  
inflyttning november 2020. 

2020-04-17 Man -90 

LSS Kontaktperson 2018-12-04 2020-09-16   561 Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare 

  Kvinna -59 

LSS Boende vuxna 2020-02-25   2020-09-21 118 Erbjuden bostad med beräknad 
inflyttning november 2020. 
Återtog sin ansökan i samband 
med erbjudande om inflyttning.  

2020-03-31 Kvinna -95 

LSS Boende vuxna 2017-11-08     995 Tackat nej till erbjuden bostad 
2019-03-04 Erbjuden bostad 
med inflyttning november 2020. 

2019-03-04 
2020-03-31 

Man -72 

LSS Boende vuxna 2019-09-25     310 Erbjuden bostad med  
inflyttning november 2020. 

2020-03-31 Kvinna -78 

 



Ej verkställda beslut kvartal 4  

Lagrum Insats Beslutsdatum Verkställt Avslutat Antal dgr 
över 3 
mån 

Övrigt Erbjudande Kön/Född 

SoL Säbo 2020-02-18     259 Har tackat nej till erbjuden insats. Har 
hemtjänst och hemsjukvård.  

2020-04-06 Man -38 

LSS Kontaktperson 2019-11-25   
 

306 Tidigare kontaktperson har avslutat sitt 
uppdrag. Ny kontaktperson har avslutat 
innan uppdraget påbörjats. Har inte 
kunnat uppfylla de mycket specifika krav 
som den enskilde ställt.  

2020-02-03 Kvinna -39 

LSS Boende vuxna 2020-07-09     115 Bor i ett SoL-boende med tillgång till 
personal dygnet runt.  

  Man -00 

LSS Boende vuxna 2020-10-19     44 Bor i gruppbostad i annan kommun.   Man -86 

LSS Boende vuxna 2018-04-06 2020-11-04   852 Har tackat ja till 
erbjudandet 2020-04-24. 

2020-04-17 Man -99 

LSS Boende vuxna 2019-04-30 2020-11-07   466 Har tackat ja till 
erbjudandet 2020-04-24. 

2020-04-17 Kvinna -98 

LSS Boende vuxna 2019-05-03 2020-11-09   464 Har tackat ja till erbjudandet 2020-03-31. 2020-03-31 Kvinna -66 

LSS Boende vuxna 2019-04-05 2020-11-05   489 Har tackat ja till 
erbjudandet 2020-04-28. 

2020-04-17 Man -90 

LSS Boende vuxna 2017-11-08 2020-11-27   1023 Tackat nej till erbjuden bostad 2019-03-
04. Har tackat ja 2020-03-31. 

2019-03-04 
2020-03-31 

Man -72 

LSS Boende vuxna 2019-09-25 2020-12-02   343 Har tackat ja till erbjudandet 2020-04-17. 2020-03-31 Kvinna -78 

 



Avbrott växelvård och dagverksamhet 

Lagrum Insats Avbrott Verkställt Avslutat Orsak avslut Kompenserande 
insatser 

Kön/Född 

SoL Korttidsboende vx 2020-06-12 2020-09-21     Dagverksamhet  Man -41 

  Dagverksamhet 2020-03-20 Avstår pga 
smittorisk. 

    Daglig hemtjänst. Kvinna -29 

  Dagverksamhet 2020-03-17 Avstår pga 
smittorisk. 

2021-01-08 Särskilt boende Trygghetslarm Kvinna -36 

  Dagverksamhet 2020-03-20 Avstår pga 
nedsatt 
hälsotillstånd. 

    Inga insatser. Kvinna -29 

  Dagverksamhet 2020-03-18 Avstår, 
prioriterat 
växelvård. 

     Trygghetslarm och 
växelvård.  

Man -46 

  Dagverksamhet 2020-03-12 Avstår pga 
smittorisk. 

    Trygghetslarm  Kvinna -40 

  Dagverksamhet 2020-03-25 Avstår pga 
smittorisk. 

2020-12-18 Avliden Daglig hemtjänst, 
matleverans och 
trygghetslarm.  

Man -33 

 

 



Lagrum Insats Beslutsdatum Verkställt Avslutat Orsak avslut Insatser under avbrott Kön/född 

SoL  Dagverksamhet 2020-04-06 2020-09-15     Daglig hemtjänst och 
matleverans. Besök i hemmet 
av dagverksamhetspersonal 
två gånger per 
vecka. 

Kvinna -38 

    2020-04-06 2020-09-05     Daglig hemtjänst och 
matleverans. 

Man -36 

    2020-04-06 2020-09-09     Daglig hemtjänst och 
matleverans.  

Man -35 

    2020-04-06   2020-10-02 Korttidsplats 
i avvaktan på 
särskilt 
boende.  

Hemtjänst och matleverans. Kvinna -41 

    2020-04-06 2020-09-09     Daglig hemtjänst och 
matleverans. 

Man -29 

    2020-04-06 2020-09-09     Daglig hemtjänst och 
matleverans. Besök i hemmet 
av dagverksamhetspersonal 
två gånger per 
vecka. 

Kvinna -40 

    2020-04-06 2020-09-07     Daglig hemtjänst och 
matleverans. Besök i hemmet 
av dagverksamhetspersonal 
två gånger per 
vecka. 

Kvinna -36 



Lagrum Insats Beslutsdatum Verkställt Avslutat Orsak avslut Insatser under avbrott Kön/född 

    2020-04-06 2020-09-09     Daglig hemtjänst och 
matleverans. 

Man -30 

    2020-04-06 2020-09-10     Daglig hemtjänst. Kvinna -31 

    2020-04-06 2020-09-10     Daglig hemtjänst. Kvinna -31 

    2020-04-06 2020-09-24     Daglig hemtjänst och 
matleverans. 

Kvinna -30 

    2020-04-06 2020-09-07     Hemtjänst och besök av 
dagverksamhetspersonal en 
gång per vecka.  

Man -31 

    2020-04-06 2020-09-10     Daglig hemtjänst och 
matleverans. Besök i hemmet 
av dagverksamhetspersonal 
två gånger per 
vecka. 

Man -35 

    2020-04-06   2020-07-24 Flyttat till 
särskilt 
boende.  

Daglig hemtjänst och 
matleverans. Besök i hemmet 
av dagverksamhetspersonal 
tre gånger per 
vecka. 

Kvinna -28 

    2020-04-06   2020-09-18 Flyttat till 
särskilt 
boende.  

Daglig hemtjänst och 
matleverans. 

Man -32 

    2020-03-17 2020-09-15     Daglig hemtjänst och 
trygghetslarm. 

Kvinna -28 

  



Lagrum Insats Beslutsdatum Verkställt Avslutat Orsak avslut Insatser under avbrott Kön/född 

    2020-03-18 2020-09-09     Daglig hemtjänst, 
matdistribution och 
trygghetslarm. Besök i 
hemmet av 
dagverksamhetspersonal två 
gånger per vecka.  

Kvinna -49 

    2020-03-20 2020-09-11     Daglig hemtjänst, matleverans 
och trygghetslarm. 

Kvinna -40 

    2020-03-17 2020-09-07     Trygghetslarm. Kvinna -47 

    2020-03-19   2020-09-30 Egen 
begäran pga 
försämrad 
hälsa 

Daglig hemtjänst och 
trygghetslarm. 

Kvinna -38 

    2020-03-20 2020-09-08   Egen 
begäran  

Daglig hemtjänst. Kvinna -20 

    2020-03-19 2020-09-15     Trygghetslarm och 
matdistribution. 

Kvinna -41 

    2020-03-17 2020-09-15     Hemtjänst flera gånger 
dagligen, matdistribution och 
trygghetslarm 

Man -48 

    2020-03-17 2020-09-10     Hemtjänst, matleverans och 
trygghetslarm. Besök flera 
gånger per dygn. 

Man -42 

    2020-03-19 2020-09-10     Hemtjänst dagligen. Extra 
besök i hemmet av 
dagverksamhetspersonal två 
gånger per vecka.  

Kvinna -42 

    2020-03-23 2020-09-09     Hemtjänst, matleverans och 
trygghetslarm 

Man -31 



Lagrum Insats Beslutsdatum Verkställt Avslutat Orsak avslut Insatser under avbrott Kön/född 

    2020-03-18 2020-09-08     Hemtjänst dagligen. Extra 
besök i hemmet av 
dagverksamhetspersonal två 
gånger per vecka.  

Man -41 

    2020-03-20 2020-09-11     Trygghetslarm Kvinna -27 

    2020-03-20 2020-09-11     Daglig hemtjänst och 
trygghetslarm. 

Kvinna -35 

    2020-03-20 2020-09-09     Hemtjänst och trygghetslarm. 
Extra besök i hemmet av 
dagverksamhetspersonal två 
gånger per vecka.   

Kvinna -30 

    2020-03-23   2020-10-08 Flyttat till 
särskilt 
boende.  

Trygghetslarm och 
trygghetsringning. 
Dagverksamhetspersonal 
ringer också regelbundet.  

Kvinna -40 

    2020-03-18 2020-10-12     Hemtjänst dagligen med täta 
besök. Extra besök i hemmet 
av dagverksamhetspersonal 
två gånger per vecka.  

Man -41 

    2020-03-20 2020-09-09     Hemtjänst och avlösning i 
hemmet. Extra besök i 
hemmet av 
dagverksamhetspersonal två 
gånger per vecka.  

Man -44 

    2020-03-17   2020-09-23 Avliden Trygghetslarm och hemtjänst.  Man -43 

    2020-03-17 2020-09-08     Inga insatser.  Man -41 



Lagrum Insats Beslutsdatum Verkställt Avslutat Orsak avslut Insatser under avbrott Kön/född 

    2020-03-17 2020-09-07     Daglig hemtjänst.  Man -37 

    2020-03-18 2020-09-15     Trygghetslarm Kvinna -40 

    2020-03-17   2020-09-05 Flyttat till 
särskilt 
boende.  

Hemtjänst Man -33 

    2020-03-25 2020-09-16     Daglig hemtjänst, matleverans 
och trygghetslarm. 
Dagverksamhetspersonal 
ringer också regelbundet.  

Man -44 

    2020-03-17 2020-09-16     Inga insatser.  Man -34 

    2020-03-18 2020-09-21     Trygghetslarm och växelvård. Man -41 

    2020-03-25 2020-09-11     Daglig hemtjänst. Besök av 
dagverksamhetspersonal en 
gång per vecka.  

Man -28 

    2020-03-26 2020-09-14     Daglig hemtjänst, matleverans 
och trygghetslarm.  

Man -20 

    2020-03-20 2020-09-11     Daglig hemtjänst och 
trygghetslarm. 

Kvinna -37 

    2020-03-17 2020-09-09     Stöttas av maka. Avlösning i 
hemmet och trygghetslarm. 

Man -37 

    2020-03-18 2020-09-16     Stöttas av maka. Besök av 
dagverksamhetspersonal två 
gånger per vecka.  

Man -43 

    2020-03-20 Avstår pga 
smittorisk. 

    Daglig hemtjänst. Kvinna -29 

  



Lagrum Insats Beslutsdatum Verkställt Avslutat Orsak avslut Insatser under avbrott Kön/född 

    2020-03-17 Avstår pga 
smittorisk. 

    Trygghetslarm Kvinna -36 

    2020-03-20 Avstår pga 
nedsatt 
hälsotillstånd. 

    Inga insatser.  Kvinna -29 

    2020-03-18 Avstår, 
prioriterat 
växelvård. 

     Trygghetslarm och växelvård.  Man -46 

    2020-03-12 Avstår pga 
smittorisk. 

    Trygghetslarm  Kvinna -40 

    2020-03-25 Avstår pga 
smittorisk. 

    Daglig hemtjänst, matleverans 
och trygghetslarm.  

Man -33 

 

 
Kommentar: På grund av pandemin stängdes dagverksamheten under sommaren. När dagverksamheten öppnade i september i begränsad  

omfattning valde några enskilda att avstå på grund av smittorisk. Samtliga berörda har erbjudits andra/utökade insatser i hemmet. 



Avbrott växelvård kvartal 3 

Lagrum Insats Avbrott Verkställt Avslutat Orsak avslut Kompenserande 
insatser 

Kön/Född 

SoL Korttidsboende vx 2020-06-12 2020-09-14     Daglig hemtjänst. Har 
även vistats på tillfällig 
korttidsplats 
efter sjukhusvistelse 
1/7 - 23/7. 

Kvinna -49 

SoL Korttidsboende vx 2020-06-12 2020-09-14     Daglig hemtjänst Man -38 

SoL Korttidsboende vx 2020-06-12 2020-09-14     Daglig hemtjänst Kvinna -41 

SoL Korttidsboende vx 2020-06-12 2020-10-12       Man -46 

SoL Korttidsboende vx 2020-04-01   2020-08-05 Avliden Daglig hemtjänst Man -34 

SoL Korttidsboende vx 2020-06-12       Dagverksamhet  Man -41 

SoL Korttidsboende vx 2020-06-12 2020-09-21     Daglig hemtjänst Kvinna -38 

 

Kommentar: På grund av pandemin avbröts insatsen växelvård på korttidsboende under sommaren. Samtliga berörda har erbjudits andra/utökade insatser i 

hemmet.  



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-04-13 
Dnr: KS 2020/00071   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Administrativa enheten 
Eleonor Hultmark 

Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
som är under beredning april 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Redovisningen antecknas till protokollet.           

Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har 
färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger årligen, i april 
och i oktober. 
 
Administrativa enheten har upprättat en sammanställning över dessa motioner 
och medborgarförslag. 
 
Totalt är 17 motioner och 28 medborgarförslag under beredning i kommunens 
olika sektorer. 
 
Sedan förra redovisningen i kommunfullmäktige den 26 oktober 2020 har   
11 motioner och 13 medborgarförslag behandlats av fullmäktige och nämnder.     

Underlag för beslut 

 Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-13 
 

 Sammanställning över motioner och medborgarförslag som är under 
beredning – april 2021         

Eleonor Hultmark 
Kommunsekreterare   
  
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-04-09 
Dnr: KS 2021/00071   

Sida: 1 (6) 
 

  

 

 Administrativa enheten 
Eleonor Hultmark 

Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
som är under beredning april 2021 

Motioner som är under beredning 

1. Motion om alkolås i kommunens nyanskaffade fordon 

(KS 2019/467) 

Ärendet registrerades 2019-10-22 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen. 

2. Motion om digital registrering av avvikelser 

(KS 2020/92) 

Ärendet registrerades 2020-02-24 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen. 

3. Motion om att begränsa antalet olika personal vid besök i 

hemtjänsten 

(KS 2020/257) 

Ärendet registrerades 2020-06-15  

Ärendet har hanterats av socialnämnden och är för närvarande 

under beredning hos kommunstyrelsen. Planeras för beslut i 

fullmäktige i april. 

4. Motion om fler parkeringsplatser vid badplatserna 

(KS 2020/361) 

Ärendet registrerades 2020-09-28 

Ärendet har hanterats av tekniska nämnden och är under 

beredning hos kommunstyrelsen. 

5. Motion om Ungdomens hus  

(KS 2020/362) 

Ärendet registrerades 2020-09-28 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen. Planeras för 

beslut i fullmäktige i april. 

6. Motion om belysning av gång- och cykelvägar 

(KS 2020/402) 

Ärendet registrerades 2020-10-22 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden. 
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7. Motion om handlingsplan för att lindra effekterna av 

ekonomisk utsatthet 

(KS 2020/405) 

Ärendet registrerades 2020-10-23 

Ärendet har hanterats av socialnämnden och är under beredning 

hos kommunstyrelsen. 

8. Motion om att laga arbetskläder 

(KS 2021/33) 

Ärendet registrerades 2021-01-20 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

9. Motion om fyrverkerier 

(KS 2021/36) 

Ärendet registrerades 2021-01-21 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

10. Motion om skogsbruk 

(KS 2021/35) 

Ärendet registrerades 2021-01-21 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

11. Motion om digital fixare 

(KS 2021/75) 

Ärendet registrerades 2021-02-18 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

12. Motion om laddstolpar 

(KS 2021/77) 

Ärendet registrerades 2021-02-18 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

13. Motion om att göra Kungsgatan bilfri under sommaren 

(KS 2021/79) 

Ärendet registrerades 2021-02-18 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

14. Motion om digitalt närvaro- och voteringssystem 

(KS 2021/82) 

Ärendet registrerades 2021-02-19 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

15. Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret för 

föreningsledare 

(KS 2021/83) 

Ärendet registrerades 2021-02-19 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

16. Motion om handlingsplan för maximalt 30 medarbetare per 

chef 

(KS 2021/163) 

Ärendet registrerades 2021-03-26 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 
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17. Motion om att tillhanda lokaler till ideella föreningar 

(KS 2021/166) 

Ärendet registrerades 2021-03-29 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

 

 

 

Medborgarförslag som är under beredning 

1. Medborgarförslag om att digitalisera alla utskick  

(KS 2020/172) 

Ärendet registrerades 2020-04-27 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

2. Medborgarförslag om trailerparkering vid båtgården 

Ärendet registrerades 2020-08-13 

Ärendet har beretts av tekniska nämnden och är under beredning 

hos kommunstyrelsen 

3. Medborgarförslag om trädäck vid sandstranden Karlsholme 

(KS 2020/254) 

Ärendet registrerades 2020-06-11 

Ärendet har beretts av tekniska nämnden och är under beredning 

hos kommunstyrelsen 

4. Medborgarförslag om att uppföra en skatepark/pump-track 

(KS 2020/285) 

Ärendet registrerades 2020-07-13 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

5. Medborgarförslag om att bevara en fin närmiljö för de 

boende i samband med kommande industriexpansion 

(KS 2020/330) 

Ärendet registrerades 2020-09-28 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

6. Medborgarförslag om promenadstråk utmed Tidan 

(KS 2020/331) 

Ärendet registrerades 2020-09-28 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

7. Medborgarförslag om underhåll av befintlig discgolfbana 

(KS 2020/350) 

Ärendet registrerades 2020-09-21 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 
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8. Medborgarförslag om att bygga soldäck vid yttre piren 

(KS 2020/390) 

Ärendet registrerades 2020-10-15 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

9. Medborgarförslag om att sätta upp skyltar med artnamn på 

träd i parker och leder 

(KS 2020/358) 

Ärendet registrerades 2020-09-25  

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

10. Medborgarförslag om att bygga grillstugor och vindskydd 

(KS 2020/428) 

Ärendet registrerades 2020-11-08 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

11. Medborgarförslag om att placera ut två fotoramar i 

turiststråket 

(KS 2020/454) 

Ärendet registrerades 2020-11-26  

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

12. Medborgarförslag om lekplats vid Ekudden 

(KS 2021/12) 

Ärendet registrerades 2021-01-02 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

13. Medborgarförslag om att förhindra nedskräpning i 

omgivningen från återvinningsstationer 

(KS 2020/456) 

Ärendet registrerades 2020-11-26 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

14. Medborgarförslag om motionstrappa 

(KS 2020/473) 

Ärendet registrerades 2020-12-07 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

15. Medborgarförslag om skyltning vid Prismaskolan 

(KS 2021/44) 

Ärendet registrerades 2021-02-01 

Ärendet är under beredning hos utbildningsnämnden 

16. Medborgarförslag om minnesplats för att hedra veteraner 

(KS 2021/38) 

Ärendet registrerades 2021-01-25 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

17. Medborgarförslag om att göra Lillängsskogen till 

naturreservat 

(KS 2021/131) 

Ärendet registrerades 2021-03-17 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 
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18. Medborgarförslag om skyltar på gång- och cykelvägar 

(KS 2021/127) 

Ärendet registrerades 2021-03-11 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

19. Medborgarförslag om att sänka hastigheten på Forsvägen, 

Ullervad 

(KS 2021/124) 

Ärendet registrerades 2021-03-16 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

20. Medborgarförslag om utflyktsbåt till skärgården 

(KS 2021/124) 

Ärendet registrerades 2021-03-16 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

21. Medborgarförslag om folkbildningsprojektet  

”Mariestadare – var stolta över ert vikingatida arv” 

(KS 2021/74) 

Ärendet registrerades 2021-02-20 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

22. Medborgarförslag om utveckling av kommunikationer för 

Mariestad och Norra Skaraborg 

(KS 2021/137) 

Ärendet registrerades 2021-03-19 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

23. Medborgarförslag om cykelställ vid Novab Arena 

(KS 2021/143) 

Ärendet registrerades 2021-03-23 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

24. Medborgarförslag om att flytta statyn Pomona 

(KS 2021/144) 

Ärendet registrerades 2021-03-23 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

25. Medborgarförslag om att röja undan vass från 

Tidanmynningen upp till järnvägsbron 

(KS 2021/145) 

Ärendet registrerades 2021-03-19 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

26. Medborgarförslag om att döpa tillbaka Bantorget till 

Kotorget 

(KS 2021/146) 

Ärendet registrerades 2021-03-19 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 
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27. Medborgarförslag om att ta bort insynsskydd korsningen 

Bergsgatan – Gnejsvägen 

(KS 2021/141) 

Ärendet registrerades 2021-03-22 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

28. Medborgarförslag om att sätta upp strålkastare på 

Prismaskolans idrottshallstak 

(KS 2021/87) 

Ärendet registrerades 2021-03-22 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

Eleonor Hultmark 
Kommunsekreterare   
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Kommunstyrelsen 

Ks § 68                                                   Dnr 2021/00115  

Ordningsföreskrift om filmning/inspelning av politiska 
sammanträden  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ordningsföreskrift om 
filmning/inspelning av politiska sammanträden.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att se över 
frågan om att spela in de politiska sammanträdena. Hänsyn ska tas till att 
kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men att nämndernas 
sammanträden oftast är stängda och därför kan komma att hanteras på olika sätt.  

Syftet med öppna politiska sammanträden är att ge allmänheten ökad insyn i det 
politiska arbetet. Det är möjligt för en politisk församling att besluta om regler som 
innebär att de som deltar på mötet inte får filma. Bestämmelserna måste då grunda 
sig på sakliga skäl, gälla lika för alla och beslutas av nämnden/fullmäktige (JO:s beslut 
2014-03-28, dnr 6356-2012, 6488-2012). 

Justitieombudsmannen (JO) har tidigare uttalat sig i frågan och har bland annat riktat 
kritik mot ordföranden i utbildningsstyrelsen i Värmdö kommun för att han ensam 
beslutat om ett förbud för åhörare att göra inspelningar med ljud och bild under ett 
sammanträde som var öppet för allmänheten.  

Fråga om inspelning av öppna politiska möten är en ordningsfråga och JO 
konstaterar att en kommunal nämnd kan besluta om ordningsregler som innebär att 
åhörare vid ett öppet sammanträde inte får spela in med ljud och bild. Regeln får 
dock inte vara godtycklig, diskriminerande eller på annat sätt föranledd av 
ovidkommande skäl.  

JO skriver samtidigt att den självklara utgångspunkten är att det ska vara tillåtet att 
göra ljud- och bildupptagningar vid öppna sammanträden. En inspelning av ett möte 
får dock inte störa mötets genomförande. 

Av integritetsskäl bör en inspelning av ett öppet politiskt möte ske på så sätt att 
kameran är riktad mot de förtroendevalda och tjänstepersonerna i rummet, inte mot 
eventuella åhörare. Att filma politiker eller andra som deltar på mötet i egenskap av 
sitt uppdrag eller arbete anses av Datainspektionen inte som integritetskänsligt. 

En filmning av politiker i mötessammanhang kräver inte samtycke (enligt GDPR). 
Att publicera filmen faller sannolikt under publicistiskt intresse, oavsett om det finns 
utgivningsbevis eller inte, och detta är då fritt från krav på samtycke enligt GDPR.  

Möten som är stängda och som hanterar sekretessbelagd information får inte spelas 
in.  

Med utgångspunkt i ovanstående har administrativa enheten upprättat ett förslag till 
ordningsföreskrift som gäller inspelning av öppna nämnds- och fullmäktigemöten.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 114/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09 

Förslag till ordningsföreskrift 

Protokollsutdrag ksau § 56/21 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

(Tf. kommundirektör) 

(Samtliga nämndsekreterare (för vidare information till nämnderna)) 

(Samtliga sektorchefer (i egenskap av föredragande i nämnd)) 

(Kommunfullmäktiges presidium) 

(Kommunsekreterare) 

(Administrativ chef ) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-03-18 
Dnr: KS 2021/00115   
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Ordningsföreskrift om filmning vid politiska 

sammanträden 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ordningsföreskrift om 

filmning/inspelning av politiska sammanträden.            

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i 

uppdrag att se över frågan om att spela in de politiska 

sammanträdena. Hänsyn ska tas till att kommunfullmäktiges 

sammanträden är offentliga, men att nämndernas sammanträden 

oftast är stängda och därför kan komma att hanteras på olika sätt.  

Syftet med öppna politiska sammanträden är att ge allmänheten ökad 

insyn i det politiska arbetet. Det är möjligt för en politisk församling 

att besluta om regler som innebär att de som deltar på mötet inte får 

filma. Bestämmelserna måste då grunda sig på sakliga skäl, gälla lika 

för alla och beslutas av nämnden/fullmäktige (JO:s beslut 2014-03-28, 

dnr 6356-2012, 6488-2012). 

Justitieombudsmannen (JO) har tidigare uttalat sig i frågan och har 

bland annat riktat kritik mot ordföranden i utbildningsstyrelsen i 

Värmdö kommun för att han ensam beslutat om ett förbud för 

åhörare att göra inspelningar med ljud och bild under ett 

sammanträde som var öppet för allmänheten.  

Fråga om inspelning av öppna politiska möten är en ordningsfråga 

och JO konstaterar att en kommunal nämnd kan besluta om 

ordningsregler som innebär att åhörare vid ett öppet sammanträde 

inte får spela in med ljud och bild. Regeln får dock inte vara 

godtycklig, diskriminerande eller på annat sätt föranledd av 

ovidkommande skäl.  

JO skriver samtidigt att den självklara utgångspunkten är att det ska 

vara tillåtet att göra ljud- och bildupptagningar vid öppna 

sammanträden. En inspelning av ett möte får dock inte störa mötets 

genomförande. 
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Av integritetsskäl bör en inspelning av ett öppet politiskt möte ske på 

så sätt att kameran är riktad mot de förtroendevalda och 

tjänstepersonerna i rummet, inte mot eventuella åhörare. Att filma 

politiker eller andra som deltar på mötet i egenskap av sitt uppdrag 

eller arbete anses av Datainspektionen inte som integritetskänsligt. 

En filmning av politiker i mötessammanhang kräver inte samtycke 

(enligt GDPR). Att publicera filmen faller sannolikt under 

publicistiskt intresse, oavsett om det finns utgivningsbevis eller inte, 

och detta är då fritt från krav på samtycke enligt GDPR.  

Möten som är stängda och som hanterar sekretessbelagd information 

får inte spelas in.  

Med utgångspunkt i ovanstående har administrativa enheten upprättat 

ett förslag till ordningsföreskrift som gäller inspelning av öppna 

nämnds- och fullmäktigemöten.   

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09 
 
Förslag till ordningsföreskrift 
 
Protokollsutdrag ksau § 56/21         
 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Tf. kommundirektör 
Samtliga nämndsekreterare (för vidare information till nämnderna) 
Samtliga sektorchefer (i egenskap av föredragande i nämnd) 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunsekreterare 
Administrativ chef  
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Sektor ledning 

Admininstrativa enheten 

Malin Eriksson 

administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Ordningsföreskrift om filmning vid politiska 

sammanträden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ordningsföreskrift om 

filmning/inspelning av politiska sammanträden.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att se 

över frågan om att spela in de politiska sammanträdena. Hänsyn ska tas till att 

kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men att nämndernas 

sammanträden oftast är stängda och därför kan komma att hanteras på olika sätt.  

Syftet med öppna politiska sammanträden är att ge allmänheten ökad insyn i det 

politiska arbetet. Det är möjligt för en politisk församling att besluta om regler 

som innebär att de som deltar på mötet inte får filma. Bestämmelserna måste då 

grunda sig på sakliga skäl, gälla lika för alla och beslutas av nämnden/fullmäktige 

(JO:s beslut 2014-03-28, dnr 6356-2012, 6488-2012). 

Justitieombudsmannen (JO) har tidigare uttalat sig i frågan och har bland annat 

riktat kritik mot ordföranden i utbildningsstyrelsen i Värmdö kommun för att han 

ensam beslutat om ett förbud för åhörare att göra inspelningar med ljud och bild 

under ett sammanträde som var öppet för allmänheten.  

Fråga om inspelning av öppna politiska möten är en ordningsfråga och JO 

konstaterar att en kommunal nämnd kan besluta om ordningsregler som innebär 

att åhörare vid ett öppet sammanträde inte får spela in med ljud och bild. Regeln 

får dock inte vara godtycklig, diskriminerande eller på annat sätt föranledd av 

ovidkommande skäl.  

JO skriver samtidigt att den självklara utgångspunkten är att det ska vara tillåtet att 

göra ljud- och bildupptagningar vid öppna sammanträden. En inspelning av ett 

möte får dock inte störa mötets genomförande. 
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Av integritetsskäl bör en inspelning av ett öppet politiskt möte ske på så sätt att 

kameran är riktad mot de förtroendevalda och tjänstepersonerna i rummet, inte 

mot eventuella åhörare. Att filma politiker eller andra som deltar på mötet i 

egenskap av sitt uppdrag eller arbete anses av Datainspektionen inte som 

integritetskänsligt. 

En filmning av politiker i mötessammanhang kräver inte samtycke (enligt GDPR). 

Att publicera filmen faller sannolikt under publicistiskt intresse, oavsett om det 

finns utgivningsbevis eller inte, och detta är då fritt från krav på samtycke enligt 

GDPR.  

Möten som är stängda och som hanterar sekretessbelagd information får inte  

spelas in.  

Med utgångspunkt i ovanstående har administrativa enheten upprättat ett förslag 

till ordningsföreskrift som gäller inspelning av öppna nämnds- och 

fullmäktigemöten.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 86/21  

Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09 

Förslag till ordningsföreskrift 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Tf kommundirektör 

Samtliga nämndsekreterare (för vidare information till nämnderna) 

Samtliga sektorchefer (i egenskap av föredragande i nämnd) 

Kommunfullmäktiges presidium 

Administrativ chef 
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Ordningsföreskrift för inspelning av 
öppna nämnds- och fullmäktigemöten 

 Utgångspunkten är att det är tillåtet att spela in ett öppet politiskt sammanträde 

om inspelningen kan ske utan att störa mötets genomförande. Om inspelningen 

stör mötet, ska frågan lyftas som en ordningsfråga och nämnden/fullmäktige 

kan besluta om att inte tillåta inspelningen. 

 Vid inspelning ska kameran vara riktad mot politiker och tjänstepersoner, inte 

mot eventuella åhörare. Detta av integritetsskäl och att det skulle kunna finnas 

personer med skyddad identitet bland dessa. (Att filma politiker eller andra som 

deltar på mötet i egenskap av sitt uppdrag eller arbete anses av Datainspektionen 

inte som integritetskänsligt).  

 Den politiska församlingen kan fatta besluta om att inte tillåta filmning. Detta 

beslut måste dock grunda sig på sakliga skäl och gälla lika för alla.  

 Om det vid ett öppet möte finns ärenden på dagordningen som hanterar 

sekretessbelagd information, får inspelning inte ske under dessa ärenden. 

 Inspelning av stängda möten är inte tillåtet, bland annat med hänsyn till 

hantering av sekretessbelagda uppgifter. 

 För det fall det är någon av nämnds- eller fullmäktigeledamöterna som har för 

avsikt att spela in ett öppet möte, ska ledamoten informera 

nämnden/fullmäktige om detta innan mötet inleds.  

 Enskilda åhörare som spelar in måste inte, men får gärna anmäla detta innan 

mötet. Nämnden/fullmäktige hanterar frågan om inspelning när fråga om 

inspelning blir aktuellt.    
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 86  

Uppdrag till kommundirektören 

Representant till Leader Nordvästra Skaraborg, för styrelsen lokal aktionsgrupp 

Kommundirektören får i uppdrag att utse ny representant (tjänsteperson) till 
Leader Nordvästra Skaraborg för LAG (styrelsen – lokal aktionsgrupp).    

Inspelning av politiska sammanträden 

Kommundirektören får i uppdrag att se över frågan om att spela in de politiska 
sammanträdena. Eventuellt kan hanteringen regleras i ordningsföreskrifter. Hänsyn 
ska tas till att kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men att nämndernas 
sammanträden oftast är slutna och därför kan komma att hanteras på olika sätt.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 71                                                   Dnr 2021/00119  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) 2020 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsbokslutet för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
2020 och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för 
verksamhetsåret 2020.    

Jäv 

Ida Ekeroth Clausson (S) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av 
ärendet. 

Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning 
för år 2020. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 

Direktionen behandlade årsbokslutet vid sitt sammanträde den 26 februari 2021 och 
beslutade då att godkänna bokslutet.  

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller 
för verksamheten.  

Revisorerna inom kommunalförbundet har granskat redovisning och förvaltning för 
2020 i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.  

Revisorerna bedömer att:  

 kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de 
finansiella mål som direktionen uppställt.  

 Revisorerna menar dock att de inte kan bedöma om utfallet för 
verksamhetsmålen är förenliga med fastställda mål. De noterar att ett antal 
mål behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre bedömning av 
måluppfyllelsen ska kunna göras.  

 Revisorerna bedömer att den interna kontrollen inte är tillräcklig då 
förbundsdirektionen inte har beslutat om intern kontrollplan med tillhörande 
riskanalys och uppföljning för år 2020.  
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Årsbokslut och fråga om ansvarsfrihet för direktionen i 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2020 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsbokslutet för Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg 2020 och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen och de enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2020.           

Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat 
årsredovisning för år 2020. Direktionen har ansvaret för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar även för 
att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Direktionen behandlade årsbokslutet vid sitt sammanträde den 26 
februari 2021 och beslutade då att godkänna bokslutet.  
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, 
mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.  
 
Revisorerna inom kommunalförbundet har granskat redovisning och 
förvaltning för 2020 i enlighet med kommunallagen och god 
revisionssed. Revisorerna bedömer att:  

 kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt.  

 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt 
med de finansiella mål som direktionen uppställt.  

Revisorerna menar dock att de inte kan bedöma om utfallet för 
verksamhetsmålen är förenliga med fastställda mål. De noterar att ett 
antal mål behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre 
bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras.  
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Årsbokslut och fråga om ansvarsfrihet för direktionen i 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsbokslutet för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
2020 och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för 
verksamhetsåret 2020. 

Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning 
för år 2020. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Direktionen behandlade årsbokslutet vid sitt sammanträde den 26 februari 2021 och 
beslutade då att godkänna bokslutet.  
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller 
för verksamheten.  
 
Revisorerna inom kommunalförbundet har granskat redovisning och förvaltning för 
2020 i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna bedömer att:  

 kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de 
finansiella mål som direktionen uppställt.  

Revisorerna menar dock att de inte kan bedöma om utfallet för verksamhetsmålen är 
förenliga med fastställda mål. De noterar att ett antal mål behöver tydliggöras och 
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konkretiseras för att en bättre bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras.  
 
Revisorerna bedömer att den interna kontrollen inte är tillräcklig då 
förbundsdirektionen inte har beslutat om intern kontrollplan med tillhörande 
riskanalys och uppföljning för år 2020.  
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2020 godkänns.  
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2 Inledning 

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst med kostnadseffektivitet genom 

god ekonomisk hushållning av förbundets samlade resurser. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är 

att medverka till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir 

så små som möjligt. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent 

och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på 

människa miljö och egendom begränsas. 

Den samlade personella resursen för räddningstjänstförbundet består av cirka 347 medarbetare som förfogar 

över de räddningsfordon, räddningsutrustning och övriga materiella tillgångar avsedda för verksamhetens 

bedrivande. Förbundet har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på brandstationer och räddningsvärn 

enligt nedan för att uppnå en optimal täckning över ytan och därigenom skapa möjlighet för snabba insatser 

vid olycksplatser.  
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3 Förbundets verksamhet  

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) håller en för förbundsmedlemmarna 

gemensam räddningstjänst, som enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av 

förbundsmedlemmarna. RÖS verksamhet omfattar bland annat att.:  

• Åtgärder och aktiviteter vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs  

• ansvara för sotningsverksamheten    

• verka för annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor  

• tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal 

• fullgöra uppgifterna inom det civila försvaret beträffande räddningstjänst under höjd beredskap 
   

Kommunalförbundet omfattar sju kommuner med ca 122 8661 invånare och har en landyta av 3 100 km2. 

4 Politisk ledning 

Kommunalförbundet är organiserat genom en direktion. Medlemskommuner är Skövde, Mariestad, Tibro, 

Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång. Varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två 

ersättare i direktionen. Skövde kommun innehar ordförandeposten. Inom direktionen finns ett presidium som 

tillika är beredningsutskott. Presidiet består av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande.  

Handlingsprogrammet är det politiska styrdokumentet som redovisar vald ambitionsnivå, organisation och 

planering för förebyggande verksamhet samt resurser och förmågor för den operativa verksamheten. 

Handlingsprogrammet som har fastställdes under 2016 gällande 2017–2019, har prolongerats och därmed 

omfattat även verksamhetsåret 2020.  

5 Allmänt 

Verksamhetsåret 2020 har varit allt annat än förutsägbart. Sällan har vår förmåga att ställa om (och tänka om) 

utmanats så mycket som under detta år. Huvudfokus i det inriktningsbeslut som fattades med anledning av 

pandemin, var att vidta de nödvändiga åtgärder som krävdes för att upprätthålla den operativa förmågan och 

därigenom säkerställa skyddet för de som vistas i förbundets medlemskommuner. Inledningsvis rådde stor 

osäkerhet om hur olika identifierade smittorisker skulle hanteras, men allt eftersom nationella direktiv och 

riktlinjer växte fram tog också RÖS fram rutiner, riktlinjer och restriktioner.  

Coronapandemin har även haft inverkan på RÖS budget 2020. Inköp av material såsom 

handsprit/desinfektionsmedel, saneringsutrustning och skyddsutrustning har särskilt belastat årets 

driftsbudget på ett oförutsett sätt. Det finns också extra personalkostnader som uppstått samt uteblivna 

intäkter. Det har även inneburit minskade personalkostnader som t.ex. sjuklönersättning och 

arbetsgivaravgifter, men också mindre övertidskostnader än vad som prognostiserades för året.  

Verksamheten 2020 har inte kunnat bedrivas enligt handlingsprogrammet fullt ut. De utåtriktade aktiviteterna 

som t.ex. information till allmänheten och externa brandutbildningar har till största delen ställts in mot 

bakgrund av coronapandemin och de restriktioner, råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten m.fl. angivit 

Tillsynsverksamheten har styrts om från verksamheter där riskgrupper funnits, t.ex. äldreboenden, men 

resultatet gällande tillsyn bedöms fortsatt vara lågt.  

 

 

1 Antal invånare totalt 31/12 år T. Källa: SCB. 
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Antalet insatser är lägre2 än tidigare år och bedöms också ha en direkt koppling till förändringar i människors 

vardag till följd av pandemin. Även intern övnings- och utbildningsverksamhet har påverkats, men där mottot 

”ställa om istället för att ställa” in har fått vägleda arbetet mot att hitta tillräckligt smittsäkra vägar att i första 

hand upprätthålla, men också vidareutveckla kompetensen hos våra medarbetare. Pandemins påverkan syns 

även tydligt i sjukfrånvaromönstret för 2020. Total sjukfrånvaro uppgår till 6,6% mot 4,1% för 2019. Ökat 

karensuttag samt sjukfrånvaro dag 2–14 konstateras och står för 5,3% enheter jämfört med 3,0% för 2019. 

Tydligheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats under året. Bland annat har samtliga chefer 

och ledare genomgått en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete via Skövde kommun. Vidare har ett 

huvudskyddsombud valts ut samt plan för indelning av RÖS skyddsområden presenterats. 

År 2019 var ett avtalsår för bland annat Kommunal, Ledarna samt Vision. På grund av coronapandemin 

prolongerades avtalen fram tom 31 oktober 2020. De nya avtalen HÖK 20 Kommunal, samt HÖK 20 Allmän 

Kommunal Verksamhet presenterade i slutet av oktober med giltighet from första november. Trots ett snävt 

tidsschema genomfördes löneöversyn 2020 med utbetalning av ny lön i december månad för heltid och januari 

månad för RiB.  

Utfall av löneöversyn 2020 på förbundsnivå: 2,84% 

För utförligare beskrivningar av verksamhetsmålen se under avsnitt 11.2.  

Förbundsdirektionen gav Förbundsdirektören tillsammans med ledningen för RÖS uppdraget att göra en större 

översyn och genomlysning av verksamheten. Uppdraget omfattar tolv punkter som delats in i fem nedan 

huvudområden.  

1. Finansiell styrning 

• Finansiella mål 

• Finansieringsprinciper 

• Pensionsskuldehantering 

• Fördelningsnyckel 

 

2. Budget- och uppföljningsrutiner 

• Budgetprocessen 

• Uppföljning- och rapporteringsrutiner 

• Skapande av långtidsbudget 

 

3. Bemanning strategi 

• Strategi för att möta ökande personalkostnader 

 

4. Optimering av intäkter 

• Uppräkning och optimering av intäkter 

• Analys av verksamheten vid övningsfältet Hasslum  

 

5. Fastighetsbehov 

• Nya brandstationer i Skövde och Mariestad 

• Underhålls- och/eller nybyggnationsbehov i övrigt 

 

 

2 Ca. 200 färre insatser än ett genomsnitt av de senaste fyra åren  
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Översynsarbetet påbörjades under maj månad och delredovisningar sker fortlöpande till direktionen vid 

ordinarie möten. Arbetet har i skrivande stund lett fram till:  

• Ett förslag gällande finansiella principer för fastighetsägande inom förbundet 

• Ny pensionsskuldhantering 

• En helt omarbetad personalbudget för 2021 och framåt 

• Omarbetad analys av verksamhetens intäkter från övningsfältet Hasslum  

• Samverkan med Mariestads kommun ang. förstudie gällande ny brandstation 
 

Förändringar i LSO som började gälla 2021-01-01 ställde tydliga krav på landets kommunala räddningstjänster 

när det gäller att effektivare kunna hantera stora och allvarliga olyckor. Kraven omfattar bl.a. en tydligare och 

mer robust ledningsorganisation där förväntan är att kommunerna ska klara av att upprätthålla en ständigt 

övergripande ledning av räddningstjänsten samt möjlighet att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt. 

Mot bakgrund av de förändrade kraven har räddningstjänsterna i Skaraborg (RÖS – SMS – RVS) tillsammans 

under 2020 bedrivit en förstudie, där målsättningen varit att genomlysa förutsättningarna för att ev. skapa ett 

gemensamt, robust och effektivt ledningssystem för Skaraborgs tre räddningstjänster.  
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6 Omvärldsanalys 

Det råder ingen tvekan om att RÖS har en utmanande och spännande tid att möta framåt. De globala 

trenderna påverkar oss lokalt på ett mer kännbart sätt än tidigare. Medborgarnas både faktiska och upplevda 

trygghet genom tillit till olika samhällsfunktioner och dess koppling till utmaningar med segregation är en 

angelägen fråga i samhällsdebatten. Klimatförändringar påverkar oss redan nu och sannolikt ändå mer i 

framtiden, vilket kräver tidig planering i samverkan mellan flera aktörer för att klara av att möta dessa på ett 

bra sätt.    

Covid-19 nådde Sverige 2020 och ändrade förutsättningarna för människor och verksamheter, vilket 

naturligtvis även fick påverkan på RÖS. Pandemin och dess effekter kan därför inte lämnas okommenterad när 

det gäller trendanalys och utmaningar för samhället de kommande åren. En oro som finns är vilka effekter 

pandemin kommer att få för bl.a. samhällsekonomin i det längre perspektivet, både globalt och nationellt. En 

kraftig nedgång i ekonomin måste förväntas ge sannolikt minskade möjligheter för kommunal räddningstjänst 

att utvecklas i den takt som är nödvändig för att möta de utmaningar som klimat- och samhällsförändringarna i 

stort kräver.  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg strävar efter att följa medlemskommunernas utveckling. Inom det 

gemensamma geografiska området kan det konstateras att utvecklingen inom respektive kommun sker i olika 

tidsförhållanden och med olika ambitioner. Denna förutsättning påverkar också RÖS fortsatta utveckling och 

kräver en tydligare kommunikation och närhet till respektive kommun för att möjliggöra en långsiktig och 

hållbar verksamhetsplanering som innefattar framtida målsättningar, ambitioner och kostnader. 

Återtagandet av förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap kan komma att innebära att ett antal 

tilläggsuppgifter för kommunal räddningstjänst ska hanteras. En förutsättning för lösandet av dessa uppgifter 

är att staten tillskjuter ekonomiska medel.  

Tidigare bedömning kvarstår, att fortsatt utökad samverkan med andra räddningstjänstorganisationer och 

andra krisledande aktörer är en ren förutsättning för utveckling av framtida räddningstjänsts- och 

krishanteringsförmåga. 

 

Skövde den 15 februari 2020  

 

Mikael Wallin  

Förbundsdirektör  
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7 Förvaltningsberättelse 

8 Översikt över verksamhetens utveckling 

8.1 Flerårsöversikt 

 
Flerårsöversikt 2020 2019 2018 2017 2016 

            

Antal anställda 347* 342 355 359 347 

Befolkning 123 282  121 991 121 934 120 965 118 847 

Verksamhetens nettokostnader -98 154 -99 213 -95 760 -91 637 -88 064 

Personalkostnader, tkr -76 668 -74 388 -69 925 -67 617 -65 345 

Nettoinvesteringar, tkr 13 969 14 205 7 700 9 695 3 980 

Årets resultat, tkr 4 931 447 -2 125 1 873 1 092 

Eget kapital 35 337 30 405 29 958 29 236 27 363 

Medlemsbidrag, tkr 103 902 100 388 95 943 91 580 88 576 

Soliditet (%) 30 25 27 27 27 

Kassalikviditet (%) 142 149 149 148 144 
*Antal anställda 2020 har beräknats på samtliga tv-anställda, exkl. timanställda. 

 
Resultatet för året visar på ett överskott om ca 4932 tkr. Värdepappersförändringen visar ett positivt resultat 

på 209 tkr, vilket innebär att balanskravsresultatet uppgår till 4723 tkr.  

Pensionsskulden har minskats med 4202 tkr mot budget. Den stora förändringen beror på två tjänster som 

omreglerats gällande SAP-avtalet3, samt förändring av schablonuppräkning från 2% till 1,5%.  

Mot bakgrund av ovan redovisad påverkan bedöms budget för 2020 ha följts enligt mål om ett nollresultat i 

den utsträckning som varit påverkansbart.  

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar i form av senarelagda investeringar, vilket 

innebär lägre avskrivningar än planerat under 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Särskild avtalspension för brandmän i operativ tjänst.  
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9 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Resultatet (det finansiella)  

Resultatet för året påvisar ett överskott på 4932tkr.  

Kapacitet/långsiktig betalningsberedskap  

Soliditeten ligger på 30 %.  

Finansieringen av räddningstjänstförbundet måste med skyndsamhet speglas mot genomförd riskanalys och 

beaktande av tydliga trender och förändringar i samhället i övrigt. Mot bakgrund av medlemskommunernas 

och samhällets utveckling påverkas räddningstjänstens uppgifter och förutsättningar att lösa tilldelade 

uppgifter.  

Riskförhållande  

Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom 

medlemsavgifterna vid behov.  

Riskförhållandet bedöms som lågt.  

Kontroll  

Kontrollen är god då månadsuppföljningar görs som sedan presenteras för direktionen.  

Direktionen har beslutat om en verksamhetsinternkontrollplan för uppföljning av beordrad och genomförd 

verksamhet.  

Förbundet har ett löpande avtal med Skövde kommun gällande ekonomi -och lönehantering, vilket innebär att 

förbundet följer Skövde kommuns internkontrollplan för dessa områden. 

9.1 Finansförvaltning  

 
Placeringspolicy för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 

Syfte 

Denna placeringspolicy anger regler för förvaltningen av RÖS:s placerade medel utifrån de riktlinjer som 

fastställts 2013-04-25.  

Placeringspolicyn anger regler inom följande områden: 

- Tillgångsslag  

- Begränsningar för tillgångsslag  

- Begränsning av ränterisk 

- Begränsning av enhandsengagemang 

- Etiska krav 

- Uppföljning 

- Fastställande av policy 
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9.2 Placeringsregler 

Tillgångsslag 

Förvaltningens medel får placeras i följande tillgångsslag: 

- Korta räntebärande värdepapper/fonder. 

- Långa räntebärande värdepapper/fonder. 

- Utländska räntebärande värdepapper/fonder. 

- Utländska aktier/aktiefonder. 

- Svenska aktier/aktiefonder. 

 Begränsningar av placeringar i dessa tillgångsslag redovisas i kommande avsnitt. 

Begränsningar för tillgångsslagen 

Placeringar i de tillåtna tillgångsslagen skall normalt uppgå till följande andelar av de totala tillgångarna inom 

förvaltningen. Placeringarna får dock variera mellan angivna högsta och lägsta värden utifrån aktuell situation 

på finansmarknaden. 

Begränsning av ränterisk 

Förvaltningens innehav av ”korta räntebärande värdepapper/fonder” skall ha en genomsnittlig 

räntebindningstid på högst 4 år, men riktvärdet är 2 år. Placeringar skall ske huvudsakligen i svenska 

räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och obligationer 

utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, dvs.  Investment Grade.  

”Långa räntebärande värdepapper/fonder” får ha en duration på högst 8 år och placeringar ska endast göras i 

värdepapper med hög kreditvärdighet dvs. Investment Grade, samt i banker med oktroj att bedriva 

verksamhet i Sverige.  Duration är ett mått på en tillgångs räntekänslighet och anger tillgångens effektiva 

återstående löptid.  

Utländska räntebärande värdepapper/fonder kan användas om dessa är valutasäkrade i svenska kronor, och 

får endast göras i värdepapper med hög kreditvärdighet, dvs. Investment Grade.  Durationen avgör om de 

hamnar under kategorin ”korta” eller ”övriga”. 

Även med deposits/fasträntekonton avgör löptiden vilket tillgångsslag dessa tillhör. 

Begränsning av enhandsengagemang  

Tillgångar som hänförs till en enskild emittent - eller emittenter inom samma koncern - får uppgå till högst 10 

% av de totala tillgångarna inom förvaltningen.  

Etiska krav 

Vid förvaltningen ska beaktas deklarationer och konventioner som har undertecknats av Sverige inom 

områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Dessutom ska kriterier beaktas för bolag med 

verksamhet inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. 

För fondplaceringar gäller minimikravet att fonden måste förvaltas i linje med United Nations Principles for 

Responsible Investments (UNPRI), dvs. att ansvarig förvaltare har vedertagna riktlinjer för socialt ansvarsfulla 

investeringar (SRI). 
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 Uppföljning  

RÖS bör minst två gånger per år se över förvaltningen, med syfte att se om förutsättningar har förändrats, eller 

om enskilda tillgångsslag driftat och därför avviker från angivna riktvärden (t ex på grund av 

finansmarknadernas utveckling) och därför behöver rebalanseras. Förbundsdirektören ska minst två gånger 

per år redovisa utvecklingen av portföljen till direktionen samt att portföljen stämmer överens med fastställd 

placeringspolicy.   

Fastställande av policy 

RÖS fastställer placeringspolicyn och beslutar om revidering av denna policy. 

Placeringar 

Förbundets placeringar uppgår per 201231 till 26 330 tkr. 

Placeringarna finns som Räntefonder och Aktiefonder. 

Pensionsförvaltning (beloppen är i tkr) 

Förbundet har ingen försäkringslösning utan den förmånsbestämda ålderspensionen och den särskilda 

avtalspensionen för brandmännen ligger som avsättning i balansräkningen.  

År: 2019 2020 

Avsättningar (inkl. särskild löneskatt) för pensioner och liknande 

poster 

36 982 34 715 

Totala pensionsförpliktelser 36 982 34 715 
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10 Händelser av väsentlig betydelse 

Första veckan i april 2020 tillträdde en ny Förbundsdirektör, Mikael Wallin, för Räddningstjänsten i Östra 

Skaraborg. Mikael kom närmast från Kriminalvården där han de senaste fyra åren varit chef för 

Tidaholmsanstalten och före det arbetade han drygt 24 år inom Polisen. 

 

RÖS har under 2020 valt att inte ersätta vakant HR-tjänst, utan valt att 

inleda ett partnerskap med Skövde kommun genom att upphandla 

kompetensen. Målbilden med den strukturella förändringen är dels att 

minska organisationens egen sårbarhet, men också möjliggöra nyttjandet 

av den breda HR-kompetens som uppnås genom partnerskapet.  

 

Under några veckor i slutet av april månad sattes totalt 

27 bilar i brand i stadsdelen Södra Ryd i Skövde. 

Händelsekedjan innebar stor påfrestning för de 

operativa styrkorna som arbetade intensivt och 

framgångsrikt genom flera insatser kvälls- och 

nattetid. Samverkan med Skövde kommun och 

Polismyndigheten fungerade mycket bra både genom 

kontinuerlig dialog och informationsutbyte samt vid 

insatserna. Utöver det operativa insatsarbetet 

genomfördes också flera trygghetsskapande och 

förebyggande insatser med närvarande och 

dialogskapande insatspersonal i Södra Ryd.  

 

Under våren 2020 genomfördes en medarbetarundersökning för alla heltidsanställda inom RÖS. 

Medarbetarundersökningen genomfördes av ett externt anlitat företag genom en traditionell 

enkätundersökning kompletterad med intervjuer. Det sammantagna resultatet visade på flera 

områden som uppfattades fungera väl, men det fanns också tydliga utvecklingsområden där RÖS 

har en betydligt högre ambitionsnivå. Utvecklingsarbetet har initierats genom bildandet av 

arbetsgrupper, men har inte startats upp på grund av bedömd för hög risk för korsbindande 

smittspridning av Covid-19 bland operativ personal.  

 

RÖS och Högskolan i Skövde (HiS) ansökte inför hösten 

2020 projektmedel från statens innovationsfond Vinnova 

för att skapa möjligheter att öva och utbilda 

medarbetare genom virtuell simulering. Ansökan 

beviljade projektmedel om totalt 1 Mkr, varav RÖS har 

erhållit 300 Tkr av dessa för projektaktiviteter och HiS 

resterande 700 Tkr för bedrivande av forskning kopplat 

till projektet. Projekttiden är 201101 – 211031, vilket 

medförde att projektplan med mål och aktiviteter 

arbetades fram under 2020, medan själva genomförandet 

planeras att ske under 2021.  
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11 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

11.1 Finansiella mål  

 

Mål och måluppfyllnad  

Resultatmål  

Budget och plan för 2020 upprättades med ett resultat på 150 tkr. Erforderligt överskott för säkrande av det 

egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom medlemsavgifterna vid behov.  

Måluppfyllnad  

Resultatet för året påvisar ett överskott på 4932 tkr. Det positiva resultatet beror i huvudsak på förändrad 

pensionsskuld enligt tidigare redovisning ovan.  

Investeringsmål  

Nyinvesteringar och reinvesteringar får göras inom de ramar som Direktionen beslutar. Erforderliga medel för 

kapitaltjänstkostnader ingår/tillförs ramen.  Direktionen beslutade för 2020 om investeringar för 3 960 tkr. 

Beslut togs även att överföra investeringsmedel från 2019 till 2020 med 13 896 tkr mot bakgrund av 

senarelagda investeringar.  

Måluppfyllnad  

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föranlett senarelagda 

investeringar vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2020.  

Under året har investeringar skett med bl.a. två nya släckbilar, en tankbil, två hoppkuddar för suicidincidenter, 

två personbilar, två oljeavskiljare (Tibro & Hjo), renovering av omklädningsrum i Gullspång, reningsverk till 

tvätthallen i Skövde, etablering av larmställstorg (separerad larmställsförvaring), en stor mängd 

skyddsutrustning i form av nya larmställ m.m.  

Direktionen har beslutat att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 2020 till 2021, till en summa av 3 888 

tkr.  

Målet att investeringsvolymen skall ligga inom given ram är uppnått.  

God ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska målen nåtts och riktlinjerna för verksamheten 

följts.  

11.2 Verksamhetsmål 

11.2.1 Skadeförebyggande verksamhet  

Måluppfyllelse  

Säkerhetsmål (S) med tillhörande prestationsmål (P) för år 2020: 
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- S5 Andelen boendemiljöer inom medlemskommunerna med individuellt anpassat brandskydd, minst 
brandvarnare, ska öka. 
 

- P5.1 Räddningstjänsten ska aktivt verka för att öka andelen boendemiljöer som har individuellt 
anpassat brandskydd, minst brandvarnare.  
 

- S9 Barn och ungdomar ska vara informerade om konsekvenser av brand och anlagd brand.  
 

- P9.1 Räddningstjänsten ska i förebyggande syfte och efter förfrågan genomföra informationsinsatser 
om brand och anlagd brand för barn och ungdomar anpassad efter ålder och inlärningsförmåga. 
 

- S11 Räddningstjänsten ska, genom samverkan, verka för skydd mot andra olyckor än brand.  
 

- P11.1 Räddningstjänsten ska, efter förfrågan, medverka i offentliga aktörers evenemang och 
samarbeten för att verka för skydd mot andra olyckor än brand.  
 

- P11.2 Räddningstjänsten ska, efter förfrågan och bedömning av nyttan, medverka i privata aktörers 
evenemang och samarbeten för att verka för skydd mot andra olyckor än brand. 
 

- P12.3 Räddningstjänsten ska yttra sig, inom sitt kompetensområde, till den aktör som har behov av 

det. 

Resultat måluppfyllelse 

Samtliga av de mål som följs upp handlar om utåtriktad verksamhet. Utåtriktad verksamhet har i år påverkats av 
samhällsläget avseende Covid-19 men har också påverkats av de senaste årens omfördelning av arbetsuppgifter 
för SMO-styrkan, från utåtriktad verksamhet till tjänstgöring på övningsfältet i Hasslum. På grund av Covid-19 
har nästan all utåtriktad verksamhet under året ställts in, vilket gör att målen inte går att uppfylla under rådande 
förutsättningar. Sammanfattningsvis har målen inte uppfyllts.  

Resultat för året 

Årets resultat har påverkats av Covid-19 som haft påverkan på vissa delar av avdelningens verksamhet, 
framförallt den utåtriktade verksamheten med information till allmänheten och brandutbildning. Påverkan har 
inte varit lika stor på myndighetsutövningen i antal handlagda ärenden. Däremot har tillsynsverksamhet fått 
styras om från verksamheter där riskgrupper finns till verksamheter där riskgrupper inte finns.   

Resultatet gällande tillsyn fortsätter att vara lågt under året. Resultatet gällande tillsyn LBE4 är lågt då inga 
tillsyner enbart enligt LBE har genomförts på grund av prioritering av verksamheten till förmån för tillsyn enligt 
LSO5 2 kap. 2 §. De tillsyner som har genomförts enligt LBE har varit samordnade med tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 
§. Inga tillsyner enligt LSO 2 kap. 4 § av farlig verksamhet har genomförts under året, även det på grund av 
prioritering av verksamheten till förmån för tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §.  

Orsaken till ovanstående resultat är som tidigare att avdelningen inte har den bemanning som krävs för 
uppdraget, framförallt kopplat till ökat antal ärenden samt att det tar längre tid att bedriva myndighetsutövning 
och ärendehantering som uppfyller gällande lagstiftning, ex. förvaltningslagen. Under året har avdelningen 
rekryterat en medarbetare till en tidigare vakant tjänst samt haft en del föräldralediga medarbetare. Detta har 
också bidragit till det låga resultatet. Med nuvarande antal medarbetare är resultatet avdelningens kapacitet. 
Avdelningens kapacitet påverkas starkt om medarbetare är föräldralediga, slutar eller på annat sätt är 
frånvarande.  

 

4 LBE – lag om brandfarliga och explosiva varor. 
5 LSO – lag om skydd mot olyckor. 
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Resultatet gällande utåtriktade verksamhet, som brandutbildning och information till allmänheten, är lågt för 
året, endast delvis på grund av Covid-19. Det är en stor nedgång både i antalet informationstillfällen som 
genomförts samt totalt antal personer som nåtts av informationen. Nedgången gäller inte bara i år utan har 
pågått under ett antal år, framförallt på grund av förändrade förutsättningar att bedriva verksamheten för SMO-
styrkan. 

För detaljerat resultat om ovanstående se tabeller nedan samt bilaga A. 

 
Tabell 1: Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 2 kap. 2 §, verksamheter 

 
Tabell 2: Tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE 
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Tabell 3: Informationstillfällen till allmänheten 

Analys 

Den påverkan som rådande samhällsläge gällande Covid-19 har haft får ses som en engångshändelse som inte 
går att göra något åt. Det kan dock konstateras att verksamhetens utåtriktade verksamhet har varit på nedgång 
under flera år. Antalet brandutbildningar och informationstillfällen minskar för varje år. Totalt antal informerade 
personer minskar också för varje år som går.  

Orsaken till nedgången över tid handlar om att SMO-styrkan har fått förändrade arbetsuppgifter. När styrkan 
inrättades var deras huvudsakliga uppdrag utåtriktad verksamhet i kombination med att utgöra en operativ 
resurs över ytan. Under senare år har SMO-styrkans arbetsuppgifter förskjutits till att utgöras av 
instruktörsverksamhet på räddningstjänsten övningsfält i Hasslum. Utförandet av brandutbildningar har förts 
över från SMO-styrkan till den operativa personalen men bokning och planering av verksamheten sker 
fortfarande av SMO-styrkan. Den operativa personalen har inte använts i tillräcklig utsträckning för utåtriktad 
verksamhet framförallt på grund av svårigheter att planera verksamheten. SMO-styrkan har inte heller möjlighet 
att följa upp kommunens genomförda utbildningar årligen samt att göra reklam för räddningstjänstens 

utbildnings- och informationsmöjligheter, vilket också minskar efterfrågan.  

Slutsatser 

Organisationens utåtriktade verksamhet behöver ses över och det behöver säkerställas att det finns resurser för 
utförandet och planeringen av arbetsuppgifterna. Utåtriktad verksamhet, utbildning och information, är 
effektiva verktyg för att ändra människors beteende gällande brand och brandskydd. Det är genom ett ändrat 
beteende hos människor som vi kan uppnå färre bränder men framförallt att färre dör och skadas till följd av 
bränder. Att ingen ska dödas eller allvarligt skadas till följd av brand eller andra olyckor är Räddningstjänsten 
Östra Skaraborgs vision men det görs idag inte tillräckligt för att uppnå den.  

SMO-styrkan behöver ses över för att skapa bättre förutsättningar att hantera informationsverksamhet och 
brandutbildningsverksamhet. Det är också lämpligt att övriga delar av räddningstjänstens personalresurs börjar 
användas för ändamålet i större utsträckning. Detta kräver förutsättningar för planering av verksamheten, vilket 
skulle kräva en utsedd medarbetare som har samordningsuppdraget som sin huvudarbetsuppgift. Förslagsvis 
delas SMO-styrkan upp i två delar som fördelas mellan övningsfältet i Hasslum samt förebyggandeavdelningen 
genom att två medarbetare utgör instruktörer på övningsfältet och två medarbetare utgör planeringsfunktion 
för utåtriktad verksamhet samt till del även bedriver viss utåtriktad verksamhet. Dessa två medarbetare kan 
också understödja övrig verksamhet inom avdelningen för att förbättra avdelningens resultat.  
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Det kan också konstateras att målen generellt behöver ses över och göras mätbara.  

Händelser under året 

Under året har en ny medarbetare, brandinspektör Hannes Lidbeck, rekryterats till avdelningen.   
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Bilaga A – Statistiskt underlag 

Arbetsmoment 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § 255 298 210 76 85 134 108 

Varav verksamheter 42 42 42 0 31 72 48 

Andel brister vid tillsyn     75% 82% 77% 

Varav badplatser och gästhamnar  40 40 40 0 54 62 46 

       14 

Varav samordnad med tillsyn enligt LBE   22 10 6 6 5 

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 § 4 0 3 0 0 0 0 

Tillsyn enligt LBE 99 91 54 6 6 5 5 

Varav samordnad med tillsyn enligt LSO   36 6 6 3 5 

Andel brister vid tillsyn      60% 40% 

Tillstånd enligt LBE 66 46 53 50 27 37 24 

Varav tillstånd brandfarlig vara 53 34 36 39 22 30 19 

Varav tillstånd explosiv vara 13 12 17 11 5 7 5 

Brandutbildningar 124 63 90 72 89 62 18 

Antal deltagare på kurser 2368 1046 1558 1171 1728 1165 415 

Egensotning 20 20 17 28 15 22 32 

Beviljade 17 12 16 25 14 22 17 

Avslagna 3 8 3 7 1 0 3 

Informationstillfällen till allmänheten 175 158 139 119 73 64 13 

Antal informerade personer 3453 4527 5336 4151 2295 1754 262 

Antal informerade personer * 6721 3020 5140 867 1100 915 378 

Totalt antal informerade personer 10 

174 

7547 10 

476 

5018 3395 2669 614 

Varav förskolebarn (0-6 år)     195 90 - 

Varav Skolbarn (6–12 år)     1053 180 - 

Varav ungdomar (12–18 år)     1026 270 - 

Varav vuxna     1022 375 - 

Hembesök   49 44 310 481 179 

Antal informerade personer   1397 1067 471 696 121 

Inventering, brandskydd i flerbostadshus   74 53 0 0 0 

Yttranden 567 481 590 623 631 736 538 

Yttrande gällande planprocessen 44 43 62 66 53 58 49 

Yttrande gällande byggprocessen 112 113 191 223 210 270 225 

Yttrande gällande miljöbalken   3 1 4 3 11 

Yttrande gällande polistillstånd 208 178 246 279 298 336 150 

Yttrande gällande serveringstillstånd 38 32 43 41 50 50 37 

Övriga remisser   22 5 2 4 4 

Olycksundersökning   14 3 2 8 3 

Sakkunnighetsutlåtande   9 5 12 7 59 

*Värdet bygger på uppskattningar 
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11.2.2 Skadeavhjälpande  
I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen vilka fungerar som 
styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år ska dessa utvärderas för att visa i vilken mån 
avdelningen uppfyller förväntningarna gällande förmåga. I Budget 2020 anges att nedanstående mål återigen 
skall analyseras med anledning av tidigare identifierad brist: 

- S4. Erfarenheter från inträffade händelser skall tillvaratas. 

- P4.1  Räddningstjänsten ska lära från egna genomförda insatser i syfte att effektivisera och göra  
  den operativa verksamheten säkrare 

- P4.2  Räddningstjänsten skall ta del av insatser och händelser via omvärldsbevakning och  
  implementera nödvändig kunskap i egen organisation 

- P4.3  Räddningstjänsten ska utifrån gjorda erfarenheter delge dessa till övriga intressenter i      
    samhället 

- P4.4  Räddningstjänsten ska via omvärldsbevakning hantera och vid behov justera egen operativ  
   organisation utifrån uppfattad riskbild 

 

Av dessa mål skall målet S4 ses som rubriksättande för övriga delmål.  

Tidigare har redovisats att målet P4.4 ej uppfyllts. Med anledning därav fokuseras på detta mål även i denna 
rapport. 

Mål 

Räddningstjänsten ska via omvärldsbevakning hantera och vid behov justera egen operativ organisation utifrån 

uppfattad riskbild. 

Analys 

Den brist som tidigare redovisats har ej åtgärdats. Redan vid halvårsrapporten för verksamhetsåret 2019 

gjordes följande redovisning. 

”Den bedömning som kan göras, och som bygger på erfarenhet och beprövad metod och teknik, är att utifrån 

givet uppdrag i Handlingsprogrammet så är numerären i vissa räddningsstyrkor för små. Som ett exempel på 

detta kan nämnas uppgifterna vid olyckstypen brand i flerbostadshus. Det kan då inte uteslutas att såväl 

utvändig som invändig livräddning måste genomföras samtidigt.  Resursen är då ej tillräcklig. Ett annat 

exempel är sannolikheten för samtidiga larm vilken ökar i takt med ökad befolkningsgrad. Ett tredje kan vara 

alla de riskmoment som måste hanteras i samband med trafikolyckor vid större vägar. Här skall drabbade 

omhändertas samtidigt som man måste skapa en säker arbetsplats för egen personal. Vid försök att frigöra 

ekonomiskt utrymme för att justera sådana organisatoriska brister har istället antalet tjänster över tid minskat. 

Detta har lett till att den operativa organisationen inte längre kan anses anpassad för uppgiften.” 

Ett underlag som använts för ovanstående bedömning är att folkmängden inom organisationens geografiska 

verksamhetsområde under en femårsperiod ökat med cirka 5000 personer. En ökning som motsvarar 

befolkningen i Gullspångs kommun.  

I det statistikunderlag som arbetades fram under 2019 kan man vidare dra slutsatsen att organisationen vid 

vissa orter inte klarar av uppsatta mål gällande insatstider. För att åtgärda del av detta har slutsatsen dragits 

att funktionen FIP, Första Insats Person, borde implementeras i organisationen. Detta har inte gjorts. 

Måluppfyllnad 

Målet anses inte vara uppfyllt. Detta resultat skall tas med i framtagandet av nytt handlingsprogram. 
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Året som gått 

Verksamhetsåret 2020 går till historien som något helt annat än vad som kunde förutses. När vi i början av 
året drabbades av pandemin med Covid-19 avbröts i stort all annan verksamhet än operativa räddningsinsatser 
och det mesta av ledningsförmågan kanaliserades om för att möta de nya utmaningar som pandemin gav oss. 

Under större delen av året har en stab varit upprättad och resursförsörjts från samtliga tre avdelningar. Tack 
vare stabens analysarbete har en del verksamhet ändå kunnat återupptas efter hand. Inriktningen ”Ställ om 
istället för ställ in” skapades redan under våren och arbetet har inriktats på att hitta möjliga lösningar för att 
på ett smittsäkert sätt kunna genomföra aktiviteter.  

Under året har 1381 räddningsinsatser genomförts, detta är cirka 200 insatser färre än ett genomsnitt av de 
senaste fyra åren. Räddningstjänstens antagande är att minskningen inom olyckstyperna Trafikolycka och 
Automatlarm sannolikt kan ha sin förklaring av pandemin. 

Olyckligtvis har åtta personer mist livet till följd av olyckor inom RÖS geografiska område. Räddningstjänstens 
bedömning är dock att tre av dessa händelser och lika många människor är troliga suicid. 

Operativ verksamhet – vad som gjorts 

Under 2019 genomfördes, vilket tidigare redovisats, teoretisk utbildning inom området Pågående dödligt våld 
(PDV) och terror i polisens regi. Del två av denna utbildning var planerad till våren 2020 och skulle då 
genomföras som praktisk övning. Några av dessa tillfällen genomfördes i Göteborg men fick avbrytas på grund 
av smittorisken med Covid-19. Huruvida dessa övningar återupptas i ett senare skede är oklart, dock bedöms 
att RÖS organisation erhållit tillräckligt god kunskap via övningarna för att kunna sprida detta vidare i egen 
organisation. Bland annat ges bra förutsättningar för detta då två av RÖS insatsledare var med och såväl 
planerade som genomförde både den teoretiska och praktiska delen av utbildningen. 

Under ett antal veckor i april och maj månader sker ett större antal bilbränder i Skövde vilka antas vara 

anlagda. Sammantaget drabbas cirka 35 bilar samt att även byggnader till del skadas. Räddningstjänstens 

personal upplever inga hotfulla situationer i samband med dessa händelser. Det faktum att man vid ett antal 

tillfällen anlägger bilbränder på flera geografiska platser samtidigt gör att organisationen väljer att öka 

numerären i den operativa styrkan i Skövde samt skapa tillfälliga larmplaner. Inom ramen för denna utmaning 

genomförs ett parallellt stabsarbete i samverkan med i första hand Polisen samt Skövde kommun. Samverkan 

upplevs som mycket god och ur räddningstjänstens perspektiv givande. 

 

För att på ett säkrare och effektivare sätt hantera avancerad losstagning vid trafikolyckor har konceptet för 

detta utvecklats under året. Funktionen Klippledare har förts in i utvecklingsarbetet inom ramen för 

ämnesområdet trafikolycka. Funktionen beräknas komma i drift under första halvåret 2021. 

En förmågeförändring som genomförts under året är att förbundet anskaffat hoppkuddar som applicerats på 
höjdfordonen i Skövde respektive Mariestad. Syftet med dessa kuddar är att utgöra en extra möjlighet för 
livräddning i exempelvis flerbostadshus eller vid hot om hoppning. 

Ett tema för året har varit miljöhänsyn vid räddningsinsatser. Ett antal aktiviteter och övningar var planerat 
kring detta men fick tyvärr avbrytas på grund av pandemin. Dock har en samverkansutbildning genomförts och 
detta i sig har lett till en tydligare samverkan mellan exempelvis kommunernas miljö- och hälsa, vatten och 
avlopp och RÖS. 

Projekt/uppdrag och hur det gått  

Det i särklass största projekt som startades upp under 2020 var GLS, Gemensam Systemledning Skaraborg. 
Projektet har sin grund i att en ny lag om skydd mot olyckor träder i kraft per 2021-01-01 vilken kommer ställa 
större och tydligare krav på systemledning av de operativa organisationerna. Inom de tre räddningstjänsterna i 
Skaraborg upprättades en avsiktsförklaring vilken innebär att en analys skulle göras om förutsättningarna att 
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skapa en Skarborgsgemensam systemledning. Detta arbete påbörjades som en förstudie i vilket det finns en 
styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från samtliga tre räddningstjänster. Resultatet från 
förstudien kommer redovisas under våren 2021. 

Ett utvecklingsprojekt för att effektivisera uppstarten av insatser vid brand i byggnad har genomförts. Projektet 
har syftat till att hitta omedelbara åtgärder som kan genomföras av brandmännen direkt vid framkomst till 
skadeplats medan befälet bildar sig en uppfattning av skadan och skapar en plan för genomförande av 
insatsen. Resultatet av projektet har lett till en utveckling av RÖS metoder vid brand i byggnad och 
bedömningen är att insatser vid denna typ av skada nu kan genomföras än mer effektivt. 

Ett större samverkansprojekt har startats upp mellan Skaraborgs sjukhus, universitetssjukhuset Sahlgrenska 
och RÖS. Projektet syftar till att skapa ett utbildningsprogram för utryckningsförare i virtuell miljö. Tanken är 
att samtlig personal inom respektive blåljusorganisation skall kunna nyttja detta koncept. Målbilden är att på 
sikt ha ett antal körsimulatorer som kan nyttjas över tid för att öva framförande av utryckningsfordon i 
komplicerade miljöer. 

Som en del i arbetet med att effektivisera och öka kvalitén på organisationens fysiska träning och tillhörande 
tester har 16 testledare utbildats inom RiB-organisationen. Syftet med detta är att respektive RiB-station skall 
ha tillgång till minst två egna testledare vilka också knyts till en organisationsgemensam grupp som utvecklar 
ämnet fysisk träning och tester. 

Internutbildning 

Den planerade interna utbildningen har i stort sett kunna genomföras. Naturligtvis har utmaningarna med 
Covid-19 lett till vissa begräsningar men tack vare ett kreativt tankesätt hos de som planerar och riskbedömer 
övningsverksamheten har ändå en rimlig nivå kunnat hållas. 

Verksamheten vid övningsfältet Hasslum har hanterats på ett sådant sätt att övande grupper har separerats 
från varandra i syfte att minimera risken för smittspridning. 

MSB har öppnat en möjlighet för lokala räddningstjänster att bedriva delar av GRiB-utbildningen i egen regi för 
sådana medarbetare som hittills inte hunnit gå igenom systemet. RÖS inlämnade en ansökan om att få bedriva 
denna utbildning vilken också beviljades. Detta innebär att RÖS som organisation kan genomföra GRiB kurs 1 
för egna och andras medarbetare under 2021. Anledningen till att MSB skapat denna möjlighet är att det finns 
en ”utbildningsskuld” som behöver betas av innan systemet är i balans. Det faktum att RÖS beviljas genomföra 
detta skall ses som ett kvitto på att organisationen besitter såväl kompetens som fysiska förutsättningar att 
göra detta på ett kvalitetssäkrat sätt. 

Övningsfältet Hasslum 

Den plan som upprättades för verksamheten vid övningsfältet Hasslum gäller alltjämt: 

2018: Tillgodose övandes och övrig personals behov av logistik och skapa en fungerade övningsplats. Detta 
innebär möjlighet att äta, tvätta sig, duscha, hantera kontaminerad utrustning osv. 

2019: Utveckla det valda koncept som finns 

2020–2021: Bedriva verksamheten på full effekt enligt givna inriktningar 

Under hösten påbörjades en översyn av den totala övningsverksamheten samt hur denna skall planeras och 
kvalitetssäkras på ett så effektivt sätt som möjligt. Målbilden är att under kvartal 4 2021 har ett nytt system för 
detta på plats. 

Under våren har ett nytt koncept för insatsdagar startats upp för organisationens RIB styrkor. Från att tidigare 

genomfört dessa dagar på lördagar har dom nu genomförts på vardagar. Syftet med detta är att öka kvalitén 
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på övningarna. Alla dessa övningar har såväl planerats samt genomförts i samverkan med övriga 

räddningstjänster i Skaraborg. Detta koncept föll mycket väl ut och kommer fortsatt att bedrivas under 2021. 

Övningarna innebär att samtliga operativa styrkor inom Skaraborg genomför samma kvalitetssäkrade övningar 

och träna samma förmågor. Ett steg i stärkt samverkan mellan räddningstjänsterna i Skaraborg där en god 

gemensam operativ förmåga för Räddningstjänsterna i Skaraborg kan säkerställas.  

Under året har två Introduktionsutbildningar RiB bedrivits. En vår och en höst. Vid dessa utbildningar har 

personal från räddningstjänsterna i Skaraborg, Alingsås-Vårgårda räddningstjänstförbund samt Herrljunga 

räddningstjänst deltagit. Trots rådande pandemi så har denna utbildning säkerställt att räddningstjänsterna 

kunnat rekrytera cirka 40 nya medarbetare till de olika organisationerna. 

Under hösten så har ett större samverkansprojekt mellan RÖS och Högskolan i Skövde startats upp. RÖS har 

tillsammans med övriga räddningstjänster i Skaraborg ansökt ihop med HIS pengar hos Vinnova för att utveckla 

träning med VR och blivit beviljade detta. Under 2021 så kommer övningar bedrivas för organisationernas 

befäl i syftet att testa och pröva denna teknik. Målet är på sikt implementera denna teknik samt sätt att träna 

inom räddningstjänsterna i  Skaraborg. 

Under året har även mindre tester genomförts ihop med MSB avseende Ledningsträning VR på distans samt 

även ett mindre forskningsprojekt avseende VR Brandsläckning ihop med Högskolan Vestlandet i Bergen 

(Norge). Vid dessa tester så har personal från kringliggande räddningstjänster bjudits in att deltaga. 

Arbetsgruppen SMO 

SMO-gruppens verksamhet är mångfacetterad. Under 2020 har dock mycket litet utåtriktad verksamhet 
kunnat genomföras. Istället har SMO-gruppens medarbetare i stort sett uteslutande arbetet med att utveckla 
och genomföra utbildning vid övningsfältet Hasslum. 

Statistik 

När verksamhetsåret 2020 summerats kvantitativt inses att antalet räddningsinsatser sjunkit avsevärt jämfört 
de senaste fyra åren, cirka 200 färre insatser. Minskningen finns inom flera olyckstyper men inom områdena 
automatlarm och trafikolycka återfinns med all säkerhet en förklaring inom rådande pandemi. 
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Tabell 1. Antal genomförda räddningsinsatser 2020 med 2016–2019 som jämförelse. 

Av nedanstående tabell framgår det sammanlagda antalet skadade som avtransporterats från olycksplats med 

ambulans.  

I den redovisade statistiken ingår dock inte skadade och/eller avlidna vid IVPA-larm då räddningstjänsten 

tyvärr inte har tillgång till uppföljning vid dessa larm på samma sätt som vid rena räddningsinsatser. 

Tabell 2. Antal avtransporterade och avlidna till följd av olyckor. 

Nedan redovisas de avlidna per olyckstyp. Det kan alltså konstateras att åtta människor mist livet till följd av 

olyckor inom vårt geografiska område. Dock är räddningstjänsten bedömning att tre av dessa händelser och 

lika många avlidna är suicid.  

Datum Adress Händelse Antal 

31/1 E 20 Mariestad Trafikolycka 3 

17/5 Väg 26 St. Ek Trafikolycka 1 

30/7 Hjo Brand i byggnad 1 

24/8 Väg 26 Gullspång Trafikolycka Mc 1 

7/9 Skultorp Järnväg 1 

31/10 E 20 Lyrestad Trafikolycka 1 

Olyckstyper 2016 2017 2018 2019 2020 

Brand i byggnad 134 125 127 133 135 

Brand, ej i byggnad 176 207 179 144 151 

Trafikolycka 259 261 258 250 187 

Utsläpp, farligt ämne 26 29 31 26 43 

Drunkning/Tillbud 11 7 7 6 5 

Automatiskt brandlarm 704 691 639 615 559 

IVPA-larm 127 121 185 166 135 

Övriga olyckstyper 98 152 192 219 166 

Totalt 1535 1593 1618 1559 1381 

Fördelning personskador 2016 2017 2018 2019 2020 

Avtransporterade  198 182 125 156 116 

Omkomna 7 8 13 5 8 
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11.2.3 Drift- och underhåll  
 
Prestationsmål 
Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon och 
materiel. 

Måluppfyllnad 
Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regelbundna vecko-, månads- och 
årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade kontroller. Arbetet sker i 
huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan kompetens gäller, anlitas 
auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer. Under våren har driftavdelningen inte uppfyllt 
målet med regelbundna kontroller av fordon och materiel på ett tillräckligt bra sätt. Orsaken till detta är att 
den interna övningsverksamheten på övningsfältet Hasslum har tagit mycket tid i anspråk för driftavdelningens 
personal och detta har medfört att de förebyggande kontrollerna på fordon och materiel har blivit eftersatta.  

Prestationsmål 
Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera utgifter för externt 

upphandlade underhållstjänster. 

Måluppfyllnad 
Målet för 2020 har uppnåtts. Genomförda underhållsåtgärder har till största del genomförts med 
räddningstjänstens egen personal. Inköpta tjänster har endast skett där vi saknat kompetens eller behörighet 
att utföra arbetet.  

Fastigheter 
I Skövde har lokalen vägg i vägg med fordonshallen gjorts i ordning till förvaringsutrymme av utryckningsställ. 
Fördelen med detta är att samtlig personals utryckningskläder kan vara samlade på samma ställe samt att 
fordonshallen enbart används till fordonsuppställning och förvaring av materiel.  
Renovering av reningsverket till tvätthallen har gjorts under hösten. 

I Tibro har en ny oljeavskiljaren installerats och tvättmöjligheterna för stora fordon förbättrats genom att en 
ny tvättplats för stora fordon iordningställts. 

I Gullspång har renovering av damernas omklädningsrum genomförts  
med effekten av högre standard samt fler platser för kvinnliga medarbetare. 

I Blikstorp har den nya brandstationen tagits i bruk vilket har medfört att personalen där har fått både större 
utrymme i fordonshallen men även efterlängtade personalytor med samlingsrum och hygienutrymme. 

I Hjo har slänten bakom brandstationen snyggats till genom fällning av de träd som växte där. Denna åtgärd 
kommer förutom att förbättra utseendet på tomten även hjälpa till att stabilisera slänten vi haft problem med 
genom att vikten från träden inte belastar den längre. Eken bakom brandstationen har av säkerhetsskäl tagits 
bort pga. rötskador i stammen. Ny oljeavskiljare har installerats och asfaltering på baksidan av brandstationen 
har genomförts. 

I Moholm har lokalerna fräschats upp med nya golv, belysning och ny väggbeklädnad. Arbetet har genomförts 
till största del av räddningsvärnets personal själva i samverkan med fastighetsägaren och driftavdelningen.  

I Mariestad har planerade icke akuta åtgärder pausats med hänsyn till eventuell nybyggnation av brandstation. 

Fordon  
Under året har Floby Rescue levererat två nya släckbilar och en tankbil till förbundet. Släckbilarna är placeras i 
Tibro och Mariestad och tankbilen är placerad i Mariestad. De nya bilar har inneburit att fler orter har fått 
bättre fordon i och med  omflyttningen av befintliga bilar. Innan utplaceringen av fordonen har de genomgått 
en allmän service och uppfräschning. Följande omflyttningar har genomförts. 
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- Töreboda har tagit över Mariestads tidigare släckbil. 
- Karlsborg har tagit över Mariestads tidigare tankbil. 
- Tibros tidigare släckbil har blivit reservbil/övningsbil med placering på Hasslum. 
- Skövde deltid har tagit över Törebodas tidigare släckbil. 
- Mariestad deltid kommer under januari att ta över Skövde deltids tidigare släckbil. 
 
Två släckbilar har sålts och en till kommer att säljas under februari 2021. 
Karlsborgs tidigare tankbil kommer att finnas kvar i organisationen som en reservtankbil/skogsbrandsresurs. 
 
Två begagnad personbilar har köpts till förbundet och två har sålts. 
 
En terränhjuling har köpts in med placering i Karlsborg. 

11.2.4 Samverkan, säkerhet och beredskap 
 

Verksamhetsmål 

Samverkan syftar till att ge medborgaren snabbt och effektivt samordnat stöd som fordrar medverkan från 

flera aktörer än räddningstjänsten  

Prestationsmål  

Uppföljning av avtal och överenskommelser ska ske årligen.  

Måluppfyllnad  

Uppföljningssamtal har genomförts mycket begränsad omfattning och helt utan fysiska möten. Det noteras 

dock att ett företagsräddningsvärn (FMV/FFK i Karlsborg) sagt upp avtalet om att ingå i förbundets operativa 

organisation som ett räddningsvärn. Eftersläpning i avtalsuppföljningen med grannräddningstjänsterna släpar 

också till följd av pandemiläget.  

På helårsbasis bedöms målet som ej uppfyllt.  

Mål  

Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen.  

Måluppfyllnad  

Huvudsakligen sker denna uppföljning löpande och avser främst aktörer som polismyndigheten, sjukvården, 

Försvarsmakten och länsstyrelsen samt företrädare för frivilligorganisationer.  

Samverkan med länets räddningstjänster sker huvudsakligen inom ramen för förbundets engagemang i 

RäddsamVG. T.f. förbundsdirektören/stf räddningschefen har ingått i beredningsgruppen och i övrigt ingår 

chefen Operativa avdelningen i utbildningsrådet, chefen förebyggande avdelningen i förebyggande rådet, 

HR/personalhandläggaren i HR-rådet, driftchefen i driftrådet en brandingenjör ingår i Operativa rådet och i 

samverkansrådet för inre ledning. Förbundet har härigenom stora möjligheter att påverka de gemensamma 

räddningstjänstfrågorna. Härutöver finns ett delregionalt organ, Samhällsskydd Skaraborg, där cheferna för 

räddningstjänsterna jämte chefen för polisregion Skaraborg och ambulanschefen vid Skaraborgs sjukhus ingår. 

Det delregionala rådet har inte varit samlat under året. Däremot har ett stort antal möten hållits mellan 

ledningarna för räddningstjänsterna i Skaraborg med huvudsaklig inriktning att försöka etablera en gemensam 

systemledning. Arbetet fortgår under 2021. 

Med länsstyrelsen sker deltagande i de gemensamma samverkanskonferenserna varje vecka. 

Räddningstjänsten har åtagit sig att innan samverkanskonferenserna insamla underlag från 
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medlemskommunernas säkerhetssamordnare och angränsande räddningstjänster i Skaraborg. Stf 

räddningschefen representerar räddningscheferna i Skaraborg i länsstyrelsen regionala råd för krisberedskap 

och totalförsvar. Rådet har genomfört digitala möten enligt upprättad tidsplan. Stf räddningschefen ingår 

vidare i länsstyrelsens beredningsgrupp för räddningstjänst under höjd beredskap. 

Förbundet har medverkat i Totalförsvarsövning 2020 genom aktivt deltagande i de kommunvisa 

ledningsövningarna i form av s.k. Table Top övningar. En hotbildsanalys för höjd beredskap har utarbetats i 

samverkan med militärregion och länsstyrelse. Riktlinjen för höjd beredskap har löpande uppdaterats. 

Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har till följd av pandemin inte varit samlat. Däremot konstateras att ett 

stort antal kontakter mellan de olika aktörerna i rådet skett under hanteringen av pandemin.  

På helårsbasis bedöms målet som delvis uppfyllt.  

Mål  

Förbundet ska medverka i, och i förekommande fall vara representerat i, samverkansmöten som initieras och 

leds av statliga, landstingskommunala och andra samverkansaktörer. 

 Måluppfyllnad  

Räddningstjänsten medverkar i länsstyrelsens kvartalsövningar tillsammans med samtliga länets kommuner 

och andra aktörer. I övrigt medverkar räddningstjänsten efter avrop i olika samverkansövningar. 

Räddningstjänsten har varit representerad vid möten med sjöräddningsråden för Vänern respektive Vättern. 

På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt.  

11.2.5 Medarbetare 
 

Medarbetarperspektivet innebär att räddningstjänsten ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö 

där medarbetarna utvecklas i sina roller och känner trygghet i genomförandet av förbundets uppdrag. 

 

Effektmål 

Försörja räddningstjänsten med personal i den omfattning och med den kompetens som krävs utifrån beslutad 

ambitionsnivå. 

 

Måluppfyllelse 

Under året har tre heltidstjänster med tillsvidareanställning varit utannonserade och ett vikariat. Samtliga 

tjänster har kunnat återbesätts. Inom RiB-organisationen har anställts 21 personer och härutöver har för 

heltidsorganisationens räkning visstidsanställts sex personer. Kompetensutbildning har genomförts med 

positivt kandidatunderlag, varför ingen omedelbar kompetensbrist föreligger. För 2020 redovisas följande: 

Räddningsledning A 3, Räddningsledning B 1, Tillsyn A 1, Tillsyn B 1 GRiB 1 A 5, GriB 1 B 6.Kompetensutbildning 

är en verksamhet som genomförs kontinuerligt. 

 

Målet bedöms som uppnått. 

 

Effektmål 

Öka mångfalden bland personalen. 

 

Måluppfyllelse 

Andelen kvinnliga medarbetare är i stort sett oförändrat mot 2019; heltid 11,2 % (12,2 %), RiB 4,8 % (4,5 %). 

Förändringen inom heltidsorganisationen kan härledas till två avgångar inom administration, vilka tjänster 
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tillsatts med män. Till RiB-organisationen har ytterligare en medarbetare med annan etnisk bakgrund 

rekryterats. Påbörjad ledarutbildning i rekryteringsprocessens alla steg inkluderar likabehandling. 

 

Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Effektmål 

Minimera sjukfrånvaro, arbetsskador och allvarliga tillbud i verksamheten. Hälsobefrämjande aktivister ska 

medverka till att sjukfrånvaron inte överstiger 3 % per år. 

Måluppfyllelse 

Coronapandemins påverkan syns tydligt i sjukfrånvaromönstret för 2020. Total sjukfrånvaro (kollektivavtal AB) 
uppgår till 6,6% mot 4,1% för 2019. Ökat karensuttag samt sjukfrånvaro dag 2-14 konstateras och står för 5,3% 
enheter jämfört med 3,0% för 2019. Sammantaget beror ökningen på smittpreventiva åtgärder följt av 
Folkhälsomyndighetens skarpa rekommendationer om hemvistelse vid milda symptom.  
  
13 riskobservationer, 9 tillbud och 9 arbetsskador varav 1 föranledde skada med frånvaro. 
. 
Målet bedöms inte som uppfyllt beträffande sjukfrånvaron, men bedöms i stora delar kunna förklaras utifrån 

rådande pandemi. 

12 Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat  

 
2020 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 4 931 889 446 904 -2 125 344 1 872 569 

- Samtliga realisationsvinster    -69 000   

+  Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet         

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet         

-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper -208 982 -1 579 000 481 000   

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

        

     

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 722 907 -1 132 096 -1 713 344 1 872 569 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv         

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv         

          

Synnerliga skäl         

Årets balanskravsresultat 4 722 907 -1 132 096 -1 713 344 1 872 569 

Balanskravsunderskott från tidigare år         

Summa 4 722 907 -1 132 096 -1 713 344 1 872 569 
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13 Väsentliga personalförhållanden  

13.1 Sjukfrånvaro       

2020  2019   2018 

Total sjukfrånvaro %     6,6  3,31  2,72 

- långtidssjukfrånvaro* %     20,6  50,84  39,02 

- sjukfrånvaro för män %     6,9  2,99  2,75 

- sjukfrånvaro för kvinnor %    4,4  5,19  2,53 

- anställda -29 år %     9,4  0,79  1,38  

     

- anställda 30 - 49 år %     8,0  3,51  1,28 

- anställda 50 år - %     2,6  4,47  6,57 

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

13.2 Medelantal anställda 

2020       2019 

Medelantal Varav  Varav   Medelantal Varav  Varav 

anställda män  kvinnor   anställda män  kvinnor 

347  325  22   350     336  14 

      

Åldersfördelning    2020   2019 

20–29 år i %                                           12,1 %                  13,5 % 

30–39 år i %                                           28,8 %                  26,8 %                  

40–49 år i %                                           26,5 %             26,5 %             

50–59 år i %                                           26,2 %       25,1 %      

60 år - i %               6,3 %                          8,2 %                         

13.3 Medarbetare  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Coronapandemin satte sina spår i ett tidigt skede under 2020, vilket märks i ökad sjukfrånvarotrend från 
februari månad.  En stabsfunktion med ledning av RC som stabschef upprättades i tidigt skede och kunde 
genom personal-, information-, och analysfunktioner samverka fram förslag till åtgärder för att säkerställa en 
trygg arbetsmiljö där FHM rekommendationer noga efterföljts. 
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Utökad semesterperiod och lokalt kollektivavtal 

I samverkan fastställdes utökning av huvudsemesterperioden till att omfatta maj-september. Tidiga insatser 
för att förstärka bemanningsplaneringen medförde att förmågan kunde bibehållas och därmed också ordinarie 
semesterplanering i juni-augusti. 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Tydligheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats under året. Bland annat har samtliga chefer 

och ledare genomgått en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete via Skövde kommun. Vidare har ett 

huvudskyddsombud valts ut samt plan för indelning av RÖS skyddsområden presenterats. 

Riskobservation, olycksfall och tillbud 2020 

Ett utbildningstillfälle i RIA systemet (system för rapportering av olycksfall och tillbud) genomfördes under 
våren för att säkerställa fortsatt systemdrift genom superanvändare. Fortsatt utbildningsbehov bland övriga 
användare har konstaterats i samverkan och kommer att genomföras 2021 efter fastställande av RÖS 

skyddsområden.  
 

 

*Av 9 olycksfall har endast ett resulterat i frånvaro 

Medarbetarundersökning 

Den upphandlade medarbetarundersökningen genomfördes under våren med 100% (!) svarsfrekvens. 

Resultatet medförde ett nöjt medarbetarindex (NMI) med utmärkelsen Väl godkänt, medan ledarskapsindex 

fick utmärkelsen Mycket väl godkänt.  
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Sjukfrånvaro 

 

Coronapandemins påverkan syns tydligt i sjukfrånvaromönstret för 2020. Total sjukfrånvaro (kollektivavtal AB) 
uppgår till 6,6% mot 4,1% för 2019. Ökat karensuttag samt sjukfrånvaro dag 2–14 konstateras och står för 5,3% 
enheter jämfört med 3,0% för 2019.  
Den höga sjukfrånvaron i september månad (23,7%) utgjordes av ett flertal kortvariga sjukfrånvarotillfällen 
samtidigt. Den totala sjukfrånvaron kan antas ha tydlig koppling till FHM rekommendationer samt regeringens 
vidtagna åtgärder under pandemin (ersättning för karensavdrag, ersättning för sjuklönekostnader, 
smittbärarpenning, slopat krav på läkarintyg). 
 
Löneöversyn 
År 2019 var ett avtalsår för bland annat Kommunal, Ledarna samt Vision. På grund av av coronapandemin 
prolongerades avtalen fram tom 31 oktober 2020.  
De nya avtalen HÖK 20 Kommunal, samt HÖK 20 Allmän Kommunal Verksamhet presenterade i slutet av oktober med 
giltighet from första november. Trots ett snävt tidsschema har löneöversyn 2020 kunnat genomföras enligt plan med 
utbetalning av ny lön i december månad för heltid och januari månad för RiB. En lönekartläggning i jämförelse med sju 
räddningstjänster genomfördes i december 2019. Förutom denna genomförde respektive chef en analys av 
löneökningsbehovet inom respektive verksamhet, vilka utgjorde underlag för årets inriktning. 
 
Löneanalysen fastställde behov av prioriterade satsningar bland Brandinspektörer och Styrkeledare. Utöver detta 
avvarades medel för särskilda satsningar på medarbetare som utmärkt sig i sin prestation och därigenom bidragit starkt till 
verksamhetens genomförande och utveckling. 
  
Utfall löneöversyn 2020: 
 
Förbundsnivå  

• 2,84% 
 
Prioriterade grupper  

• Brandinspektörer 3,4% 

• Styrkeledare 3,7%  

 
  

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti
Septem

ber
Oktober

Novem
ber

Decemb
er

2018 10,9% 10,7% 7,7% 2,8% 0,7% 2,5% 1,3% 0,5% 3,6% 1,7% 1,5% 3,6%

2019 5,5% 3,1% 4,4% 2,3% 3,2% 1,1% 3,7% 2,4% 4,7% 12,9% 2,8% 6,7%

2020 3,9% 8,8% 6,8% 9,6% 4,3% 2,0% 1,1% 3,5% 23,7% 14,7% 9,4% 3,0%

Total sjukfrånvaro 2017-2020, samtliga anställda
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14 Förväntad utveckling 

Coronapandemin förväntas ha fortsatt påverkan på RÖS verksamhet i stort, men begränsningarna av 

verksamhetens bedrivande förväntas lätta i samband med att vaccinationsprocessen i samhället når effekt. 

Flera positiva utvecklingseffekter pandemin medfört förväntas både fortsätta och vidareutvecklas. 

Utbildningar och möten lämpliga för genomförande på distans är ett par exempel på sådana områden där 

förändringar av arbetssätt med hög sannolikhet kommer att bestå.  

RÖS står också inför flera stora och spännande utmaningar och utveckling, inte minst utifrån det tydliga ökade 

kravet på att ha en ständigt övergripande systemledning och ett robust ledningssystem samt framtagandet av 

ett nytt handlingsprogram utifrån nya krav. 

 En annan stor utmaning är att genomdriva nödvändiga förändringar utifrån det översyns- och analysarbete 

som pågår utifrån uppdrag av förbundsdirektionen. Förändringarna bedöms helt nödvändiga för att RÖS ska 

fortsätta utvecklas i positiv riktning och i samtakt med medlemskommunerna och samhället i stort.  

Befintlig organisation kommer att bli föremål för en verksamhetsanalys under 2021, där målet är att göra 

nödvändiga förändringar av organisation för att på ett effektivare sätt omhänderta de mål som anges i 

kommande handlingsprogram. En övergripande modernisering av organisationen är också påbörjad och 

kommer fortsätta under de kommande åren. Det handlar bl.a. om fortsatt digitalisering av löneadministration, 

e-arkiv, elektronisk signering av dokument m.m.  

Chefs- och ledarskapsutveckling är påbörjad och kommer fortsätta de närmsta åren. Första linjens chefer, 

styrkeledare, planeras att få en stärkt roll där chefs- och ledarskapet i vardagen är det område som främst ska 

stärkas.  

Genomförd riskanalys med identifierade brister kommer att omhändertas i ett nära samarbete med 

förbundsdirektionen och medlemskommunerna. Flera brister är av mer brådskande karaktär och måste under 

2021 omhändertas med ett kort perspektiv, men parallellt måste en plan för det långsiktiga perspektivet 

arbetas fram.  

RÖS har starka förhoppningar och kommer arbeta intensivt för en fortsatt positiv utveckling av övningsfältet i 

Hasslum tillsammans med ägaren Skövde kommun och övriga hyresgäster. Övningsfältet Hasslum är vitalt för 

RÖS ur ett övnings-, utbildnings- och utvecklingsperspektiv. 
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15 Resultaträkning 

 Not 2020-01-01 
-2020-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31 

Verksamhetens intäkter 2 8 955 785 14 780 081 

Verksamhetens kostnader 3 -101 311 579 -109 951 317 

Avskrivningar 4 -5 997 932 -5 467 858 

Verksamhetens nettokostnader   -98 353 726 -100 639 094 

        

Medlemsbidrag 5 103 902 000 100 388 000 

Verksamhetens resultat   5 548 274 -251 094 

        

Finansiella intäkter 6 771 14 306 

Finansiella kostnader 7 -826 139 -895 002 

Värdepapper resultat   208 982 1 578 694 

Resultat efter finansiella poster   4 931 888 446 904 

Årets resultat   4 931 888 446 904 
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16 Balansräkning 

Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar       

Mark och byggnader 8 12 878 540 13 811 145 

Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel 9 38 619 655 29 716 422 

Summa anläggningstillgångar   51 498 195 43 527 567 

    

Omsättningstillgångar       

Skolmåltidskuponger   30 800 35 000 

Fordringar 10 37 223 065 33 334 413 

Kortfristiga placeringar 11 26 359 772 26 150 790 

Kassa och Bank 12 2 984 562 17 245 837 

Summa omsättningstillgångar   66 598 199 76 766 040 

    

SUMMA TILLGÅNGAR   118 096 394 120 293 607 
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Balansräkning 

 
Not 

 
2020-12-31 

 
2019-12-31 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

      

Eget kapital       

Årets resultat   4 931 888 446 904 

Övrigt eget kapital   30 404 888 29 957 983 

Summa eget kapital   35 336 776 30 404 887 

Avsättningar       

Avsättning för pensioner 13 34 714 727 36 982 173 

Skulder       

Långfristiga skulder 14 1 316 349 1 527 606 

Kortfristiga skulder 15 46 728 539 51 378 940 

 Summa skulder   48 044 888 52 906 546 

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   118 096 394 120 293 606 

        

Ställda säkerheter   Inga Inga 

Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
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17 Kassaflödesanalys 
 

Not 

 

2020-01-01 

-2020-12-31 

 

2019-01-01 

-2019-12-31 

Årets resultat   4 931 888 446 904 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet      

Av- och nedskrivningar   5 997 932 5 467 858 

Gjorda avsättningar   -2 009 586 2 048 784 

Övriga ej likviditetspåverkande poster   -678 099 -1 789 951 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   8 242 135 6 173 595 

Ökning/minskning förråd och varulager   4 200 4 300 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -3 888 653 -1 214 232 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   -4 650 401 5 603 509 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -292 719 10 567 172 

Investeringsverksamheten       

Investering i materiella anläggningstillgångar   -13 968 560 -4 688 297 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -13 968 560 -4 688 297 

Finansieringsverksamheten       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 0 

Årets kassaflöde   -14 261 279 5 878 875 

Likvida medel vid årets början   17 245 837 11 366 962 

Likvida medel vid årets slut   2 984 558 17 245 837 
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18 Tilläggsupplysningar 

  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 

kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år klassificeras 

som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts 

till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upptages till 

anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och verkställda avskrivningar. 

Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en 

avsättning i balansräkningen. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärde. 

Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och utifrån 

väsentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering på 

detta har inte gjorts. 

Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är: 

Verksamhetsfastigheter 5 år 

Verksamhetsfastigheter 10 år 

Verksamhetsfastigheter 20 år 

Verksamhetsfastigheter 28 år 

Verksamhetsfastigheter 33 år 

Verksamhetsfastigheter 50 år 

Fordon 5 år 

Fordon 7 år 

Fordon 10 år 

Fordon 15 år 

Fordon 20 år 

Fordon 25 år 

Investeringsbidrag 10år 

Investeringsbidrag 20år 
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Inventarier 3 år 

Inventarier 4 år 

Inventarier 5 år 

Inventarier 10 år  

  

Not 2 Verksamhetens intäkter 2020 2019 

Driftbidrag från Staten 832 450 410 000 

Driftbidrag från kommuner och landsting 122 866 123 990 

Övriga taxor och avgifter 5 658 317 5 635 433 

Försäljning av verksamhet 2 081 257 8 385 111 

Övriga intäkter 260 895 225 547 

 Summa verksamhetens intäkter 8 955 785 14 780 081 

 

Not 3 Verksamhetens kostnader  2020 2019 

Arvoden. Löner och sociala avgifter, personalförsäkringar 74 995 599 76 628 889 

Pensionskostnader 3 841 679 8 172 703 

Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar 355 840 545 955 

Bränsle, energi och vatten 1 262 188 1 400 808 

Lokal- och markhyror 3 823 058 4 282 311 

Övriga tjänster 5 236 082 5 844 206 

Övriga kostnader 11 797 134 13 076 445 

Summa verksamhetens kostnader 101 311 580 109 951 317 

      

Total kostnad för räkenskapsrevision för år 2019 är 82tkr varav förtroendevalda 3tkr och för år 2018 är det 

57tkr varav förtroendevalda 4tkr. 

Not 4 Avskrivningar 2020 2019 

Avskrivning byggnader och anläggningar 1 811 995 1 811 703 

Avskrivning maskiner, inventarier och fordon 4 185 937 3 656 155 

Summa avskrivningar 5 997 932 5 467 858 
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 Not 5 Medlemsbidrag 2020 2019 

Skövde 38 844 000 37 531 000 

Tibro 7 283 000 7 037 000 

Hjo 7 283 000 7 037 000 

Karlsborg 7 283 000 7 037 000 

Mariestad 27 291 000 26 368 000 

Töreboda 7 283 000 7 037 000 

Gullspång 8 635 000 8 341 000 

Summa medlemsbidrag 103 902 000 100 388 000 

   

 Not 6 Finansiella intäkter 2020 2019 

Ränteintäkter 771 14 306 

Summa finansiella intäkter 771 14 306 

     

Not 7 Finansiella kostnader 2020 2019 

Räntekostnader -1 139 -1 002 

Ränta på pensionsavsättningar -825 000 -894 000 

Summa finansiella kostnader -826 139 -895 002 

   

Not 8 Mark och byggnader 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 38 563 006 37 050 146 

Investeringar 879 390 1 512 860 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 442 396 38 563 006 

Ingående avskrivningar -24 751 861 -22 940 158 

Årets avskrivningar -1 811 995 -1 811 703 

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 563 856 -24 751 861 

Utgående redovisat värde 12 878 540 13 811 145 

Bokfört värde byggnader 12 824 340 13 756 945 

Bokfört värde mark 54 200 54 200 

 Summa mark och byggnader 12 878 540 13 811 145 
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 Not 9 Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 73 804 961 70 629 522 

Investeringar 13 089 170 3 175 439 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 86 894 131 73 804 961 

Ingående avskrivningar -44 088 539 -40 432 384 

Årets avskrivningar -4 185 937 -3 656 155 

Utgående ackumulerade avskrivningar -48 274 476 -44 088 539 

Utgående redovisat värde 38 619 655 29 716 422 

     

Not 10 Fordringar 2020-12-31 2019-12-31 

Kundfordringar 27 766 647 27 137 895 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 450 808 1 772 171 

Övriga kortfristiga fordringar 7 005 610 4 424 347 

Summa fordringar 37 223 065 33 334 413 

      

 Not 11 Kortfristiga placeringar 

 

Anskaffn. 

värde 

Bokfört 

värde 

Marknads- 

värde 

Fonder 22 205 847 26 359 772 26 359 772 

 Summa kortfristiga placeringar 22 205 847 26 359 772 26 359 772 

  

 Not 12 Kassa och bank 2020-12-31 2019-12-31 

Bank 2 984 562 17 245 837 

Summa Kassa och Bank 2 984 562 17 245 837 

     

 Not 13 Avsättningar för pensioner 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående avsättning 36 982 173 34 933 389 

Pensionsutbetalningar -2 471 000 -2 598 000 

Nyintjänad pension -182 759 3 367 788 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 825 000 894 000 

Förändring löneskatt -442 687 399 996 
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Övrigt 4 000 -15 000 

Utgående avsättning 34 714 727 36 982 173 

     

 Not 14 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 

Skuld investeringsbidrag 2 435 869 2 435 869 

Ackumulerade upplösta investeringsbidrag -1 119 520 -908 263 

Summa långfristiga skulder 1 316 349 1 527 606 

      

 Not 15 Kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 

Leverantörsskulder 1 253 946 6 968 065 

Löneskulder inkl. semesterlöner 9 448 286 9 000 640 

Övriga kortfristiga skulder 3 722 828 3 378 690 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 303 479 32 031 546 

Summa kortfristiga skulder 46 728 539 51 378 941 

 

 Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2020-12-31 2019-12-31 

Av- och nedskrivningar 5 997 932 5 467 858 

Avsatt till pensioner -1 824 759 2 048 784 

Upplösning investeringsbidrag -211 257 -211 257 

Orealiserade vinster värdepapper -466 842 -1 578 694 

 Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 495 074 5 726 691 
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Verksamheter Budget Utfall Utfall Avvikelse 
budget 

  2020 2020 2019 2020 

Driftsredovisning         

Verksamhetens intäkter 9 415 8 250 14 780 -1 165 

Verksamhetens kostnader -105 455 -100 617 -109 951 4 838 

Avskrivningar -6 287 -5 787 -5 468 500 

Medlemsbidrag 103 902 103 902 100 388   

Finansiella intäkter   1 14 1 

Finansiella kostnader -1 425 -1 027 -895 398 

Värdepapper resultat   209 1 579 209 

Summa 150 4 931 447 4 781 

 
 
 

    

Projekt Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Utfall 2019 

Fastigheter 1 987 880 -1 107 1 513 

Fordon 12 905 11 051 -1 854 1 639 

Inventarier 2 012 1 771 -241 1 382 

IT-stöd förebyggande 132 91 -41 68 

Rakel 364 176 -188 86 

RÖS-nätet 455   -455   

Summa nettoinvesteringar 17 855 13 969 -3 886 4 688 



Räddningstjänsten Östra Skaraborg 40 

222000-1115 

 

19 Miljöredovisning 

Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder.  

Räddningstjänsten genomför kontroller enligt de direktiv som Miljösamverkan Östra Skaraborg tar fram.  

Beträffande fortsatt övningsverksamhet vid övningsfältet Hasslum fullföljs tidigare rutiner och kontroller vad 

avser miljöpåverkan.  

När det gäller transporterna så samordnas dessa i så stor utsträckning som möjligt.  

Avfall källsorteras och transporteras till miljöstationen Risängen (Skövde).  

Förbundet har reviderat tidigare utarbetade riktlinjer för användning av skum vid insats och övning i syfte att 

minska miljöpåverkan.  

Förbundet ser fram emot ett tätare arbete med medlemskommunerna i syfte att kunna följa den pågående 

samhällsutvecklingen och därtill kunna anpassa räddningstjänstens verksamhet så att lagstiftning följs och 

uppgifter löses för framtida behov enligt de krav som åligger räddningstjänsten.   
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Underskrifter 

 

 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg godkänner årsredovisningen. 

 

Skövde 2021-02-26 

 

 

 

Ulrica Johansson       Bengt Sjöberg 

Ordförande       1:e vice ordförande 

 

 

 

Jan Hassel  

2:e vice ordförande  
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20 Bilaga 1 - Investeringsanalys 

Projekt Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Utfall 2019 

Fastigheter 1 987 880 -1 107 1 513 

Fordon 12 905 11 051 -1 854 1 639 

Inventarier 2 012 1 771 -241 1 382 

IT-stöd förebyggande 132 91 -41 68 

Rakel 364 176 -188 86 

RÖS-nätet 455   -455   

Summa nettoinvesteringar 17 855 13 969 3 886 4 688 

 



























 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg                     2021-03-09 
Revisorerna   

Bilaga: Granskning av årsredovisning 2020, RÖS, PwC 

 

Till: 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 

 
För kännedom: 
Direktionen för RÖS 

 

       
Revisionsberättelse 2020 
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
årsredovisningen per 2020-12-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om 
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Vi har granskat redovisning och förvaltning för 2020 i enlighet med kommunallagen,  
god revisionssed. Vi har anlitat PwC som sakkunnigt biträde i revisionsarbetet. 
 
Vi bedömer att: 
 

● Vi bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

● Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
● Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är 

förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt 
● Vi kan inte bedöma om utfallet för verksamhetsmålen är förenliga med fastställda mål och 

ett antal mål behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre bedömning av 
måluppfyllelsen ska kunna göras.  

● Vi bedömer att den interna kontrollen inte är tillräcklig då Förbundsdirektionen inte har 
beslutat om intern kontrollplan, med tillhörande riskanalys och uppföljning för år 2020. 

 
Vi tillstyrker att: 

 
● Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.  
● Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning för 2020 

godkänns. 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Räddningstjänsten Östra Skaraborgs förtroendevalda revisorer 

granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin 

skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfylld 

Det har inte framkommit några 
omständigheter som ger oss 
anledning att anse att 
årsredovisningen inte lämnar 
upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska ställningen. 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål direktionen 
beslutat avseende god 
ekonomisk 
hushållning? 

Delvis Uppfylld 

Finansiella mål (Uppfylld) 

Det har inte framkommit några 
omständigheter som ger oss 
anledning att anse att resultatet 
inte skulle vara förenligt de 
finansiella mål som direktionen 
fastställt i budget 2020. 

Verksamhetsmål (Ej uppfylld) 

Vi kan inte bedöma om utfallet för 
verksamhetsmålen är förenliga 
med fastställda mål. 
 

 

 

Är räkenskaperna i allt 
väsentligt rättvisande?   
 

Uppfylld 

Vi bedömer att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande. 
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

(direktionen) och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år 

som redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och dess ekonomiska ställning. 

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 

beskrivning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 

granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.   

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta 

kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika 

verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med 

Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 

väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2021-02-26 och 

medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen under april månad och 

framåt. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundsdirektör.  
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 Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. 

Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information: 

• En översikt över utveckling av kommunalförbundets verksamhet. 

• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 

• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunalförbundet som 

inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

• Upplysning om kommunalförbundets förväntade utveckling. 

• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 

• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och 

uppföljning av kommunalförbundets verksamhet. 

• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Utvärdering av kommunalförbundets ekonomiska ställning. 

• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar, 

Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R15 

Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i 

kraft 1 januari 2020. 

Förvaltningsberättelsen i Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning innehåller 

ovanstående uppgifter och har till övervägande del anpassats till RKR:s 

rekommendation 15. 

Förbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat om 4,7 mnkr. I 

förvaltningsberättelsen anges att balanskravet uppnåtts och tillhörande sammanställning 

av balanskravsresultatet finns tillgängligt.  

Vidare hade förbundet ett negativt balansresultat från 2019 till vilket direktionen beslutat 

att inte återställa (2020-09-24 § 62), då RÖS har placeringar och egna medel på 

bankkonto att tillgå.  

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

Driftredovisning 

RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020. 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Driftsredovisningen har 

mer karaktär av resultaträkning och inte uppdelat på förbundets löpande verksamhet. 

Hänvisning sker till annat avsnitt för vidare analys av driftredovisningens utfall.  

Investeringsredovisning 

RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020. 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning som är uppdelad utifrån 

förbundets huvudsakliga investeringsprojekt med jämförelse mellan budget och utfall för 

2020 och 2019. Analys sker av större avvikelser mot budget och föregående års utfall.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Driftredovisningen bör anpassas till kraven i RKR:s rekommendation 14. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 

2020. Direktionen har fattat beslut om att inte återställa det negativa 

balanskravsresultatet från år 2019. Vi förordar att det i förvaltningsberättelsen bör finnas 

en beskrivning över förbundets långsiktiga ekonomiska ställning utifrån det egna 

kapitalet. Att ianspråktagande av eget kapital sker på ett avsiktligt sätt som inte 

äventyrar verksamheten och är på en nivå som medger att förbundet kan nyttja det 

egna kapitalet till viss specifik verksamhet. Att det finns ett eget kapital som är tillräckligt 

i förhållande till verksamhetens risker och behov. Med detta menas att det finns en 

beskrivning av långsiktig finansiell planering samt att eventuella förutsedda underskott 

är planerade i budget utifrån nivå på det egna kapitalet.  
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God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt handlingsplan där det framgår vad förbundets avdelningar 

förväntas producera och med vilken kvalitet och effekt. I aktuell handlingsplan framgår 

målen nedbrutna på en mer detaljerad nivå. I budget 2020 framgår att förbundets mål 

syftar till att skapa en balans i verksamheten både för ekonomi och utveckling. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att 3 av 3 

verksamhetsmål är uppfyllda.  

Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse 

Årets resultat ska uppgå till 
152 tkr 

Årets resultat uppgår till 4 932 
tkr.  
 

Bedöms som uppfyllt.  

Nyinvesteringar och 
reinvesteringar får göras inom 
ram. 

Ligger inom given ram.   Bedöms som uppfyllt. 

 

Av redovisningen framgår att de finansiella målen är uppfyllda.  

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs delvis en avstämning mot kommunalförbundets 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget år 2020. RÖS 

verksamhet styrs och följs upp av verksamhetsmål, säkerhetsmål och prestationsmål, 

som är dokumenterade i förbundets handlingsprogram.  

I handlingsprogrammet presenteras beslutade mål utifrån nedan perspektiv:  

• Skadeförebyggande verksamhet (fem verksamhetsmål, tolv säkerhetsmål med 

tillhörande prestationsmål). I enlighet med direktionsbeslut (2019-12-12 § 93) 

sker uppföljning av tre säkerhetmål med tillhörande prestationsmål. Samtliga mål 

bedöms ej uppfyllda. Orsak till bristande måluppfyllelse hänförs till att den 

skadeförebyggande verksamheterna utåtriktade arbetssätt har försvårats till följd 

av Covid-19 pandemin. Övriga verksamhetsmål från förbundets 

handlingsprogram följs ej upp i årsredovisningen.  

 

• Skadeavhjälpande verksamhet (tre verksamhetsmål, fem säkerhetsmål med 

tillhörande prestationsmål). I enlighet med direktionsbeslut (2019-12-12 § 93) 

sker uppföljning av ett säkerhetsmål med tillhörande fyra prestationsmål. Berört 

säkerhetsmål bedöms som inte uppfyllt. Resterande säkerhetsmål och 

prestationsmål från handlingsplanen för den skadeavhjälpande verksamheten 

följs ej upp i årsredovisningen.  
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• Medarbetare (tre verksamhetsmål, tio prestationsmål). Ett verksamhetsmål 

bedöms som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och ett bedöms som ej uppfyllt. Det 

sker inte någon uppföljning av de tio prestationsmål från handlingsprogrammet i 

årsredovisningen.  

 

• Samverkan, säkerhet och beredskap (ett verksamhetsmål och fyra 

prestationsmål). Ett prestationsmål bedöms som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt 

och ett som ej uppfyllt. Ett prestationsmål följs ej upp i årsredovisningen.  

 

• Drift- och underhåll (ett verksamhetsmål och fyra prestationsmål). Två av fyra 

prestationsmål följs upp i årsredovisningen Ett prestationsmål bedöms som 

uppfyllt och för ett mål framgår ej berörd bedömning.  

Det görs ingen övergripande bedömning per perspektiv för målen för förbundets 

verksamhet utan bedömning sker endast utifrån underliggande verksamhets- eller 

prestationsmål.  

Det finns en sammanfattande bedömning för den samlade måluppfyllelsen avseende 

god ekonomisk hushållning för år 2020 i årsredovisningen. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.  

Vi kan inte bedöma, utifrån årsredovisningens rapportering, om verksamhetens utfall är 

förenligt med de fastställda målen i handlingsprogrammet. Detta då bedömning av 

måluppfyllelsen för de beslutade verksamhetsmålen, säkerhetsmålen med tillhörande 

prestationsmål inte görs fullt ut. Vidare noterar vi att ett antal mål behöver tydliggöras 

och konkretiseras för att en bättre bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras. 

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning för den samlade måluppfyllelsen 

avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 
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Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Notering utöver eventuella avvikelser görs att förbundet utöver ordinarie 

verksamhetsrelaterade intäkter har fått statlig sjuklöneersättning (422 tkr). Detta som 

effekt av Covid-19 pandemin. 

Vid granskningen av resultaträkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga 

avvikelser noterats.  

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Vid granskningen av balansräkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga 

avvikelser noterats.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 

erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av 

årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen.  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

  

 
1
 Med räkenskaper menas resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfylld 

Det har inte framkommit några 
omständigheter som ger oss 
anledning att anse att 
årsredovisningen inte lämnar 
upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska ställningen. 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål direktionen 
beslutat avseende god 
ekonomisk 
hushållning? 

Delvis Uppfylld 

Finansiella mål (Uppfylld) 

Det har inte framkommit några 
omständigheter som ger oss 
anledning att anse att resultatet 
inte skulle vara förenligt de 
finansiella mål som direktionen 
fastställt i budget 2020. 

Verksamhetsmål (Ej uppfylld) 

Vi kan inte bedöma om utfallet för 
verksamhetsmålen är förenliga 
med fastställda mål. 
 

 

 

Är räkenskaperna i allt 
väsentligt rättvisande?   
 

Uppfylld 

Vi bedömer att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande. 
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 Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att:  

 

• Utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv.  

• Utveckla beskrivning av förbundets ekonomiska ställning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-03-09 
 
 
 
 
Mattias Bygghammar 

 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Räddningstjänsten Östra Skaraborg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan 
från PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar 
av denna rapport.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 73                                                   Dnr 2020/00362  

Motion om ungdomens hus 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.    

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för  
Ida Ekeroth Claussons (S) yrkande.  

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson (S) och Linnea Wall (S) föreslår i en i motion till 
kommunfullmäktige den 29 september 2020 att kommunstyrelsen tillsammans med 
Mariehus och berörda nämnder gör förberedelser för ett Ungdomens hus i Knallen 
samt utreder om lokalen kan användas som mötesplats för daglediga äldre.   

Kommunfullmäktige har den 29 september 2020, § 83, beslutat att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet remitterades till sektor 
ledning som tillsammans med Mariehus har utrett frågan om Ungdomens hus i 
Knallen. 

Det är i dagsläget lokaler på våning två som är tillgängliga i Knallen-huset. Övriga 
lokaler i huset är uthyrda. Funktionsdugliga lokaler för ett Ungdomens hus om 400 
kvm på plan två kräver mycket omfattande ombyggnationer, bland annat separat 
ingång till plan två, brandskydd, ventilation, el, undertak/golvbeläggning och WC-
grupper. En total investeringskostnad på cirka 5,5 miljoner kronor enligt Mariehus 
beräkningar.   

Driftkostnaden för en 400 kvm stor lokalyta anpassad till ungdomshusverksamhet 
uppgår till (Mariehus uppskattning) 500 000 kronor per år med ett tioårigt hyresavtal. 
Förutom detta tillkommer 700 000 kronor per år under avtalstiden för 
hyresanpassningen.  

Att dela av plan två för att bygga om för Ungdomens hus kan medföra att det blir 
svårare för Mariehus att hyra ut resterande yta till andra intressenter. En grundhyra 
på hela plan två uppgår till 1 750 000 kronor plus hyresanpassning.  

Utöver kostnaden för investering och drift tillkommer personalkostnader och 
verksamhetskostnader på cirka 3 000 000 kronor per år.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. Linnea Wall (S) tillstyrker 
Ekeroth Clausson (S) yrkande. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag till motionen. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Johan Abrahamssons (M) yrkande som 
innebär bifall till arbetsutskottets förslag om att avslå motionen.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 119/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15 

Protokollsutdrag kf § 83/20 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Sektorchef ledning Åsa Alvner) 
(Motionärerna) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-03-19 
Dnr: KS 2020/00362   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om ungdomens hus 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.           

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson (S) Linnea Wall (S) föreslår i en i motion till 

kommunfullmäktige den 29 september 2020 att kommunstyrelsen 

tillsammans med Mariehus och berörda nämnder gör förberedelser 

för ett Ungdomens hus i Knallen samt utreder om lokalen kan 

användas som mötesplats för daglediga äldre.   

Kommunfullmäktige har den 29 september 2020, § 83, beslutat att 

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet 

remitterades till sektor ledning som tillsammans med Mariehus har 

utrett frågan om Ungdomens hus i Knallen. 

Det är i dagsläget lokaler på våning två som är tillgängliga i Knallen-

huset. Övriga lokaler i huset är uthyrda. Funktionsdugliga lokaler för 

ett Ungdomens hus om 400 kvm på plan två kräver mycket 

omfattande ombyggnationer, bland annat separat ingång till plan två, 

brandskydd, ventilation, el, undertak/golvbeläggning och WC-

grupper. En total investeringskostnad på cirka 5,5 miljoner kronor 

enligt Mariehus beräkningar.   

Driftkostnaden för en 400 kvm stor lokalyta anpassad till 

ungdomshusverksamhet uppgår till (Mariehus uppskattning) 500 000 

kronor per år med ett tioårigt hyresavtal. Förutom detta tillkommer 

700 000 kronor per år under avtalstiden för hyresanpassningen.  

 

Att dela av plan två för att bygga om för Ungdomens hus kan 

medföra att det blir svårare för Mariehus att hyra ut resterande yta till 

andra intressenter. En grundhyra på hela plan två uppgår till 1 

750 000 kronor plus hyresanpassning.  
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Utöver kostnaden för investering och drift tillkommer 

personalkostnader och verksamhetskostnader på cirka 3 000 000 

kronor per år.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15 

Protokollsutdrag kf §83 

Motionen         

 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Motionärerna 
Sektorchef ledning Åsa Alvner  
 



Datum: 2021-02-11 
Dnr: KS 2020/362 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Sektor ledning 

Åsa Alvner 

Sektorchef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Motion om Ungdomens hus 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson (S) Linnea Wall (S) föreslår i en i motion till 

kommunfullmäktige den 29 september 2020 att kommunstyrelsen tillsammans 

med Mariehus och berörda nämnder gör förberedelser för ett Ungdomens hus i 

Knallen samt utreder om lokalen kan användas som mötesplats för daglediga 

äldre.   

Kommunfullmäktige har den 29 september 2020 beslutat att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

Ärendet remitterades till sektor ledning som tillsammans med Mariehus har utrett 

frågan om Ungdomens hus i Knallen. 

Det är i dagsläget lokaler på våning 2 som är tillgängliga i Knallen-huset. Övriga 

lokaler i huset är uthyrda.  

Funktionsdugliga lokaler för ett Ungdomens hus om 400 kvm på plan 2 kräver 

mycket omfattande ombyggnationer, bland annat separat ingång till plan två, 

brandskydd, ventilation, el, undertak/golvbeläggning och WC-grupper.  

En total investeringskostnad på cirka 5,5 mkr enligt Mariehus beräkningar.   

Driftkostnaden för en 400 kvm stor lokalyta anpassad till ungdomshusverksamhet 

uppgår till (Mariehus uppskattning) 500 tkr per år med ett tioårigt hyresavtal. 

Förutom detta tillkommer 700 tkr per år under avtalstiden för hyresanpassningen.  

 

Att dela av plan 2 för att bygga om för Ungdomens hus kan medföra att det blir 

svårare för Mariehus att hyra ut resterande yta till andra intressenter.  

En grundhyra på hela plan två uppgår till 1750 tkr plus hyresanpassning.  

Utöver kostnaden för investering och drift tillkommer personalkostnader och 

verksamhetskostnader på cirka 3 mkr per år. 
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Underlag för beslut 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15 

Protokollsutdrag KS 2020/362 

Protokollsutdrag kf §83 

Motionen 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Motionärerna 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 83 (forts.) 

Motion om Ungdomens hus (KS 2020/362) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.      

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson och Linnea Wall för Socialdemokraterna har i en motion 
föreslagit att nödvändiga förberedelser ska göras för ett Ungdomens hus i 
Knallenhuset.  

Vidare föreslår motionärerna att det ska utredas om lokalerna i Ungdomens hus 
även kan användas som mötesplats för daglediga äldre.       

 
Expedieras till: 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
 

 

 





 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 74                                                   Dnr 2020/00257  

Motion om att begränsa antalet olika personal vid besök i 
hemtjänsten 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om att begränsa antalet olika 
personal vid besök i hemtjänsten och därmed minska antalet personal som besöker 
den enskilde brukaren.  

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att antalet olika personal 
som träffar den enskilde vid besök i hemtjänsten ska begränsas. Ett första delmål 
föreslås till 15 olika personal under en tvåveckors period. Kommunfullmäktige 
beslutade den 15 juni 2020, § 71, att överlämna ärendet till socialnämnden för 
beredning. Socialnämnden har behandlat motionen vid sitt sammanträde den 16 
februari, § 19, och anför följande: 

Beskrivning av arbetssätt inom hemvården i Mariestads kommun  

Den politiska inriktningen inom äldreomsorgen är att personer, även med stora vård- 
och omsorgsbehov, ska kunna bo hemma i sin nuvarande bostad om sådana 
önskemål finns. 

Idag har kommunen brukare med omfattande hemtjänstinsatser, exempelvis hjälp 
varannan timme och dubbelbemanning. Det är även många som väljer att avsluta sitt 
liv i den egna bostaden och även dessa personer behöver mycket hjälp under hela 
dygnet. Om det inte finns anhöriga som kan vara hos sin närstående den sista tiden 
sätter kommunen in personal som ”vakar,” så kallad personlig närvaro, och detta kan 
vara under kortare eller längre period. Att ingen ska behöva dö ensam är ett viktigt 
inriktningsmål.  

Det finns fem hemvårdsområden; Centrum, Norra, Södra, Björkgården och 
Landsbygden. Varje område består av fyra arbetsgrupper om cirka 15 personal i varje 
grupp. Nattpatrullen består av 19 medarbetare. Verksamheten har en tight 
bemanning vilket innebär att om någon medarbetare är frånvarande behöver 
verksamheten oftast ta in en vikarie.  

Enligt tidigare direktiv sker planeringen inom hemvården i första hand utifrån 
effektivitet och i andra hand kontinuitet. I särskilda situationer och vid särskilda 
behov är det dock kontinuitet som kommer först.  

Hemvården använder ett verksamhetssystem som heter ”Lifecare planering”. De 
biståndsbedömda insatserna verkställs och beställningen går över till systemet där 
samordnarna i området fördelar insatserna till rätt arbetsgrupp. När den digitala 
planeringen är klar kan omsorgspersonalen hämta upp beställningen i mobilen.  

Utifrån tilldelade medel är det idag inte möjligt att lägga planeringen utifrån en 
prioritering utifrån kontaktpersonal. Verksamhetens vägledning har hittills varit 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

utifrån tidigare nämndmål att ha en effektiv planering, där målsättningen är för 
personal i tätorten 70 procent brukartid och på landsbygden 60 procent brukartid. 
Dessa mål har varit svåra att uppnå och särskild granskning har genomförts under 
åren 2016-2017 av hur verksamheten effektivt planerar och då har jämförelse gjorts 
mellan ”beställd tid” och ”utförd tid”. Planeringen har utgått från att det inte ska 
uppstå några längre luckor på schemat för omsorgspersonalen. Att resultatet i 
undersökningen ”Öppna Jämförelser 2019” visade på en försämring och att ett större 
antal personal finns runt den enskilde individen beror inte på förändrat arbetssätt. 
Tidigare inrapporteringar har visat sig varit felaktiga.  

Motionens intentioner  

I motionen framgår att det finns önskemål om att minska antal olika personal runt 
den enskilde när hjälpen utförs. Samtidigt påverkas antalet personal per brukare i 
arbetet med bemanningsekonomin som pågår i hela verksamheten. Ju fler som 
jobbar heltid, desto högre kontinuitet. Verksamheten kan också konstatera att 
brukarnöjdheten har ökat mellan åren 2019 och 2020 är nu mycket hög inom 
hemtjänsten, resultaten visade på 94 procent nöjdhet i senaste mätningen.  

Att låta kontinuitetsprincipen gå först kräver mer ekonomiska resurser vilket medför 
att det blir svårare att fylla medarbetarens schema om målet på 70 procent i 
tätbebyggt område respektive 60 procent på landsbygd ska uppnås. Ett projekt som 
påbörjades i december 2020 inom hemtjänsten handlar om personalkontinuitet och 
har ambitionen att uppnå en högre personalkontinuitet inom givna ekonomiska 
ramar.  

Socialchefen beskriver vid en kontakt den 4 mars 2021 att utifrån motionens förslag 
inarbetas ett måltal i projektet till 15 olika personal under en tvåveckors period.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 98/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-04 

Protokollsutdrag sn § 19/21 

Protokollsutdrag kf § 71/21 

Motionen 
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Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Äldreomsorgschef Malin Wihlborg) 
(Motionären) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-03-04 
Dnr: KS 2020/00257   

Sida: 1 (3) 
 

  

 

 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om att begränsa antalet olika personal i 
hemtjänsten 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om att begränsa antalet olika 
personal vid besök i hemtjänsten och därmed minska antalet personal som besöker 
den enskilde brukaren.         

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att antalet olika personal 
som träffar den enskilde vid besök i hemtjänsten ska begränsas. Ett första delmål 
föreslås till 15 olika personal under en tvåveckors period. Kommunfullmäktige 
beslutade den 15 juni 2020, § 71, att överlämna ärendet till socialnämnden för 
beredning. Socialnämnden har behandlat motionen vid sitt sammanträde den 16 
februari, § 19, och anför följande: 
 

Beskrivning av arbetssätt inom hemvården i Mariestads kommun  

Den politiska inriktningen inom äldreomsorgen är att personer, även med stora 
vård- och omsorgsbehov, ska kunna bo hemma i sin nuvarande bostad om sådana 
önskemål finns. 
 
Idag har kommunen brukare med omfattande hemtjänstinsatser, exempelvis hjälp 
varannan timme och dubbelbemanning. Det är även många som väljer att avsluta 
sitt liv i den egna bostaden och även dessa personer behöver mycket hjälp under 
hela dygnet. Om det inte finns anhöriga som kan vara hos sin närstående den sista 
tiden sätter kommunen in personal som ”vakar,” så kallad personlig närvaro, och 
detta kan vara under kortare eller längre period. Att ingen ska behöva dö ensam är 
ett viktigt inriktningsmål.  
 
Det finns fem hemvårdsområden; Centrum, Norra, Södra, Björkgården och 
Landsbygden. Varje område består av fyra arbetsgrupper om cirka 15 personal i 
varje grupp. Nattpatrullen består av 19 medarbetare. Verksamheten har en tight 
bemanning vilket innebär att om någon medarbetare är frånvarande behöver 
verksamheten oftast ta in en vikarie.  
 
Enligt tidigare direktiv sker planeringen inom hemvården i första hand utifrån 
effektivitet och i andra hand kontinuitet. I särskilda situationer och vid särskilda 
behov är det dock kontinuitet som kommer först.  
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Hemvården använder ett verksamhetssystem som heter ”Lifecare planering”. De 
biståndsbedömda insatserna verkställs och beställningen går över till systemet där 
samordnarna i området fördelar insatserna till rätt arbetsgrupp. När den digitala 
planeringen är klar kan omsorgspersonalen hämta upp beställningen i mobilen.  
 
Utifrån tilldelade medel är det idag inte möjligt att lägga planeringen utifrån en 
prioritering utifrån kontaktpersonal. Verksamhetens vägledning har hittills varit 
utifrån tidigare nämndmål att ha en effektiv planering, där målsättningen är för 
personal i tätorten 70 procent brukartid och på landsbygden 60 procent brukartid. 
Dessa mål har varit svåra att uppnå och särskild granskning har genomförts under 
åren 2016-2017 av hur verksamheten effektivt planerar och då har jämförelse gjorts 
mellan ”beställd tid” och ”utförd tid”. Planeringen har utgått från att det inte ska 
uppstå några längre luckor på schemat för omsorgspersonalen. Att resultatet i 
undersökningen ”Öppna Jämförelser 2019” visade på en försämring och att ett 
större antal personal finns runt den enskilde individen beror inte på förändrat 
arbetssätt. Tidigare inrapporteringar har visat sig varit felaktiga.  
 

Motionens intentioner  

I motionen framgår att det finns önskemål om att minska antal olika personal runt 
den enskilde när hjälpen utförs. Samtidigt påverkas antalet personal per brukare i 
arbetet med bemanningsekonomin som pågår i hela verksamheten. Ju fler som 
jobbar heltid, desto högre kontinuitet. Verksamheten kan också konstatera att 
brukarnöjdheten har ökat mellan åren 2019 och 2020 är nu mycket hög inom 
hemtjänsten, resultaten visade på 94 procent nöjdhet i senaste mätningen.  
 
Att låta kontinuitetsprincipen gå först kräver mer ekonomiska resurser vilket 
medför att det blir svårare att fylla medarbetarens schema om målet på 70 procent i 
tätbebyggt område respektive 60 procent på landsbygd ska uppnås. Ett projekt som 
påbörjades i december 2020 inom hemtjänsten handlar om personalkontinuitet och 
har ambitionen att uppnå en högre personalkontinuitet inom givna ekonomiska 
ramar.  
 
Socialchefen beskriver vid en kontakt den 4 mars 2021 att utifrån motionens 
förslag inarbetas ett måltal i projektet till 15 olika personal under en tvåveckors 
period.   

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-04 
 
Protokollsutdrag sn § 19/21 
 
Protokollsutdrag kf § 71/21 
 
Motionen         
 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   
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Socialnämnden 

Sn § 19                                                   Dnr 2020/00143  

Svar på motion om att begränsa antalet olika personal vid 
besök i hemtjänsten 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om att 
begränsa antalet olika personal vid besök i hemtjänsten. Detta för att minska 
antalet personal som besöker den enskilde brukaren.      

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att antalet olika 
personal som träffar den enskilde vid besök i hemtjänsten ska begränsas. Ett 
första delmål föreslås till 15 olika personal under en tvåveckors period. 

Beskrivning av arbetssätt inom hemvården i Mariestads kommun 
Sedan slutet av 2000-talet har den politiska inriktningen inom äldreomsorgen 
varit att personer även med stora vård- och omsorgsbehov ska kunna bo 
hemma i sin nuvarande bostad om man så önskar.  
Idag har vi personer som har stora hemtjänstinsatser – hjälp varannan timme 
och därtill dubbelbemanning. Det är även många personer som väljer att avsluta 
sitt liv i den egna bostaden och även dessa personer behöver mycket hjälp 
under hela dygnet. Om det inte finns anhöriga som kan vara hos sin närstående 
den sista tiden sätter vi in personal som ”vakar” så kallad personlig närvaro och 
detta kan vara under kortare eller längre period. Att ingen ska behöva dö ensam 
är ett viktigt inriktningsmål.  

Det finns fem hemvårdsområden; Centrum, Norra, Södra, Björkgården och 
Landsbygden. Varje område består av 4 arbetsgrupper om ca 15 personal i varje 
grupp. Nattpatrullen består av 19 medarbetare. Verksamheten har en tight 
bemanning så om någon medarbetare är frånvarande behöver verksamheten 
oftast ta in en vikarie.   

Enligt tidigare direktiv sker planeringen inom hemvården i första hand utifrån 
effektivitet och i andra hand kontinuitet. I särskilda situationer och vid särskilda 
behov är det dock kontinuitet som kommer först. 

Hemvården har ett system som heter Lifecare planering. De biståndsbedömda 
insatserna verkställs och beställningen går över till systemet där samordnarna i 
området fördelar insatserna på rätt arbetsgrupp. När den digitala planeringen är 
klar kan omsorgspersonalen hämta upp beställningen i mobilen. Utifrån 
tilldelade medel är det idag inte möjligt att lägga planeringen utifrån en 
prioritering utifrån kontaktpersonal. Verksamhetens vägledning har hittills varit 
utifrån tidigare nämndmål att ha en effektiv planering där målsättningen är för 
personal i tätorten 70 % brukartid och på landsbygden 60 % brukartid. Dessa 
mål har varit svåra att uppnå och särskild granskning har genomförts 2016-2017 
hur verksamheten effektivt planerar och då har man jämfört beställd tid med 
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utförd tid. Planeringen har utgått från att det inte ska uppstå några längre 
”luckor” på schemat för omsorgspersonalen. 

Att resultatet Öppna Jämförelser 2019 visade en försämring och att ett större 
antal personal finns runt den enskilde är inget förändrat arbetssätt. Tidigare 
inrapporteringar har varit felaktiga. 

I motionen framgår att det finns önskemål om att minska antal personer runt 
den enskilde när hjälpen utförs. Samtidigt påverkas antalet personal per brukare 
i arbetet med bemanningsekonomin som pågår i hela verksamheten. Ju fler som 
jobbar heltid desto högre kontinuitet. Verksamheten kan också konstatera att 
brukarnöjdheten har ökat mellan 2019 och 2020 är nu mycket hög inom 
hemtjänsten, 94 % i senaste mätningen. 

Att låta kontinuitetsprincipen gå först kräver mer ekonomiska resurser så det 
blir svårare att fylla medarbetarens schema att målet 70 % i tätbebyggt område 
respektive 60 % på landsbygd uppnås. Projektet som påbörjades i december 
2020 har ambitionen att uppnå en högre kontinuitet inom givna ekonomiska 
ramar.    

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Malin Wihlborg,        
2021-01-13  

Motion angående hemtjänsten från Marie Engström Rosengren, daterad i juni 
2020      

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 71 Dnr 2020/00046  

Anmälan av nya motioner  

  

Motion om att begränsa antalet olika personal vid besök i 
hemtjänsten (KS 2020/257)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till socialnämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att antalet olika 
personal som träffar den enskilde vid besök i hemtjänsten ska begränsas. Ett 
första delmål föreslås till 15 olika personal under en tvåveckors period.  

 

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 

  

 




