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Inledning och struktur

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen
upprätta en årsredovisning när kommun -
styrelsen fått in övriga nämnders redovis-
ningar (Kommunallagen 8:16). 
   Årsredovisningen ska lämnas till kommun-
fullmäktige och revisorer senast 15 april.
Fullmäktige beslutar om nämndernas och
kommunstyrelsens ansvarsfrihet och god-
känner därefter årsredovisningen.

Årsredovisningen ska redogöra för:
•    utfallet av verksamheten 
•    verksamhetens finansiering och 
•    den ekonomiska ställningen vid räkenskaps årets slut. 

Årsredovisningen ska bestå av:
•    förvaltningsberättelse 
•    resultat- och balansräkning
•    finansieringsanalys 
•    redovisning av kommunkoncern.
      
Kommunkoncernen inkluderar såväl den verksamhet som drivs inom
nämnder och förvaltningar som verksamhet som bedrivs i bolags-
form eller inom kommunalförbund.
   Mariestads kommun är en stor organisation med uppdrag som
spänner över flera områden. Det är inte möjligt att kortfattat redo-
göra för allt arbete under året. I förvaltningsberättelsen fokuserar vi
på några särskilda händelser och på utvecklings orienterat arbete.
   Årsredovisningar för Mariestads kommuns helägda eller delägda
bolag och de kommunalförbund som Mariestad är medlem i finns
hos respektive bolag och kommunalförbund. Mer information finns
också på Mariestads kommuns hemsida.

Förord – Detta är årsredovisningen . . . . . . . . . . 2

Årsredovisningens struktur och innehåll  . . . . . 3
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mandatfördelning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Mariestads Vision 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Så jobbar vi med mål i Mariestads kommun  . . 9

Kommunchefens och kommunalrådets ord  . . 10

Händelser under året  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

I detta block finns bland annat kommunens organisation
och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads
vision 2030 och arbetet med ”Nämndsmål”. Blocket av -
slutas med politiska kommenterer samt några händelser
från året.
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Årsredovisningens struktur och innehåll
Årsredovisningen delas upp i fem block:

I detta block redovisas förvaltningsberättelsen som enligt
den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsre-
dovisningen. I årsredovisningen beskrivs väsentliga delar
av kommunens ekonomi och verksamhet.

       Block 2.  Förvaltningsberättelse 

Innehåll
Ekonomisk hållbarhet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Koncernen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Social hållbarhet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Personalekonomisk redovisning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Välfärdsboksut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ekologisk hållbarhet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

I detta block redovisas den verksamhet som bedrivits i
Mariestads nämnder och bolag under 2014.

       Block 3.  Verksamhetsberättelse

I detta block redovisas bland annat kommunens organisa-
tion och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Ma-
riestads vision 2030 och arbetet med ”Nämndsmål”. 
Blocket avslutas med politiska kommenterer samt några 
händelser från året.

       Block 1.  Inledning och struktur   

Innehåll
Förord – Detta är årsredovisningen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Årsredovisningens struktur och innehåll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mariestads ekonomi i korthet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kommunens organisation och mandatfördelning  . . . . . . . . . . . . . 6
Mariestads Vision 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Så jobbar vi med mål i Mariestads kommun . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kommunchefens och kommunalrådets ord . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Händelser under året . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

I detta block redovisas redovisningsmodell och redovis-
ningsprinciper. Därefter redovisas kommunens räken-
skaps rapporter, drift- och investeringsredovisning, noter,
affärsverksamhet, samt sammanställd redovisning.

       Block 4.  Finansiella rapporter

Innehåll
Redovisningsprinciper och begreppsförklaring  . . . . . . . . . . . . . . 52
Resultaträkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Balansräkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Finansieringsanalys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Driftsredovisning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Investeringsredovisning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Nothänvisningar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Affärsverksamhet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
VA-avdelningen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Sammanställd redovisning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Nothänvisning sammanställd redovisning  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

I detta block redovisas Revisionsberättelsen och avslutas
med Nyckeltal.

       Block 5. Övrigt

Innehåll
Revisionsberättelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Nyckeltal Mariestads kommun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
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2014 2013 2012 2011 2010
Folkmängd 23 921 23 870 23 739 23 732 23 741
Primär skattesats (%)* 21,26 21,26 21,26 21,26 21,69

BRUTTOKOSTNAD (mnkr)
Kommunen 1 570 1 502 1 488 1 482 1 445
Sammanställd redovisning 1 707 1 648 1 632 1 623 1 589

BALANSOMSLUTNING (mnkr)
Kommunen 1 223 1 085 1 087 1 008 939
Sammanställd redovisning 2 242 2 065 2 058 1 941 1 824

ÅRETS RESULTAT (mnkr)
Kommunen -4 56 36 15 9
Sammanställd redovisning 12 62 51 21 19

NETTOINVESTERINGAR (mnkr)
Kommunen 92 77 85 138 112
Sammanställd redovisning 210 115 153 235 174

Soliditet (%) exkl pensionsskuld
Kommunen 38 44 39 39 41
Sammanställd redovisning 29 31 28 27 28

SOLIDITET (%) inkl pensionsskuld
Kommunen -17 -22 -20 -24 -24
Sammanställd redovisning -1 -3 -3 -5 -5

*) 2012 genomfördes en skatteväxling för kollektivtrafiken med VG-regionen på 0,43 kronor.

Fem år i sammandrag
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Pengar in och pengar ut
Var ifrån kommer pengarna?

Skatteintäkter 55,9%

Övrigt, reavinster 0,2%

Finansiella intäkter 0,6%

Hyror och arrenden 2,9%

Driftbidrag 6,2%

Taxor och avgifter 8,6%

Försäljning 10,4%

Generella statsbidrag 15,2%

Till vad används pengarna?

Pengar in – intäkter
mnkr %

Skatteintäkter 908,9 55,9%
Generella statsbidrag 246,8 15,2%
Försäljning 168,8 10,4%
Taxor och avgifter 139,6 8,6%
Driftbidrag 100,5 6,2%
Hyror och arrenden 48,1 2,9%
Finansiella intäkter 9,9 0,6%
Övrigt, realisationsvinster 3,0 0,2%

1 625,6 100,0%

Pengar ut – kostnader 
mnkr %

Personal, pensioner 995,3 61,1%
Köp av verksamhet 227,3 14,0%
Köp av tjänst, övrigt 135,8 8,3%
Fastighets-, hyres- och lokalkostnader 138,4 8,5%
Förbrukningsmaterial 73,7 4,5%
Av- och nedskrivningar 47,4 2,9%
Finansiella kostnader 11,9 0,7%

1 629,8 100,0%

Personal, pensioner 61,1%

Finansiella kostnader 0,7%

Av- och nedskrivningar 2,9%

Förbrukningsmaterial 4,5%

Köp av tjänst, övrigt 8,3%

Fastighets-, lokalkostn. 8,5%

Köp av verksamhet 14,0%

Förskola och grundskola  . . . . . . . . . . . . . . 30,0

Vård och omsorg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,9

Övriga verksamheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3

LSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2

Gymnasieskola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0

Individ- och familjeomsorg . . . . . . . . . . . . . 7,6

Kultur, fritidsfastigheter och 
övrig fritidsverksamhet  . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1

Trafik, utveckling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9

Gator, vägar och parker  . . . . . . . . . . . . . . . 2,8

Räddningstjänst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9

Vuxenutbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8

Miljö- och hälsoskydd  . . . . . . . . . . . . . . 0,4 kr

Summa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kr

Hundra kronor i skatt användes så här under 2014



Kommunfullmäktige Politikerna i kommunfullmäktige har det
högsta ansvaret för den kommunala verksamheten. De beslutar
om mål för samhällsutvecklingen och samhällsbyggandet i kom-
munen, vilken service kommunens invånare ska få och hur peng-
arna i kommunens budget ska användas. Kommunfullmäktige
kontrollerar även att den kommunala verksamheten sköts på ett
riktigt sätt. Till sin hjälp har kommunfullmäktige kommun -
revisionen. Kommunfullmäktige utser leda möterna i kommun -
styrelsen och nämnderna efter förslag från valberedningen.

Kommunstyrelse Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och
samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen genomför
kommunfullmäktiges beslut med hjälp av de politiska nämnderna
och deras förvaltningar. Kommunstyrelsen har samma politiska
sammansättning som kommunfullmäktige.

Kommunala bolag Mariestads kommun har två kommunala bolag;
Mariehus AB och VänerEnergi AB. Läs mer om bolagen på 
sidorna 21-22 i årsredovisningen.

Kommunens organisation
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Kommunens organisation 2014:

*Gemensam nämnd med Töreboda och Gullspångs kommuner.  ** Gemensam nämnd med Gullspångs kommun. 
*** Gemensamma MTG-nämnder. Lönenämnden har Gullspångs kommun som värdkommun och IT-nämnden har Töreboda kommun som värdkommun.

Mariestads

kommunfullmäktigeLönenämnd ***

Revision

IT-nämnd ***

Kommunstyrelse

Sektor ledning / utveckling:
Personal, ekonomi, kansli,  utvecklingsenhet

informationsenhet

Överförmyndare

Valnämnd

Krisledningsnämnd

Utbildnings-
nämnden

Miljö- och bygg-
nadsnämnd (MTG)*

Social-
nämnd

Kulturnämnd
Teknisk nämnd 

(MTG)*
Avfallsnämnd  

(MG)** 

Förskola, grundskola, 
gymnasieskola, komvux, 
arbetsmarknadsenhet, 

kost

VA, gata, fastighet, städ, 
kart- och mätning

Avfallsverksamhet Individ- och familje-
omsorg, äldreomsorg, 

omsorg om 
funktionshinder

Bibliotek, teater, 
och museum

Sektor 
utbildning:

Verksamhet
teknik

Verksamhet
teknik

Sektor
omsorg

Verksamhet
kultur

Verksamhet
miljö och bygg

Mariehus 
Fastigheter AB (100%)

VänerEnergi AB 
(88%)

Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg (26,27%)

Kommunala bolag 2014:

Mariestads 

kommun

AB Stadens Hus 
(100%)

Mariehus AB
(100%)

VänerEl AB 
(100%)
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Kommunens politiker Kommunens politiker är folkvalda och
väljs av dig som invånare vid de allmänna valen vart 4:e år. Po-
litikerna är därmed demokratiskt tillsatta och ska återspegla in-
vånarnas önskemål om hur kommunen ska styras och ledas. En
demokrati fungerar inte utan förtroendevalda. 

I korthet kan man säga att politikerna tar beslut om vad som
ska göras i kommunen. 

Tjänstemän För att bereda och genomföra politikens beslut be-
hövs offentligt anställda. 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 som vem som helst. Tjänstemännens
uppgift är att hjälpa politikerna att bereda och verkställa deras
olika beslut.

När politikerna beslutat vad som ska göras bestämmer tjäns-
temännen sedan hur man praktiskt ska göra för att uppnå de
mål eller resultat som politikerna tagit beslut om.

Kommunfullmäktige sammanträdde vid 10 tillfällen under
år 2014. Årets samlade protokoll innehåller totalt 201 
paragrafer. Mandatfördelningen under året var 24 platser
för majoriteten och 25 platser för den delade oppositionen.

Kommunfullmäktiges placering i Vänersalen

socialdemokraterna         15

miljöpartiet                      2

vänsterpartiet                  6

sverigedemokraterna         2

moderaterna           12

centerpartiet            3

folkpartiet               3

kristdemokraterna     2

mariestadspartiet      4

Kommunfullmäktiges sammanträden i
Stadshuset är öppna för allmänheten och
direktsänds i närradion på frekvensen
92,4 MHz och på webbradion www.ra-
diomariestad.se med repris följande tors-
dag klockan 9.30.

Alla medborgare har möjlighet att vara
delaktiga i politiken genom att till exem-
pel lämna in medborgarförslag. Under år
2014 kom det in 26 medborgarförslag.

Öppet för allmänheten:

Schematisk bild

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande är arvoderad på heltid, opposi-
tionsrådet är arvoderad med 80 procent av en heltidstjänst och
kommun styrelsens vice ordförande är arvoderad med en halv-
tidstjänst.

kommunalråd:

Johan Abrahamsson (M)

Kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande.

Christer Dalvik (MAP)

Kommunstyrelsens vice ordförande.

Marianne Kjellquist  (S)

Kommunstyrelsens 2:a vice ordförande och oppositionsråd.

Kommunfullmäktige

ordförande:

Jan Wahn (C)

vice ordförande:

Siv Samuelsson (M)

andre vice ordförande:

Gerd Larsson (S)

M M M

M M M M

M M M M

M

C

C

C KD KD

FP FPFP

MP MP

MAP MAP MAP MAP

S

S

S S S
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Mariestad 2030 – vår vision!
Den stolta sjöstaden
År 2030 är vi en attraktiv ”bo-stad”. Vi tar till fullo vara på vårt unika läge, med 
den levande skärgården och den rogivande kanalen som självklara utgångs-
punkter. Vi har bebyggt hamnområdet, som nu sjuder av aktiviteter för alla 
åldrar. Bad- och båtlivet lockar besökare från när och fjärran med nya, 
unika attraktioner. Över hela kommunen är det marina inslaget högst 
påtagligt – inte minst inom näringsliv och utbildning.

Internationellt modellområde
År 2030 har vi synliggjort biosfärområdets möjligheter som ett 
internationellt modellområde för hållbar utveckling. Vi har skapat 
förutsättningar för en hög livskvalitet på naturens villkor, där 
trygga boendemiljöer, ekoturism och entreprenörskap är viktiga 
inslag. Vi är en attraktiv kommun med stark växtkraft, såväl i 
stadskärnan som ute på landsbygden och i de mindre samhällena.

En naturlig mötesplats
År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats. Täta och snabba kommunikationer med storstäderna spelar en stor 
roll, liksom spännande konferensmiljöer som speglar våra unika fördelar och ger plats för nya tankar och idéer. 
Vi har ett expansivt näringsliv och en blomstrande turism, och är öppna för nya intryck och nya människor! 

Ledande inom hantverkets akademi
År 2030 är vi en välkänd och ansedd universitetsstad som lockar 
tusentals studenter från alla världsdelar. Det lyckas vi med tack 
vare unika utbildningar, banbrytande forskning och avknoppande 
kunskapsföretag som snabbt slår rot i en miljö som välkomnar 
entreprenörskap och innovationer. Gymnasiets yrkesutbildningar 
har genom samverkan med universitetet blivit Sverigeledande.

Centrum för trädgårdens hantverk
År 2030 är vi en blomstrande kommun i alla bemärkelser. Vi 
har blivit hela Nordens ledande centrum för trädgårdens hant-
verk, vilket bland annat avspeglar sig i de vackra parkmiljöerna 
och trädgårdarna runtomkring i hela kommunen.

Gå gärna in på www.mariestad.se och lyssna till hur det kan låta i vårt 
Mariestad 2030. Välkommen ombord!

För att veta vartåt vi ska styra måste vi veta vart vi vill komma. 
Därför har vi arbetat fram en vision som handlar om hur vi vill ha vår 
kommun i framtiden. Och vi, det är kommunens politiker med hjälp av 
många engagerade och intresserade mariestadsbor.



ett år ska det finnas tydliga etappmål för varje år. För varje nämnd
finns mål som kommunfullmäktige beslutat om. Nämnden kan
välja att ha fler än ett mål per fokusområde så länge det totala an-
talet mål är fem stycken.

Målstyrningsmodellen bygger på en kommungemensam vision
fram till år 2030. Under visionen finns tre – fem fokusområden
som är styrande under minst tre år. Därefter kan de bytas ut eller
förlängas. Under fokusområdena ska varje nämnd arbeta med fem
mål. Målen kan vara ett- eller fleråriga. Gäller målen för mer än
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Så här jobbar vi med mål  i Mariestads kommun

Nämndsmålen redovisas vid respektive verksamhetsberättelse. En
totalbild över målen återfinns i block 3.

1. För att trygga kompetensförsörjningen till äldreomsorgen
har Komvux startat en flexibel utbildning till undersköters-
kor. Det var 19 studerande under våren och 25 studerande
under hösten 2014. Ytterligare platser tillkommer 2015. 

2. Universitetsparken invigdes den 6 september. Invigningen
gjordes i samverkan mellan Mariestads kommun och Göte-
borgs Universitet. Ett intressant program gav många besö-
kare. 

3. Andelen brukare som uppger att personalen inom vård och
omsorgsförvaltningen bemöter på ett positivt och respekt-
fullt sätt har ökat från 2013, både inom hemtjänsten (från
72 till 77 procent) och särskilt boende (från 52 till 59 
procent). 

4. Antalet personer inom LSS (lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade) med individuell placering och som
gått vidare till utvecklingsanställning har ökat med två per-
soner.

5. För att kvalitetssäkra socialnämndens verksamhet har det
under året tagits fram kompetensutvecklingsplaner för all
personal inom vård och omsorg och individ och familjeom-
sorgen.

6. Ungdomar som inte studerar på gymnasieskola samt perso-
ner som får försörjningsstöd har varit vid någon eller några
av motivationsgruppens samlingar som startade upp under
september. 

7. Andelen elever som slutför grundskolan med behörighet till
gymnasieskola är 88, 2 procent. Målet var att ligga lägst i
lika med rikets genomsnitt som är 85,9 procent.

8. Andelen elever som klarat gymnasieexamen i de nationella
programmen är 93,3 procent i Mariestad och 89, 2 procent
i riket. Yrkesprogram i Mariestad 88,7 procent och riket 84,
7 procent. Högskoleförberedande program i Mariestad 97,
0 procent och riket 91, 9 procent. Målet var att som lägst
motsvara rikets genomsnitt. 

9. Minst 50 bristfälliga avlopp i Mariestads kommun har rät-
tats till genom tillstånd eller anslutning till gemensam av-
loppsanläggning.

10. Miljö- och byggnadsnämnden deltar i ett samverkanspro-
jekt med Töreboda och Gullspång med syfte att förenkla för
företagare i kontakten med kommunen. 

11. För ökad insyn och kunskap om miljö- och byggnadsnämn-
dens verksamhet samt möjlighet till ökad sysselsättning har
verksamheten haft tre praktikanter under året. 

12. Det har funnits tillräckligt antal gästplatser (båt och husbil)
för besökare i kommunen.

13. Det har funnits ett visst överskott av fasta båtplatser i kom-
munen. 

14. Genom förstärkning med säsongsanställda har skötsel samt
städning av gräsytor, sommarblommor, lekplatser med mera
i centrala delar i kommunen utförts på ett sätt som medfört
att ytorna upplevs som välvårdade. 

15. Kommunen har minskat energianvändningen i fastigheter
med 2,8 procent.

16. För att skapa ett mångfaldsperspektiv i kulturnämndens
projekt- och programverksamhet har en kartläggning av
verksamhetens arrangemang och utbud gjorts. Den ligger
till grund för skapande av en handlingsplan. 

17. En fortsatt satsning för att inspirera unga till delaktighet i
kommunutvecklingen genom olika arrangemang. Bland
annat utställningen Ungas perspektiv på samlingarna på
museet och en debatt/workshop - Unga i politiken, i anslut-
ning till valet.

18. För att inspirera till samverkan mellan kommunal förvalt-
ning och lokala aktörer (föreningar, studieförbund och en-
skilda personer) har en workshop med aktörerna
genomförts. 

19. Genom bland annat en fotoutställning med nyanlända ung-
domar har biosfärperspektivet initierats i kulturnämndens
programverksamhet. Det har också startats upp aktiviteter
på museet med biosfärstema.

Mål vi uppnått



Bokslut med ekonomiska 
utmaningar
Vi har under de senaste åren haft stabila bokslut. År 2014
summeras tyvärr med ett ansträngt ekonomisk resultat
och visar på stora avvikelser mellan budget och bokslut
vad gäller finansieringen av verksamheten. Vi har under
året också haft en oroande utveckling av kostnadsök-
ningstakten i vissa delar av verksamheten och särskilt
oroande är ökningen av sjukfrånvaron. Vi kommer därför
under kommande år arbeta fokuserat för att bromsa kost-
nadsökningstakten, bland annat genom att arbeta enligt
en resursbudgetmodell med riktade insatser och resurs-
styrning.

Under de senaste åren har det kommunala uppdraget blivit satt
under allt större tryck. Ny lagstiftning, tydligare ansvarsstyrning,
granskning från myndigheter och allmän press i samhället är allt
exempel på detta. Detta gör också att våra medarbetare, inte minst
chefer och ledare inom kommunen, pressas allt mer. En press som
bidrar till att medarbetare blir utarbetade och väljer annan syssel-
sättning eller arbetsgivare. Vi har under året tyvärr haft medarbe-
tare som valt att sluta och med dem försvinner värdefull
kompetens och erfarenhet. Annat som påverkar vår möjlighet att
attrahera duktig personal är stark konkurrens från andra kommu-
ner och andra branscher. Jag ser det därför som väldigt viktigt att
vi nu lägger fast en strategi för framtida personalförsörjning och
kompetensutveckling. 

Året har även inneburit mycket positivt i vår organisation. Den
nya sektorsindelningen är ett exempel på det. För att få ett bättre
samarbete mellan verksamheter och enheter har förvaltningarna
tagits bort och ersatts med fyra större sektorer. Jag ser nu fram
emot att den nya organisationen ska sätta sig ordentligt och att vi
under kommande år ser exempel på de fördelar som detta nya ar-
betssätt ger. 

Vi avslutar nu 2014 och blickar framåt. Det jag ser som viktigt
under 2015 och framöver är, att utöver det kommunala grund-
uppdraget, skapa resurser och utrymme för kvalitetstänkande, per-
sonlig utveckling och arbetet med att förstärka varumärket
Mariestad. Vi ska uppmuntra innovativt tänkande, modernt le-
darskap och förtroendefulla arbetsmodeller. Jag är övertygad om
att vi under 2015 ska kunna vända vårt tillfälliga ansträngda re-
sultat och komma tillbaka till den positiva ekonomiska utveckling
vi haft under de senaste åren.

Mariestad i februari 2015 

Lars Arvidsson
Kommunchef

Kommunchefen har ordet
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Det är min absoluta övertygelse att Mariestads kommun
står väl rustad inför kommande år. Under 2014 har vi prio-
riterat och gjort stora satsningar på vår kärnverksamhet.

Ett av de viktigaste uppdragen under året har varit att åtgärda
de brister Skolinspektionen pekat på inom skolan. Vi har också
arbetat hårt för att få ner arbetslöshetssiffrorna i vår kommun,
bland annat genom samlokaliseringen av verksamheter på Maria
Nova och genom projektet ”Förenkla – helt enkelt”. Arbetslös -
heten har minskat under året men inte tillräckligt och vi måste
därför fortsätta våra satsningar för att skapa fler arbetstillfällen i
vår kommun.

Även befolkningstillväxten har varit positiv under det gångna
året men vi vill bli ännu fler! För att få fart på inflyttningen måste
fler fastigheter byggas. Satsningen som skett på att få fram detalj-
planer är långsiktigt rätt och gör att vi kan få fram fler byggbara
tomter i attraktiva lägen. Under 2014 har exploateringen av bo-
stadsområdet Sjölyckan påbörjats genom byggnation av infrastruk-
tur. Vi räknar med att kunna börja sälja tomter i detta område
redan under 2015. Urbanisering är inte bara ett fenomen i våra
storstadsregioner utan sker även i vår del av landet. Därför är fram-
tagandet av landsbygdsstrategin viktigt. Med den hoppas vi få en
jämnare inflyttning i kommunen. Den ska också bidra till att
byggnation sker även på landsbygden och vi kan dra större nytta
av vårt attraktiva läge i hela kommunen.

Under 2014 har vi dragit igång flera projekt som syftar till att
minska våra kostnader på lång sikt. Jag tänker framför allt på pro-
jektet ”Tidig upptäckt” där varje satsad krona betalar sig många
gånger om, om vi lyckas upptäcka och hjälpa de barn som är i
behov av extra stöd redan i tidiga åldrar. Att vi genom denna sats-
ning även kan hjälpa människor att slippa en hel del lidande, går
inte att värdera i pengar. 

Vi har arbetat hårt och målmedvetet under 2014 med att för-
bättra och utveckla vår kommun. Som jag nämnt ovan har vi gjort
stora satsningar inom flera områden för att skapa en attraktiv,
trygg och levande kommun där våra invånare trivs och mår bra.
Men, vi har också tvingats lägga en hel del kraft på fel saker. Tänk
om all den tid och kraft som läggs på fel saker istället kan läggas
på arbete som driver kommunen framåt istället.

Trots ett ansträngt ekonomiskt resultat för 2014, vill jag avsluta
i dur och lyfta fram några av de mycket positiva och oerhört vik-
tiga saker som skett i vår kommun under det gånga året.

•  Öppnande av folkhögskolan på Maria Nova 

•   Iordningställande av uppställningsplatser för husbilar i ham-
nen

•  Samarbete mellan verksamheterna på nya Lotsen på före
detta Marieholmskolan där man bland annat arbetar med
projektet ”Tidig upptäckt” 

•  Utbyggnad av E20 

•  Ökande turism 

•  Omgestaltning av Esplanaden

•  Ny lekplats och toalett i Stadsparken

•  Upprustning av Jubileumsteatern

•  Exploatering av bostadsområdet Sjölyckan

•  Uppstart av arbete med en modern landsbygdstrategi 

Till sist vill jag också tacka alla anställda för det gångna året.
Vi står väl rustade inför framtida utmaningar. Tillsammans utför
vi ett mycket gott arbete.  

Tack!

Mariestad i mars 2015

Johan Abrahamsson 
Kommunstyrelsens ordförande

FOTO: STEFAN SVENSSON



Två nya skolor I maj beslutade kommunfullmäktige att
två nya 2-parallelliga skolor ska byggas i Mariestad. 
Placeringen av skolorna blir på Lockerud samt området där
nuvarande Hertigens förskola ligger. 

Samarbete med högskolan
stödjer barn och unga

Händelser under året
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     i november med individ- och familjeomsorgens barn-
och ungdomsenhet på nya Lotsen (före detta Marieholm-
skolan).

Elevhälsan samlokaliserades 

Maria Nova stod i februari klart i före detta Mariaskolans
lokaler. Vuxenenheten samlokaliserades med arbetsmark-
nadsenheten och LSS daglig verksamhet. Tillsammans bil-
dar de nu Medborgarresurs vuxen – Maria Nova. 

Medborgarresurs vuxen –
Maria Nova

Mariestads hemsida ombygd För att vässa hemsidan
och möta ökade krav på tillgänglighet har en ny startsida
lanserats och webben har byggts om till så kallad responsiv
design, det vill säga att innehållet anpassas efter vilken typ
av enhet besökaren surfar med.

Tillsammans med sektor utbildning har ett socioekono-
miskt projekt startat upp under året; ”Fullföljda studier –
Mariestad”. Projektet ska genom praktiskt arbete imple-
mentera fungerande metoder i arbetet med att i skolan och
i hemmet stödja barn, unga och familjer att fullfölja skol-
gång. Ett samarbete med högskolan i Skövde har inletts och
forskare som kommer att följa arbetet. (grön ikon). 

Jubileumsteatern har byggts om och byggs ut för att bli en
attraktiv och modern anläggning och mötesplats.

Ombygd JubileumsteaterReklamfilm Äldreboendet Ullerås boende fick pris för
bästa teamarbete i Norden av inkontinensföretaget TENA.
Priset var medverkan i en reklamfilm.

Esplanaden Under året har Stig Dahlin omgestaltat 
Esplanaden. Resultatet är en vacker och inbjudande grön
oas i centrum.
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Andra etappen av omgestaltning och ombyggnad av
Stockholmsvägen stod klar under året.

Stockholmsvägen klar

Arbetet med universitets- och högskoleplattformen 
Dacapo Mariestad intensifierades under året. Kultur -
chefen har nu rollen som chef för verksamheten.

Universitets- och hög skole- 
plattformen Dacapo Mariestad

Universitetsparken
I september invigdes Universitetsparken i ett samar-

bete mellan Göteborgs universitet och Mariestads kom-
mun. Föreläsningar, guidningar och barnaktiviteter för
allmänheten och inbjudna stod på programmet.

En organisk lekplats
En organisk lekplats har anlagts i stadsparken, lekplatsen
var det vinnande förslaget från allmänheten i en tävling som 

utlystes under Speed art design 2013.

Insamling av matavfall 
Avfallsavdelningen har påbörjat insamling av matavfall i
kommunala kök och matsalar under året. Arbetet har skett
i nära samarbete med kostavdelningarna. Matavfallet blir
fordonsgas och biogödsel.

Nya bostadsområdet Sjölyckan  
Nya bostadsområdet Sjölyckan projekteras. Tomtförsäljning
ska kunna påbörjas under andra hälften av 2015.

Beslut om att kommunen ska medfinansiera ett utökat ut-
bygge av E20 tas. Detta innebär ett säkrare E20 med högre
standard.

En säkrare E20 med
högre standard

Old Ox – Chamber Music Festival ägde för andra
året i rad rum. Festivalen håller på att etableras som en årlig
exklusiv musikfestival i världsklass. Festivalen samlar en elit
av musiker som framför kammarmusik enligt förutbe-
stämda konstnärliga och ekonomiska ramar.
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Ekonomisk hållbarhet är en av de tre delarna i hållbar ut-
veckling. För att uppnå en hållbar utveckling måste alla
dimensionerna, social, ekologisk och ekonomisk hållbar-
het samspela. Ekonomisk hållbarhet kan likställas med
god ekonomisk hushållning. Enligt kommunallagen ska
kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet. Därför ska dagens kommuninvånare själva finan-
siera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare
generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till
framtida generationer.

Vårt arbete för en ekonomisk hållbar framtid
För att säkerställa en god ekonomisk hushållning arbetar Marie -
stad utifrån följande:

•   en ekonomi i balans

•   ett effektivt resursutnyttjande

•   en rättvisande ekonomisk bild

•   en god betalningsberedskap

•   säkerställa framtida pensionsutbetalningar.

Omvärlden
Den internationella ekonomin påverkar vår nationella ekonomi
då vi är en del av den. Den internationella konjunkturen har ut-
vecklats svagt under 2014. En fortsatt låg tillväxt i omvärlden för-
dröjer återhämtningen. Samtidigt som tillväxten i USA och
Storbritannien ligger kring 3 procent är tillväxten i Euroländerna
fortsatt mycket svag. I USA, Storbritannien och Tyskland har ar-
betslösheten återgått till mer normala nivåer. Men i flera andra
länder verkar arbetslösheten ha fastnat på höga nivåer. I euroom-
rådet som helhet ligger arbetslösheten för närvarande strax under
12 procent. Det kan jämföras med före finanskrisen då arbetslös-
heten var ungefär 7,5 procent.

Utvecklingen på viktiga svenska exportmarkander har varit
blandad. Tillväxten i den amerikanska ekonomin har de senaste
åren legat på drygt 2 procent i årstakt, förvisso betydligt bättre än
euroområdet men ändå inte någon stark återhämtning.  I Storb-
ritannien har den ekonomiska utvecklingen varit förvånansvärt
stark och den brittiska ekonomin förväntas visa fortsatt styrka i år
och nästa år. I våra nordiska grannländer har den ekonomiska ut-
vecklingen snarast gått i motsatt riktning. I Finland backade BNP
med närmare 1,5 procent i fjol samtidigt som BNP i Danmark
bara växte marginellt. Även i Norge försvagades tillväxten något,
men låg ändå på 2 procent. Det ekonomiska läget i euroområdet
har försvagats under hösten. Krisen i Ukraina och de handelssank-
tioner med Ryssland som följt har påverkat, likväl som den svagare
tillväxten i Kina och tillväxtekonomierna. Tyskland, som förväntas
vara motorn i euroområdet, har på grund av den låga aktiviteten
i dess handelspartners tappat fart.

Stora skillnader i återhämtningstakt betyder också att ränteut-
vecklingen kommer att gå i otakt i USA respektive euroområdet.
I Sverige har de långa obligationsräntorna i stort sett följt den in-
ternationella utvecklingen.

Den globala inflationen är låg. Den utdragna lågkonjunkturen
med hög arbetslöshet som följd håller tillbaka löne- och prisök-
ningar. Men den låga inflationen är inte enbart konjunkturell.

Under de senaste decennierna har inflationen gradvis mattats del-
vis som en följd av avregleringar och ökad konkurrens. Den tek-
niska utvecklingen med internet och en ökad digitalisering har
bidragit till ändrade handelsmönster, vilket förstärkt priskon - kur-
rensen ytterligare. Därtill kommer att det råvarudrivna inflations-
trycket har minskat.

Efter att ha stigit kraftigt från sekelskiftet fram till finanskrisen
har råvarupriserna gått i sidled eller nedåt. Priset på råolja har till
exempel i det närmaste halverats ned mot 60 dollar fatet. Prisut-
vecklingen på råvarumarknaderna beräknas ge ett fortsatt lågt in-
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•   Kommunens resultat för 2014 uppgår till -4,1 mnkr.
Det är ett underskott på 22,7 mnkr jämfört med det
budgeterade resultatet på 18,6 mnkr. I årets resultat
ingår inga återbetalade försäkringspremier från AFA
som varit fallet de senaste två åren.

•   Kommunfullmäktiges två finansiella målsättningar, att
resultatet minst ska vara 2 procent av skatter och bi-
drag samt att soliditeten ska öka, har inte uppfyllts
under 2014.

•   Resultatet 2014 har påverkats negativt både av under-
skott i verksamheterna, utebliven budgeterad AFA
återbetalning och att ett åtgärdspaket och en boksluts-
disposition inte genomförts som budgeterat.

•   Kommunen klarar det lagstadgade balanskravet 2014
genom att utnyttja 4,1 mnkr ur resultatutjämnings-re-
serven (RUR).

•   Soliditeten (exklusive pensionsskuld) är försämrad och
ligger fortfarande under genomsnittet för Västra Gö-
talands län. 

•   Pensionsförpliktelserna har jämfört föregående år
minskat men är omfattande och uppgår totalt till 678
mnkr. Kommunen har inte gjort några extra inbetal-
ningar sedan 2010 för att minska pensionsskulden.

•   Nämndernas kontroll och styrning avseende tilldelad
budget har under 2014 varit god med undantag för
socialnämnden. Socialnämnden redovisar ett totalt
underskott på 8,5 mnkr vilket innebär att nämnder-
nas totala underskott landar på 0,9 mnkr. 

•   Låneskulden har ökat med 16 mnkr på grund av en
hög investeringsnivå på 92 mnkr och ett sämre resul-
tat på minus 4,1 mnkr 2014.

•   Utgångsläget för Mariestads ekonomi 2015-2016 är
fortsatt ansträngt. Verksamhetens nettokostnader har
en hög ökningstakt på grund av ökade ramar och so-
cialnämndens underskott. Intäkterna ökar inte i
samma takt som kostnaderna och till detta kommer
en osäker ekonomisk utveckling i landet och omvärl-
den.

Sammanfattning – Ekonomisk hållbarhet  



flationstryck i år och nästa år, även om den extrema sänkningen
av oljepriset skulle visa sig vara snabbt övergående. Den låga in-
flationen i stora delar av världen bidrar till att de stora centralban-
kernas styrräntor är fortsatt mycket låga. Det är inte troligt att den
amerikanska centralbanken kommer att börja höja styrräntan för-
rän vid mitten av 2015. För den europeiska centralbankens del
pekar det mesta mot att en räntehöjning får vänta till efter 2016.
Den låga svenska inflationen under 2014 har fått riksbanken att
sänka styrräntan till 0 procent och revidera ned räntebanan mycket
kraftigt. Det innebär troligen att det dröjer till 2016 innan pen-
ningpolitiken börjar stramas åt och att styrräntan endast når upp
till 2,5 procent vid slutet av 2018. Den svenska styrräntan kom-
mer därmed att ligga lågt relativt räntan i USA men högt i förhål-
lande till euroräntan.

Den svenska ekonomin
Efter en stark avslutning på fjolåret har svensk ekonomi i år ut-
vecklats förhållandevis svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag
internationell utveckling och därmed en fortsatt svag utveckling
av svensk export. Svensk BNP beräknas i år växa med 1,9 procent.
Nästa år ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas då växa
med 2,9 procent. Arbetsmarknaden har ut vecklats betydligt bättre
än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka
ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten
bitit sig fast kring 8 procent. Den kommer nu successivt minska
ned till omkring 6,5 procent 2016. Tack vare att ekonomin befin-
ner sig i en återhämtningsfas växer det reala skatteunderlaget rela-
tivt snabbt, med över 2 procent nästa år och omkring 1,5 procent
därefter. Underskottet i den offentliga sektorns finanser minskar
långsamt men stannar ändå på minus 0,5 procent 2018.

Kommunernas ekonomi 
Det sammanlagda resultatet för kommunerna förväntas bli 5 mil-
jarder kronor år 2014. Det är en försämring med 10 miljarder
jämfört med 2013. Det beror till största del på återbetalningen
från AFA 2013 på cirka 8 miljarder. Verksamheter som enligt
kommunerna förväntas dra iväg kostnadsmässigt 2015 är barn-
omsorg, grundskola och äldreomsorg. Ekonomiska framtidsbe-
dömningar är förstås alltid förknippade med osäkerhet som följer
av den ekonomiska utvecklingen i stort.

Resultatnivån har varit god under de senare åren, men förklaras
till stor del av tillfälliga poster som återbetalning från AFA För-
säkring och rejäla tillskott i form av tillfälligt konjunkturstöd. Trots
goda förutsättningar och goda resultat för kommunerna samman-
taget brottas ändå en del kommuner med negativa resultat. De se-
naste fyra åren har i genomsnitt 25 kommuner legat under nollan.
På motsvarande sätt har 160 kommuner haft ett resultat som över-
stiger 2 procent av skatter och bidrag. Variationen är således stor
i kommunsverige.

Skatteunderlaget är fortfarande inte tillbaka på de nivåer som
rådde före finanskrisen. Det beror på en lägre sysselsättningsgrad
och därmed långsammare löneutveckling. I takt med att läget på
arbetsmarknaden förbättras ökar skatteunderlagstillväxten. Trots
en relativt gynnsam utveckling på den svenska arbetsmarknaden
har arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. De förbättrade
konjunkturutsikterna väntas leda till att sysselsättningen ökar i

något snabbare takt i år. Arbetslösheten pressas därmed tillbaka
och når 7,5 procent i slutet av året. 

Åren 2015–2017 växer skatteunderlaget med omkring 2 pro-
cent per år i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat fram-
förallt av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden.
I år och nästa år ökar timlönerna med 2,5 respektive knappt 3 pro-
cent för att sedan öka med 4,0 procent år 2017 – ett år då den
svenska ekonomin återfått konjunkturell balans. Den underlig-
gande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,5 till 1,9 procent.

Utmaningar de närmaste åren
Kommunerna står inför ett antal utmaningar de kommande åren.
Tidigare har bland annat nämnts anpassningsbehov som följer av
demografiska förändringar, stora investeringbehov och svårigheter
att leva upp till krav som följer av statliga reformer. Dessa frågor
ter sig alltjämt aktuella och förtjänar fortsatt uppmärksamhet. De
demografiska förändringarna innebär både ett fortsatt ökat tryck
på vissa verksamheter och ett tryck på omprioritering mellan verk-
samheter. Därtill kommer ett ökat antal asylsökande som leder till
ett ökat tryck på integrationsarbetet. En fråga som ter sig alltmer
svårhanterlig för kommunerna är det stora antalet statliga reformer
och de försämrade planeringsförutsättningarna som följer av dessa. 

De demografiska behoven växlas upp. För kommunerna sam-
mantaget har demografiska förändringar inneburit ökade resurs-
behov med ungefär 0,5 procent per år under de senaste tio åren.
Under åren 2013–2014 har dessa växlats upp och förväntas de
kommande fem åren att uppgå till 1,2–1,3 procent per år. Det är
inom skolans område som ökningarna kommer att vara störst. En
verksamhet som särskilt utmärker sig under 2015 är förskolan.
Nästan hälften av alla kommuner uppger i vår enkät att kostna-
derna kommer att stiga kraftigt. Även inom grundskolan och hem-
tjänsten förväntas kostnaderna öka rejält. 

Årets resultat 
Mariestad redovisar i år ett negativt resultat på 4,1 mnkr men kla-
rar ändå balanskravsresultatet genom att utnyttja tidigare års över-
skott från resultatutjämningsreserven (RUR). Det negativa
resultatet på 4,1 mnkr är ett underskott på 22,7 mnkr jämfört
med budgeterat resultat på 18,6 mnkr. Föregående års rekordre-
sultat låg på 56,5 mnkr.

Årets resultat innehåller poster både med över- och underskott
jämfört budget. Här kommenteras bara de större avvikelserna. Un-
derskottet beror bland annat på att ett beslutat åtgärdspaket om
6,0 mnkr samt en bokslutsdisposition om 12,0 mnkr inte genom-
förts under året. Nämnderna redovisar ett samlat underskott med
0,9 mnkr, lägger man till budgetposterna på 18,0 mnkr blir un-
derskottet 18,9 mnkr. Störst underskott redovisar socialnämnden
8,5 mnkr.

Centrala resultatposter med större påverkan på årets resultat är
återbetalning försäkringspremier AFA, förändrade arbetsgivarav-
gifter, skatteintäkter och finansnettot. Den budgeterade återbetal-
ningen av försäkringspremier AFA uteblev 2014 och medförde i
och med det att resultatet försämrades 10,9 mnkr. Arbetsgivarav-
giften är fortfarande olika för yngre under 26 år och äldre över 65
år jämfört med övriga och är en del i att kommunens utfall är 4,6
mnkr bättre jämfört med budget. Skatteintäkterna och statsbidra-
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Det finns dock vissa restriktioner för de kommuner, som Maries-
tad, vilka har en negativ soliditet när hänsyn tas till pensionsskul-
den. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att reservera 14,1
mnkr inom det egna kapitalet från resultatet 2012 och 14,5 mnkr
från resultatet 2013 till resultatutjämningsreserv (RUR). Det ne-
gativa resultatet 2014 innebär att det för året inte är möjligt att
avsätta något belopp till resultatutjämningsreserven utan att man
istället behöver utnyttja 4,1 mnkr från reserven för att uppfylla
balanskravet.

Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomi påverkas av flera omständigheter. Vissa
delar påverkas direkt genom egna kommunala beslut medan andra
påverkas av beslut och händelser i omvärlden. Känslighetsanalysen
beskriver hur olika händelser har påverkat vår kommuns ekono-
miska situation.

God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om två finansiella mål. 

•   Kommunen ska ha ett resultat som motsvarar 2,0 procent av 
kommunalskatt och statsbidrag, 

•   Soliditeten ska öka.

Inget av de två finansiella målen har uppnåtts under 2014, des-
sutom har kommunfullmäktige sänkt resultatmålet från 2,0 pro-
cent till 1,0 procent av kommunalskatt och statsbidrag fr.o.m.
budgetår 2015. Årets resultat -4,1 mnkr motsvarar -0,4 procent
av kommunalskatt och statsbidrag. Soliditet betyder andel av till-
gångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten har
under året försämrats med 6 procentenheter från 44 procent 2013
till 38 procent 2014. Då de två finansiella målen inte uppfyllts
kan man inte anse att man uppnått god ekonomisk hushållning
för verksamhetsåret 2014. 
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gen har ökat jämfört med 2013 och är 0,4 mnkr högre än budget.
Finansnettot har utvecklats positivt och redovisar ett överskott på
4,4 mnkr bland annat på grund av sänkta räntenivåer. 

Kommunen klarar balanskravet 2014 med RUR
Kommunallagen, det så kallade balanskravet, säger att intäkterna
under ett räkenskapsår skall vara större än kostnaderna. Ett even-
tuellt negativt resultat skall återställas under de tre närmast föl-
jande åren. 

Mariestads kommun har inget negativt resultat att återställa
från föregående år. När avstämning av balanskravet görs ska reali-
sationsvinster/förluster från försäljningar inte räknas in. Årets re-
sultat efter balanskravsjusteringar är  minus 4,1 mnkr och innebär
att kommunen måste ta i anspråk 4,1 mnkr från resultatutjäm-
ningsreserven för att inte redovisa ett negativt balanskravsresultat.

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning.
Det innebär att resultatet ska vara positivt över en längre period.
Mariestads kommun måste framöver prioritera att skapa ett lång-
siktigt sparande för att kunna hantera situationer då det ekono-
miska resultatet är otillräckligt. 

Från 2013 var det möjligt att reservera till eller disponera medel
i en resultatutjämningsreserv (RUR). RUR är inte resultatpåver-
kande utan en del av eget kapital och är ett sätt att, om möjlighet
finns, reservera medel för att täcka underskott vid senare tillfällen.
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resultat kommunen 2010-2014

(mnkr) 2014 2014

Årets resultat 18,6 -4,1
Reavinster – 2,2
Reaförluster 2,2
Sänkning av diskonteringsränta 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 18,6 -4,1
2 procent av skatteintäkter och statsbidrag 23,1 23,1
Möjligt belopp att reservera till RUR enligt 
kommunens riktlinjer 0 0
Möjligt belopp att ta i anspråk från RUR enligt 
kommunens riktlinjer 0 4,1
Soliditet exkl. pensionsförpliktelser 39 % 38 %
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser – 22 % – 17 %
Skatter och statsbidrag 1 155,4 1 155,7

balanskravsutredning 

(Resultateffekt, +/– mnkr) mnkr

1 kr förändring av kommunalskatten 46,9
1 % prisförändring 5,8
1 % löneförändring 8,5
10 mnkr förändrad upplåning 0,3
1 % avgiftsförändring 1,4
1 % förändrad kort ränta 1,3
1 % förändring av generellt statsbidrag 2,5
10 heltidstjänster (30.000 kr/mån inkl PO) 4,5
100 nya invånare 5,0

känslighetsanalys

behållning rur

(mnkr) 2012 2013 2014 Totalt

Övrigt 14,1 14,5 -4,1 24,5

*) Avser budget innan ombudgeteringar.

Kf budget Bokslut



Vi jämför oss med andra
Kommunforskning i Väst (KFi) har under året presenterat jämfö-
relser mellan kommunerna i västra Götaland (s.k. finansiella pro-
filer). Resultatet och förhållandet till övriga deltagande kommuner 
presenteras på hemsidan www.mariestad.se -Om kommunen
-Ekonomi. 

Mariestad deltar även i Sveriges kommuner och landstings jäm-
förelser Kommuners kvalitet i korthet (KKik). Resultaten från ge-
nomförda undersökningar 2014 presenteras också på hemsidan.

Fortsatt samarbete med grannkommunerna
Samarbetet med grannkommunerna genom de gemensamma
nämnderna fortsätter. Mariestad är huvudman för den gemen-
samma tekniska nämnden för Mariestad, Gullspång och Töre-
boda. Mariestad är även huvudman för avfallsnämnden som är
gemensam för Mariestad och Gullspång. Den gemensamma IT-
nämnden har Töreboda som huvudman och Gullspång ansvarar
för den gemensamma lönenämnden.

Stor ökning av verksamhetens nettokostnader
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (nettokostnadsande-
len) är ett viktigt nyckeltal för att analysera utvecklingen av kom-
munens ekonomi. Verksamhetens nettokostnader bör täckas av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk ut-
jämning. Skatteintäkterna ska också räcka till att finansiera det ne-
gativa finansnettot. Nettokostnadsandelen bör för en kommun
inte överstiga faktorn 0,98. Under 2014 var nettokostnadsandelen
drygt 1,00. För att vända trenden behövs en tydlig styrning av det
ekonomiska resultatet. 

Ökade och minskade intäkter
Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning har
under året ökat med 30 mnkr (2,6 procent). Det är en lika stor
ökning som förra året. Det beror på en fortsatt bra skatteunder-
lagsutveckling i riket.   

Enligt resultaträkningen är verksamheternas nettokostnad 70,2
mnkr högre än 2013. Förra årets måttliga ökningstakt på 0,8 pro-
cent har skjutit i höjden till 6,5 procent vilket är oroväckande då
de senaste årens utveckling av nettokostnad har varit positivt låg.
Den kraftiga ökningstakten tyder på att verksamhetens kostnader
nu ökar mer än vad verksamhetens intäkter gör. 

Verksamhetens intäkter har minskat med 8,8 mnkr (-1,9 pro-
cent) jämfört med 2013 då de ökade med 16,5 mnkr (3,8 pro-
cent). Minskningen 2014 beror bl.a. på lägre intäkter från avgifter/
ersättningar och försäljning av verksamhet. Den enskilt största an-
ledningen till att intäkterna minskat 2014 jämfört med 2013 är
att då såldes bostadsrätter (Humlet) för 18 mnkr och annan mark
för ca 2 mnkr. Motsvarande försäljningar har inte skett under
2014.

Låg kostnadsökning
Verksamhetens kostnader ökar med 68,8 mnkr (4,6 procent) jäm-
fört med 2013. Personalkostnader och sociala avgifter ökar med
45 mnkr (5,1 procent). Ökningen beror bland annat på att man
inom vård och omsorgsverksamheten genomfört en personalförs-
tärkning motsvarande 30 årsarbetare.

Även kostnaderna för köp av verksamhet, hyror och pensions-
kostnader (exkl. löneskatt) har ökat kraftigt med 17,5 mnkr, 8,8
mnkr respektive 6,0 mnkr.

En nämnds budgetavvikelse är hög 
Nämndernas totala budgetavvikelse uppgår till minus 0,9 mnkr
vilket motsvarar 0,1 procent av budgetomslutningen. Lägger man
till budgeterade poster som inte kunnat genomföras är avvikelsen
minus 18,9 mnkr eller 1,7 procent. Motsvarande resultat 2013
uppgick till ett överskott på +2,7 mnkr (0,2 procent).

Fyra av de sju nämnderna redovisar överskott eller nollresultat.
Avfallsnämndens resultat är noll. Kommunstyrelsen redovisar ett
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intäktsstruktur

kostnadsstruktur

(mnkr) 2014 2013 2012 2011 2010

Taxor och avgifter 139 142 177 174 155
Driftbidrag 100 86 85 85 74
Försäljning av verksamhet och 
entreprenader 169 174 143 151 160
Bostads- och lokalhyror 48 48 46 43 36
Övrigt 3 20 2 4 4 
Summa 459 470 453 457 429

(mnkr) 2014 2013 2012 2011 2010

Löner 705 669 663 662 639
Övriga personalkostnader 290 275 281 271 298
(soc.avg och pensioner m.m.)
Entreprenader, köp av verksamhet
och konsulter 333 316 275 289 235
Lokal och markhyror och 
fastighetsservice 78 69 77 76 75
Bränsle, energi och vatten 44 44 49 52 55
Förbrukningsmaterial 94 97 113 112 110
Övriga kostnader 27 32 30 20 33 
Summa 1 571 1 502 1 488 1 482 1 445

finansiella mål

2014 2013 2012 2011 2010

Årets resultat (mnkr) -4 56 36 15 9
Förändring av eget kapital (%) -6 4 4 4 2
Verksamhetens nettokostn.
inkl. finansnetto jämfört 
med skatt o statsbidrag (%) 100 97 99 99 99
Egenfinanseringsgrad 
av investeringar (%) 46 133 94 40 42



resultat på totalt 0,8 mnkr. Tillkommande utanför kommunsty-
relsens direkta driftkostnader är bidrag från Göteborgs Universitet
om 5 mnkr samt inte realiserade besparingar om 6 mnkr och bok-
slutsdispositioner om 12 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden har totalt ett överskott på 2,2
mnkr jämfört budget. Grundskolan redovisar överskott inom Sär-
skolan och för modersmålsundervisningen. Gymnasieskolan hade
ökade kostnader för introduktionsprogrammen medan vuxenun-
dervisningen hade ökad försäljning av SFI-platser under våren.
Stora förändringar i både köp och försäljning av skolplatser resul-
terade slutligen i ett förbättrat resultat av de interkommunala er-
sättningarna (IKE) än vad den sista prognosen indikerat. En
tillfällig vakant psykologtjänst samt lägre kostnad för IT-program
bidrog också positivt till nämndens resultat. Att AME, Musiksko-
lan och Fritidsgårdar har flyttats till annan sektor påverkar om
man vill jämföra resultatet med förra året. 

Kulturnämnden redovisar 2014 ett överskott jämfört budget
med 0,5 mnkr beroende på tillfälligt lägre personalkostnader p.g.a.
vakanser på biblioteket och museet.

Den med Töreboda och Gullspång gemensamma miljö- och
byggnadsnämndens resultat är minus 0,2 mnkr. I resultatet ingår
ett överskott för byggnadslov på 0,4 mnkr men också ett under-
skott för miljö och livsmedelskontroll på 0,6 mnkr.

Socialnämnden visar ett underskott på 8,5 mkr.
Individ och familjeomsorgen visar ett underskott med 4,8

mnkr. Placeringskostnaden för vuxna och barn har under 2014
uppgått till 27,9 mnkr detta är en kostnad som är åtta miljoner
högre än 2013.  Jämfört med budget så ger placeringar ett under-
skott med 8,7 mnkr. Volymökningar inom LSS och socialpsyki-
atrin har krävt personalförstärkningar inom några av dessa
verksamheter.

Integrationen har visat ett överskott på 1,8 mnkr. Ledsagning
har haft lägre kostnader under 2014, 0,9 mnkr lägre än budgeterat
och andra verksamheter som gett budgetöverskott är kontaktfamilj
inom barn- och ungdomsenheten 0,5 mnkr samt förebyggande
verksamhet barn 0,4 mnkr

Vård och omsorg visar ett under skott med 3,1 mnkr där hem-
tjänstens underskott på 5,5 mnkr utgör den största avvikelsen. Va-
kanta tjänster har inte tillsatts under året då ett LSS boende inte
varit fullbelagt.

Ändrade riktlinjer inom ledsagning och kontaktperson har
under året gett överskott inom både IFO och vård och omsorg.

Tekniska nämnden visar ett underskott på 1,2 mnkr men då
ingår kostnader (2,2 mnkr) för återställande av förskolelokaler som
var centralt beslutade åtgärder. Om kostnaderna för återställande
av lokalerna inte räknas med visar verksamheten istället ett över-
skott på 1,0 mnkr. Den avgiftsfinansierade verksamheten inom
vatten och avfall redovisar ett överskott på 0,1 mnkr beroende på
lägre energi- och kemikalieförbrukning. Avgiftsfinansierad verk-
samhet är dock inte resultatpåverkande.

Ökade skatteintäkter
Skatteintäkterna uppgår till 908,9 mnkr vilket är en ökning med
14,1 mnkr (1,6 procent) jämfört med 2013. Detta är en lägre ök-
ningstakt än förra årets 2,8 procent. Jämfört med budget visar

skattintäkterna ett litet underskott på 0,2 mnkr. Det innebär att
2014 års löne- och sysselsättningsutveckling har varit i nivå med
förväntat i början av året.

Redovisningsrådets rekommendation om periodisering av skat-
teintäkterna tillämpas. Det innebär att SKL:s prognos används.
Prognosen för slutavräkningen för 2014 är positiv och innebär att
165 tkr (+7 kr/invånare) har lagts till resultaträkningen. Mellan-
skillnaden mellan prognos och slutligt utfall kommer att belasta
2015 års bokslut.

Slutavräkningen för 2013 uppgår till -8,4 mnkr (-353 kr/invå-
nare). Av dessa har -5,8 mnkr bokförts år 2013 och differensen
mellan prognos och slutligt utfall -2,6 mnkr tillförs årets resultat.

Ökade statsbidrag
Jämfört med 2013 ökar Mariestads nettointäkter från utjämnings-
systemet med 15,4 mnkr till 246,8 mnkr. Det är en stor ökning
jämfört med förra årets ökning på 6,1 mnkr. Jämfört med budget
visar statsbidragen ett överskott på 0,6 mnkr. Intäkterna från både
inkomst- och kostnadsutjämningen ökar jämfört med förra året
med 8,5 mnkr respektive 11,9 mnkr. Mariestads bidrag från ut-
jämningssystemet för LSS-verksamheten uppgår till 15,9 mnkr,
en minskning med 2,3 mnkr jämfört med 2013.

Den totala ökningen av skatt- och statsbidrag på 30 mnkr räc-
ker även i år till att kompensera för årets löneökningar som upp-
gick till 23 mnkr.

Finansnettot bättre
Redovisat finansnetto för 2014 är en kostnad på 1,9 mnkr. Jämfört
med budget är det ett överskott på 4,4 mnkr. Utfallet innebär en
minskad nettokostnad på 3,1 mnkr jämfört med 2013. Minsk-
ningen beror dels på att räntenivån har sjunkit under året samt att
borgensavgiften för de kommunala bolagen höjdes från 0,4 pro-
cent till 0,6 procent. Höjningen av borgensavgiften innebar ökade
intäkter med 1,2 mnkr för kommunen.

Den genomsnittliga nominella räntan på de långfristiga lånen
är för närvarande 2,6 procent mot 3,2 procent för 2013. Kom-
munen är inte så räntekänslig eftersom endast 26 procent av lånen
består av lån med rörlig ränta om swapparna på 250 mnkr räknas
med.

Högre investeringar
Årets nettoutgifter för investeringar uppgår till 92 mnkr vilket är
15 mnkr högre än förra året. Jämfört med budget redovisas ett
överskott på 14 mnkr där 6 mnkr kan hänföras till fastighetspro-
jekt och 8 mnkr till gatuprojekt. 

Under året har redovisning eller budget förekommit på totalt
101 investeringsprojekt. Ombudgetering från 2013 eller tilläggs-
budgetering under året har gjorts med 47,3 mnkr på totalt 48 in-
vesteringsprojekt där Jubileumsteatern 10,0 mnkr, riktat fastig-
hetsunderhåll 7,1 mnkr och omgestaltning av gatudelen på Stock-
holmsvägen 6,0 mnkr är de största.

Flera investeringar har gjorts som tillsammans utgör steg mot
Vision 2030.

•   Jubileumsteatern 26,9 mnkr

Årsredovisning 2014
2 – Förvaltningsberättelse 19

Mariestads kommun

2014



•   Mariaskolan, etapp tre 5,3 mnkr

•   Renovering av Ekuddens utebad 5,0 mnkr

•   Stockholmsvägen, omgestaltning 4,4 mnkr 

•   Stockholmsvägen, VA etapp två 4,3 mnkr.

Ökning av låneskulden 
Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 337
mnkr. Det är en ökning av låneskulden med 16 mnkr sedan förra
årsskiftet. De långfristiga skulderna har åter igen börjat öka efter
ett positivt trendbrott förra året då låneskulden för första gången
på fem år minskade med 22 mnkr. 

Borgensåtagandet uppgår till 643 mnkr vilket är en ökning med
27 mnkr jämfört med 2013. Det avser till allra största delen bor-
gen till kommunägda bolag, främst Mariehus Fastigheter AB. Ett
mindre borgensåtagande finns för ett antal föreningar.

Sämre soliditet 
Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens styrka på lång
sikt. Soliditeten är ett mått på hur stor del av våra totala tillgångar
vi har kunnat finansiera med egna medel. Den bestäms av två fak-
torer: resultatutveckling och ökning eller minskning av kommu-
nens skulder. För 2014 uppgår soliditeten till 38 procent. Det är
en försämring mot 2013 med 6 procentenheter. Förra årets posi-
tiva trendbrott där nyupplåningen minskade på grund av lägre in-
vesteringsnivå, är bruten då låneskulden och investeringsnivån åter
igen ökar. Resultatet för året är ett underskott med drygt 4 mnkr,
vilket minskar det egna kapitalet. Ett minskat eget kapital i kom-
bination med en ökad låneskuld medför att soliditeten försämras. 

Eftersom intjänade pensioner före år 1998 inte finns som en
skuld i balansräkningen, utan istället som en ansvarsförbindelse,
påverkar denna inte soliditeten. Om hänsyn tas till kommunens
hela pensionsskuld (inklusive löneskatt) är soliditeten 2014 -17
procent. Det är en förbättring jämfört med föregående årsvärde -
22 procent med +5 procentenheter och beror på att skulden mins-
kat p.g.a. utbetalning av tidigare intjänade pensioner.

Minskad pensionsskuld
Årets kostnad för pensioner som belastat resultaträkningen är 80,8
mnkr inklusive löneskatt. Det är en ökning av kostnaderna med
7,5 mnkr jämfört 2013.

Den individuella delen utbetalas enligt de anställdas önskemål.
En försäkring för kompletterande ålderspension och efterlevande-
pension har tidigare tecknats. 

Pensionsförpliktelserna är omfattande och pensionsskulden
uppgår totalt till 678 mnkr. Diskonteringsräntan sänktes med 0,75
procent under 2013 och lämnades oförändrad för 2014. Kommu-
nen har inte gjort några extra inbetalningar under 2014 för att
minska pensionsskulden som ändå har minskat med 31 mnkr från
2013. Minskningen beror på utbetalning av tidigare intjänade
pensioner. Förutom 15 miljoner kr år 2010 har kommunen inte
gjort några inbetalningar för att minska pensionsskulden.

Framtida förpliktelser
För avfallsanläggningen Bångahagen har kommunen dispens från

Länsstyrelsen till och med 2020. Beräknad kostnad för återställ-
ning av deponin är 7,5 mnkr. Avfallsfond 7,7 mnkr täcker kost-
naden. Ny beräkning sker årligen och 2014 har ingen förändring
på avsättningen gjorts utifrån den bedömning avfallschefen gjort.
Under 2015 fortsätter arbetet tillsammans med Länsstyrelsen om
sluttäckning.

E20
Kommunfullmäktige har i september beslutat om bidrag till statlig
infrastuktur för utbyggnad av E20 genom Skaraborg. Samtliga
Skaraborgs kommuner tillsammans med Västra Götalandsregio-
nen och ett antal kommunalförbund bidrar till utbyggnaden. Ma-
riestad del uppgår till 76,5 mnkr i 2013 års prisnivå. Enligt
fullmäktiges beslut belastar beloppet plus indexuppräkning drift-
redovisningen under 15 år, det vill säga från 2014 till och med
2029.

Komponentavskrivning
Från och med 2014 ska kommuner och landsting förhålla sig till
en ny rekommendation om komponentredovisning, denna redo-
visningsmetod blir framöver en normgivande metod både inom
privat- och offentlig sektor. Kortfattat innebär metoden att större
och väsentliga investeringar ska delas upp i ett antal delkompo-
nenter med varierade avskrivningstider beroende av deras olika
nyttjandetider. 

Under året har arbetet med att införa komponentavskrivning
på kommunens anläggningstillgångar påbörjats. Komponentav-
skrivning påbörjas på nya investeringar under 2015 och succesivt
på befintliga under 2015 och fullt ut 2016.
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borgensåtagande

(mnkr) 2014 2013 2012 2011 201

Borgensåtagande 643 616 616 589 554
varav till kommunägda företag 596 566 574 559 524

Koncernens resultat 12 62 51 22 19 
Kommunens resultat -4 56 36 15 9

soliditet

(%) 2014 2013 2012 2011 201

Soliditet 38 44 39 39 41
Tillgångsförändring 12 0 8 7 4
Förändring av eget kapital -1 11 8 2 2
Soliditet inkl. pensionsskuld 

före 1998 -17 -22 -19 -24 -24

pensionsskulden (långfristig)

(mnkr) 2014 2013 2012 2011 201

Avsättning för pensioner 12 14 19 15 11
Pensionsförpliktelser före 1998 677 708 642 633 611 
Total pensionsskuld 689 722 661 648 622



Koncernen
Syftet med sammanställd redovisning är att ge en samlad, heltäc-
kande bild av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden,
oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller bolags-
form. Synonymt används också ofta begreppet koncernredovis-
ning. Redovisningen tjänar också som information för intressenter,
t.ex. kommuninvånare, kommunfullmäktige, kommunledning,
revisorer och långivare.

Den sammanställda redovisningen, omfattar förutom kommu-
nen de av kommunen helägda bolagen Mariehus Fastigheter AB
och VänerEnergi AB som ägs till 88 procent av Mariestads kom-
mun och 12 procent av Töreboda kommun. Mariehus Fastigheter
AB är en underkoncern genom ägande av Mariehus AB och AB
Stadens Hus. VänerEnergi AB är en underkoncern genom ägande
av VänerEl AB. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Skaraborg (RÖS) ingår också i koncernen med en ägarandel på
26,27 procent.

Mariehus och VänerEnergi använder sig redovisningsmässigt
av K3 vilket innebär att siffrorna i resultaträkning, balansräkning
och finansieringsanalys för 2013 har justerats. Förändringarna är
redovisningsmässiga och beror på införandet av K3 redovisning
och ingen förändring i verksamheten har skett 2013 med anled-
ning av detta.

Årets resultat
Årets resultat för den sammanställda redovisningen visar ett över-
skott med 11,7 mnkr. 

Resultatet är en försämring jämfört med föregående år då re-
sultatet var ett överskott med 60,5 mnkr. Störst förändring sker i
kommunen som 2013 visade ett överskott på 56,5 mnkr, för 2014
är motsvarande ett underskott på 4,1 mnkr. 

Balansräkningen i den sammanställda redovisningen omsluter
2 242 mnkr. Det är en ökning jämfört med 2013 på 179 mnkr.
Anledningen beror även i år på den fortsatt höga investeringsnivån
i koncernen, detta gör att värdet på de materiella anläggningstill-
gångarna ökar. 

Soliditeten är sämre jämfört med föregående år, 28,8 procent
jämfört med 30,7 procent. Minskningen beror på att kommunen
och bolagens resultat inte kunnat finansiera den höga investerings-
nivån under året.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 102 mnkr vilket
är en ökning med 5,0 procent mot 2013. Den största ökningen
sker i kommunen och överstiger koncernens totala ökning.

Kommunen begär in prognoser fyra gånger per år på årsresul-
tatet 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 var
vid årsskiftet inte utnyttjad.

Kommunägda bolag

Mariehus fastigheter AB
Bolaget äger och förvaltar hyresfastigheter i centrala Mariestad och
Ullervad. Från år 2005 ingår tre bolag i koncernen Mariehus:

•   Mariehus Fastigheter AB är moderbolag med döttrarna Ma-
riehus AB som sköter fastighetsskötseln och administration
och AB Stadens Hus i Mariestad som är det bolag som är
ägare till förvaltningshuset (stadshuset) för kommunen. 

Bolagets resultat uppgår till 13,9 mnkr före skatt (föregående
år 6,4 mnkr) vilket är 10,7 mnkr bättre än budgeten på plus 3,2
mnkr. Främsta anledningen till det goda resultatet är att uthyr-
ningsläget varit extremt bra samt att redovisningen ändrats för att
följa enligt K3. Detta innebär att redovisningen sker mer mot in-
vesteringar istället för drift. Förändringen ger en positiv resultat-
effekt på kort sikt.

SAMMANFATTNING VIKTIGA HÄNDELSER:

•   Byggnationen vid Strandgården har pågått planenligt. Den 1
mars 2015 kommer 37 st. lägenheter med ett till fyra rum
och kök att vara inflyttningsklara. Lägenhetsstorlekarna va-
rierar mellan 45 och 124 kvadratmeter.

•   Företaget är ISO-certifierade både inom miljö (ISO 14001)
och kvalitet (ISO 9001) och under året gjordes om omcerti-
fiering vilket säkerställer kvaliteten i områdena.

•   Under första kvartalet började en stor ansiktslyftning av hy-
resfastigheterna vid Drottning Kristinas väg. De fyra husen
med totalt 103 lägenheter har fått nya putsade fasader med
tilläggsisolering. I samband med detta har också samtliga bal-
kongfronter bytts ut. Nya entrétak har satts upp och plåtfa-
sad över dessa har också bytts samt att vindarna har
tilläggsisolerats. Dessa åtgärder reducerar uppvärmningskost-
naden avsevärt. Parallellt med detta arbete har även yttermil-
jön förändrats med nya gångytor och planteringar.

PERSONALUPPGIFTER

Bolaget har 2014-12-31, 30 st. tillsvidareanställda varav 8 kvinnor
och 22 män. En ökning med två personer från 2013.

Total lönekostnad var 13,0 mnkr och kostnaden för sjuklön var
under året 0,4 mnkr. Motsvarande siffror för 2012 var 13,3 mnkr
och 0,1 mnkr. Sjukfrånvaron var fördelad enligt nedan:
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VänerEnergi AB
VänerEnergi AB ägs till 88 procent av Mariestads kommun och
till 12 procent av Töreboda kommun. Bolaget bedriver nätverk-
samhet i Mariestad och Töreboda kommuner.  Dotterbolaget Vä-
nerEl AB bedriver elförsäljning som återförsäljare till Mälarenergi
AB. VänerEnergi bedriver vidare fjärrvärmedistribution i Marie-
stads tätort. Värmen inköps från intressebolaget Katrinefors Kraft-
värme AB, KKAB, (ägarandel 50 procent). 

•   Bolagets resultat uppgår till plus 15,4 mnkr före skatt, varav
13,6 mnkr är Mariestads kommuns andel. Detta är 5,8 mnkr
högre än budget på 7,8 mnkr.

•   Fjärrvärmen i Mariestad har trots ett rekordvarmt år lyckats
hålla sitt resultat i nivå med budget. KKAB:s värmeproduk-
tion har under året fungerat förhållandevis stabilt. 

•   Elnät gör sitt högsta årsresultat någonsin. Fortsatt låga elpri-
ser på nätförluster samt lägre avskrivningar genom att gamla
investeringar är färdigavskrivna förklarar resultatet. Stora in-
vesteringar utförs fortsatt för att vädersäkra elnätet.

SAMMANFATTNING VIKTIGA HÄNDELSER:

•   2014 var bolagets andra år efter namnbytet till VänerEnergi
och invigningen av nytt Kundcenter på Strandvägen. För-
ändringen har uppfattats som mycket positivt av samtliga in-
tressenter och har inneburit en stor förbättring för bolagets
kundfokus och möjlighet till utveckling av verksamheterna. 

•   I VänerEnergis intressebolag Katrinefors Kraftvärme AB har
byggnationen av det nya kraftvärmeblocket pågått under hela
året. Sedan december 2014 är pannan i drift och producerar
värme. Med den nya pannan i drift är produktionen av fjärr-
värme i Mariestad tryggad i ytterligare 25 år. Dessutom kan
fjärrvärmen nu också klassificeras som fossilfri.

•   Efterfrågan på att få bredband från vårt stadsnät har fortsatt
varit mycket stor, och bedöms var fortsatt stor de närmaste
åren. Detta gäller både i tätorten och på landsbygden via s.k.
byalag. Dessutom fortgår arbetet med att anlägga den sk
landsbygdsringen, som är ett nytt till stor del bidragsfinansie-
rat fibernät på landsbygden i Mariestads och Töreboda kom-
mun. 

•   Arbetet med att skapa ett gemensamt elhandelsbolag tillsam-
mans med geografiskt angränsande energibolag har fortsatt.

VERKSAMHETEN I SIFFROR

I slutet av 2014 hade VänerEnergi AB 14 268 elnätabonnemang (14
207) och under året överfördes totalt 211,1 GWh el (217,6). Vid
årsskiftet hade VänerEnergi AB 1 534 fjärrvärmeanslutningar (1
488). Till värmekunderna i Mariestad och Lyrestad levererades 111,4
GWh (124,1) och till kunderna i Töreboda 20,2 GWh (23,3).. 

INVESTERINGAR

Under året har investeringarna i moderbolaget totalt uppgått till
40,4 mnkr (30,9). Av dessa har 5,2 mnkr (7,3) investerats i fjärr-
värmerörelsen. I elnätet gjordes investeringar för 22,2 mnkr (16,3),
i Telekom investerades 0,3 mnkr (0,2) och i Stadsnät 11,4 mnkr
(6,6).

PERSONALUPPGIFTER

Bolaget har 2014-12-31, 48 st. tillsvidareanställda varav 14 kvin-
nor och 34 män. En ökning med fyra personer sedan 2013.

Total lönekostnad var 28,2 mnkr och kostnaden för sjuklön var
under året 0,1 mnkr, motsvarande siffror för 2013 var 26,4 mnkr
och 0,1 mnkr. Sjukfrånvaron var fördelad enligt tabellen:

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Det är ett kommunalförbund, RÖS, som har bildats av sju kom-
muner i Skaraborg. En politiskt tillsatt direktion, med represen-
tanter för kommunerna, fattar beslut om verksamheten. Med
hänsyn till den andel som Mariestads kommun betalar, beräknas
förbundets andel i vårt koncernbolag vara 26,27 procent. Kom-
munalförbundets totala resultat för året är plus 2,2 mnkr varav
0,6 mnkr är kommunens andel.

Räddningstjänsten handhas av kommunalförbundet Rädd-
ningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) och kommunen betalar av-
gifter till kommunalförbundet.
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sjukfrånvaro

ekonomisk översikt

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2014 2014 2013 2012

Intäkter 0,0 0,0
Kostnader 21,8 21,8 20,4 20,0
Nettokostnad 21,8 21,8 20,4 20,0
Budgetavvikelse 0,0 0,4 0,4

* uppgift lämnas ej på grund av undantagsregeln då antalet i gruppen ej överstiger 10 personer

(%) 2014 2013

Total sjukfrånvaro 1,8 1,5

Därav:
– långtidsfrånvaro 42,5 14,6
– sjukfrånvaro för män 2,2 1,2
– sjukfrånvaro för kvinnor 0,7 2,4
– anställda upp till 29 år * *
– anställda 30-49 år 2,7 1,8
– anställda 50 år och äldre 1,0 1,4 

sjukfrånvaro

(%) 2014 2013

Total sjukfrånvaro 5,8 3,4

därav:
- Långtidssjukskrivna 61,6 29,8
- sjukfrånvaro för män 9,2 3,8
- sjukfrånvaro för kvinnor 4,7 1,6
- anställda 30-49 år 9,1 5,1
- anställda 50 år - 4,0 2,2



Social hållbarhet är en av de tre delarna i hållbar utveck-
ling. För att uppnå en hållbar utveckling måste alla dimen-
sionerna, social, ekologisk och ekonomisk, samspela. Den
Sociala dimensionen är den del av hållbar utveckling som
handlar om påverkan på arbetslivet och alla medarbetare.
Det omfattar relationer mellan människor – uppdrags -
givare, medarbetare och kommuninvånare/kunder samt
samspelet mellan dessa.

Vårt arbete för en socialt hållbar framtid
Vi har stora möjligheter i arbetet med Social hållbarhet. Både
genom att skapa förutsättningar och genom faktiska åtgärder. Vi
har som offentlig aktör många roller och ett stort ansvar. Inte
minst som arbetsgivare. Det ger möjligheter men också ett ansvar
att agera. 

Vår Vision 2030 och vår varumärkesplattform har många
kopplingar till Social hållbarhet. 

SAMVERKAN OCH DELAKTIGHET

En av de viktigaste förutsättningarna för social hållbarhet är att
skapa förutsättningar för reell samverkan och delaktighet. Att bli
hörd, sedd och att kunna påverka sin arbetssituation är grundläg-
gande för att kunna känna tillfredsställelse i arbetet. Genom detta
skapas förutsättningar för engageman och arbetsglädje och därmed
vilja att tillsammans ”leverera”. Mariestads kommun har sedan år
2010 ett nytt lokalt samverkansavtal som plattform för samverkan
mellan chef och medarbetare samt mellan arbetsgivaren och ar-
betstagarparterna i form av de lokala fackliga organisationerna.
Alla medarbetare garanteras genom avtalet årliga medarbetarsamta
och regelbundna arbetsplatsträffar. Samverkan mellan arbetsgiva-
ren och de lokala fackliga representanterna sker i samverkans -
grupper.

ARBETSMILJÖ- OCH HÄLSOUTVECKLINGSARBETE

Mariestads kommun har som arbetsgivare ett stort ansvar för att
de egna arbetsmiljömålen nås. Mariestads kommun har dels ett
övergripande arbetsmiljömål och dels mål för hälsoutveckling.
Målen finns i Mariestads kommuns arbetsgivarpolicy och i plan
för hälsoutvecklingsarbetet.

Utveckling av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och
av rehabiliteringsprocessen pågår kontinuerligt. Bla genom kom-
petensutvecklingsinsatser och utveckling av arbetsmetoder och me-
todverktyg.

Sedan 2003 pågår kontinuerligt arbetet med hälsoutveckling,
bla genomförande av hälsoprofiler, hälsoplanerarbete och from
2014 en riktad insats med hälsopromotivt ledarskap och chefers
hälsa som fokus.

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

I Mariestads kommun ska vi stäva efter att ta till vara på alla med-
arbetares unika förutsättningar. Det innebär ett långsiktigt arbete.
En bra mix av kvinnor och män i alla verksamheter, liksom av
olika etnisk, kulturell, språklig och religiös bakgrund; medarbetare
med olika personlighet och läggning berikar och breddar vår kom-
petens och därmed möjligheterna att möta och ”förstå” våra kun-
der.   I Mariestads kommun ska alla medarbetare tillförsäkras ett
arbetsliv där grundläggande mänskliga värderingar och rättigheter

respekteras, där inga grupper särbehandlas, missgynnas och där
alla individer får sina rättigheter respekterade. Alla ska på lika vill-
kor erbjudas anställningar, anställningsvillkor och arbetsmiljö. 

Under 2014 har en ny mångfals- och jämställdhetspolicy med
tillhörande mål och planer (samt revidering av plan mot krän-
kande särbehandling) utarbetats.  Implementering sker med start
2015.  

CHEFS- OCH LEDARSKAPSUTVECKLING

Chefer och ledare har en viktig roll i Mariestads kommun. De ska
tillsammans med sina medarbetare förverkliga våra uppdragsgiva-
res beställningar. Dvs leverera tjänster och service av god kvalité.
Chef och ledare har ansvar för verksamhet, personal och ekonomi
inom respektive ansvarsområde.

Social hållbarhet
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•   Social hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle
och/med ett arbetsliv där grundläggande mänskliga
värderingar och rättigheter respekteras och inga grup-
per missgynnas och där alla individer får sina rättighe-
ter respekterade. Alla ska på lika villkor erbjudas (en
livsmiljö och) en arbetsmiljö där de kan tillgodogöra
sig delaktighet, kunskap, utvecklas och ha en god
(upplevd) hälsa. 

•   Ram och regelverk finns formulerat i allt från WHOs
hälsodeklaration till den Svenska arbetsmiljölagen, ar-
betsmarknadens lagar, regler och kollektivavtal. 

•   Att bygga och förvalta ett attraktivt arbetsgivarvaru-
märke är dock upp till Mariestads kommun att åstads-
komma.

•   Social hållbarhet är en förutsättning för att Mariestads
kommun ska kunna utveckla sitt arbetsgivarvaru-
märke i positiv riktning, för att uppfattas som en at-
traktiv arbetsgivare. Det är viktigt att vi har en
förståelse för detta och att det ur ett arbetsgivarper-
spektiv sker ett kontinuerligt hållbarhetsarbete i våra
verksamheter. 

•   Alla våra verksamheter bidrar och skapar förutsätt-
ningar på olika sätt till Social hållbarhet. Vårt arbete
sker bland annat genom utveckling och förbättring av:
samverkan och delaktighet, chefs- och ledarskap samt
medarbetarskap, kompetens, arbetsmiljöarbete, hälso-
utvecklande insatser samt mångfalds- och jämställd-
hetsarbete, attraktiva anställningar och
anställningsvillkor.

•   Vi har goda förutsättningar för att göra framsteg inom
Social hållbarhet.  Men det krävs långsiktighet och ge-
mensamma krafttag för att nå resultat.

Sammanfattning – Social hållbarhet  



För att förtydliga chefs- och ledaruppdraget finns dokumentet
”Chef och Ledare i Mariestads kommun” framtaget. Som ett led i
att utveckla medarbetare i dessa roller och uppdrag genomförs
sedan 2010 återkommande utvecklingsinsatser.

Framtid
Sett ur ett arbetsgivarpolitiskt perspektiv finns goda förutsätt-
ningar för utökat arbete med Social hållbarhet. Det kan behövas
ytterligare/tydligare kopplingar mellan Vision 2030 och målsätt-
ningarna för arbetsgivarfrågorna för att ge arbetsgivarpolitiken
nödvändig tyngd och prioritet i verksamheterna. Tex egna,
”unika”, målformuleringar.

Vartannat år, senast under 2014, genomfördes en medarbetar-
undersökning som bla mäter ”Hållbart medarbetarindex”. Här
finns viktig information för fortsatt utveckling av Mariestads kom-
muns organisation även ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.

Vi behöver utveckla arbetsgivarvarumärket i harmoni med va-
rumärkesplattformen för att nå målet ”En av de fem attraktivaste
arbetsgivarna”. 

Vi har pågående utveckling och arbete inom bla: arbetsmiljö-
och hälsoutveckling (en övergripande struktur för hur arbetsmil-
jöansvaret är fördelat presenteras), jämställdhet- och mångfald, (ny
övergripande mångfalds- och jämställdhetspolicy med mål och
handlingsplan), samverkan och delaktighet, kompetensförsörjning
och rekrytering.  

Utvecklat chefs- och ledarskap samt medarbetarskap, attraktiva
anställningar och anställningsvillkor är, utöver ovanstående om-
råden, viktiga utvecklingsområden kopplat till Social hållbarhet i
arbetslivet.

Intresse kring arbetsgivarfrågor och social hållbarhet finns, men
det krävs ökad kunskap och förståelse i frågorna för att arbetet ska
utvecklas till innehåll och omfattning. Till det kommer behovet
av en tydlig prioritering av resurser.

Vi har idag ett mycket väl fungerande lednings och chefsstöd
till kompetens och omfattning. Dock har resurserna för att finan-
siera och driva operativa insatser i verksamheterna krympt. 

Ett samlat krafttag behövs för ökad framgång. God samverkan
både internt och externt är viktigt. Kommunens nya organisation
och ökat samarbete med andra aktörer ger goda utvecklingsmöj-
ligheter. 

Tom 2013-12-31 redovisasdes antalet anställda enligt tidigare 
organisation:

MÄN OCH KVINNOR

Av kommunens anställda är 80,5 procent kvinnor och 19,5 pro-
cent män. Andelen män är något högre än genomsnittet för kom-
munerna i Västra Götalands län, bland annat på grund av att den
gemensamma verksamheten inom teknik organiseras inom 
Mariestads kommun.

LÖNER

Den genomsnittliga heltidslönen var 2014 för män 29 168
kronor per månad och för kvinnor 26 320 kronor per månad.
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Förvaltning 2014

Sektor ledning

(ledning och verksamhetsstöd, kultur och fritid) 137
Sektor samhällsbyggnad

(utveckling, Teknik, miljö och bygg) 255
Sektor stöd och omsorg

(vård och omsorg, IFO, AME) 872
Sektor utbildning

(förskola, grundskola, gymnasium och komvux, kost) 749
Totalt 2 013

medellön fördelad per kön Personalekonomisk redovisning

ANTAL ANSTÄLLDA

Antalet tillsvidareanställda personer ökade 2014 med 40 personer.
I antal årsarbetare är ökningen ca 30 st.  Förändringen beror bland
annat på att man inom vård och omsorgsverksamheten genomfört
en personalförstärkning motsvarande 30 årsarbetare. Att antalet
årsarbeten ökar mer än antalet anställda personer antyder att
antalet deltider minskat något/den genomsnittliga sysselsättnings-
graden ökat något.
Fr.o.m. 2014 redovisas antalet anställa utifrån ny organisation:

antal tillsvidareanställda personer 

Förvaltning 2013 2012 2011 2010

Kommunledningskontor 120 117 214 221
Tekniska förvaltningen 223 235 244 247
Kulturförvaltningen 15 14 15 16
Barn- och utbildningsförvaltningen 775 785 719 721
Socialförvaltningen 816 806 803 817
Miljö och byggnadsförvaltningen 24 22 22 21
Totalt 1 973 1 979 2 017 2 043

antal tillsvidareanställda 2014
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Lönenivån är jämförbar med länets övriga kommuner. Löne -
ökningarna 2014 motsvarar ca 2,6 procent, vilket i stort sett mot-
svarar nivåerna i regionen.

HELTID - DELTID

Andelen kvinnor som arbetar deltid är 44,6 procent och bland
männen arbetar 16,5 procent deltid. Jämfört med kommunerna i
Västra Götalands län innebär det fler deltidsarbetande kvinnor
samt jämförbart antal deltidsarbetande män. Antalet deltider har
minskat något under 2014. Främst i gruppen kvinnor. Kvinnor
har i genomsnitt 89 procent sysselsättningsgrad och män 95 pro-
cent.  Totalt sett är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 91
procent. 

ÅLDERSSTRUKTUR OCH PENSIONSAVGÅNGAR

Medelåldern för kommunens anställda är 48,0 år 2014, att jäm-
föra med 44,1 år för 2013. Av de anställda är 52,1 procent 50 år
eller äldre, 26 procent är mellan 40 och 49 år, 16,8 procent är mel-
lan 30 och 39 år och 5,2 procent är yngre än 30 år.

PENSIONSAVGÅNGAR

Diagrammet visar den beräknade årliga pensionsavgången
2015-2023. Under 2014 pensionerades 68 anställda. Personalom-
sättningen totalt var under 2014 ca 9,8 procent. Under 2014 slu-
tade 199 medarbetare. Mariestads kommun arbetar med de frågor
som hänger samman med kompetensförsörjning och generations-
växling.

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

Under hösten 2014 utarbetades en ny mångfalds- och jämställd-
hetspolicy och plan. I denna finns bland annat mål och åtgärder
samt aktiviteter beskrivna för kommande 3-årsperipod. Kvinnorna
står för ca 83,5 procent och männen för 16,5 procent  av uttaget
av föräldrapenning. Nedan följer en redovisning i tabellform av
könsfördelningen inom våra fem största yrkesgrupper: Siffrorna
baserar sig på antal anställningar.

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaron för 2014 var jämfört med 2013 marginellt högre,
5,8 procent jämfört med 5,6 procent. Förändringen består av
ökade frånvaro i grupperna kvinnor samt gruppen äldre än 50 år.

En ökning av korttidsfrånvaron har de senaste 2 åren skett i ål-
dergrupperna under 50 år samt inom sektor omsorg samt sektor
utbildning. Med anledning av detta har särskilda insatser satts in
för att kartlägga, analysera och sätta in åtgärder. 

Sjukfrånvaron har generellt sett ökat i hela regionen. Ökningen
i Mariestads kommun utmärker sig inte för att vara stor.
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planerade pensionsavgångar 

sjukfrånvaro i timmar av arbetad tid

fördelat mellan kvinnor och män samt på åldersgrupper

Typ av sjufrånvaro (%) 2014 2013 2012 2011 2010

1 Total sjukfrånvaro 5,8 5,6 5,4 4,7 5,2 
2 Långtidsfrånvaro, av 
   total frånvaro 38,7 37,8 35,0 33,2 44,9 
3 Sjukfrånvaro kvinnor 6,4 6,2 5,9 5,2 6,1 
4 Sjukfrånvaro män 4,1 3,4 3,8 3,3 2,5 
5 Sjukfrånvaro 29 år eller yngre 4,0 3,5 3,6 2,4 3,2 
6 Sjukfrånvaro 30 - 49 år 5,5 5,5 5,6 4,2 4,3  
7 Sjukfrånvaro 50 år eller äldre 6,5 6,1 5,7 5,6 6,3

största yrkesgrupperna 

bland tillsvidareanställda kvinnor 

Befattningstext Kvinnor Män Totalt

Undersköterska 213 5 218
Förskollärare 157 5 162
Omsorgspersonal 108 7 115
Omvårdnadspersonal 100 6 106
Lokalvårdare 67 1 68
Handledare 67 12 79
Totalt antal tillsvidareanställningar 1 621 392 2 013

största yrkesgrupperna 

bland tillsvidareanställda män 

Befattningstext Kvinnor Män Totalt

Vaktmästare 5 20 25
Parkarbetare 2 15 17
Handledare 67 12 79
Fritidspedagog 34 11 45
Renhållningsarbetare 2 11 13
Drifttekniker 1 11 12
Adjunkt 3 10 13
Elevassistent 25 10 35
Totalt antal tillsvidareanställningar 1 621 392 2 013
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KOSTNADER FÖR SJUKLÖN OCH TIMVIKARIER

Sjuklönekostnaden för 2014 uppgick till 15 985 tkr att jämföra
med 14 588 tkr för 2013. Förändringen beror främst på lönekost-
nadsökningar samt ökad korttidsfrånvaro. From 2014 redovisas
kostnaden fördelad utifrån ny organisation:

T.o.m. 2013-12-31 redovisasdes kostnaden fördelad enligt tidigare
organisation.

Kostnaderna för timvikarier har ökat med ca 11 % mellan åren
2013 och 2014. Det motsvarar ökningen av antal förmedlade och
utförda vikarietimmar. Ökningen har samband dels med den
ökade korttidsfrånvaron, dels med ökad efterfrågan på grund av
ökad belastning och/eller otillräcklig grundbemanning.
From 2014 redovisas kostnaden fördelad utifrån ny organisation:

Tom 2013-12-31 redovisasdes kostnaden fördelad enligt tidigare
organisation:

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE

Kommunens hälsoutvecklingsarbete, som startade våren 2007, 
består i huvudsak av följande delar:

•  Hälsobokslut, innehållande redovisning av nyckeltal, analys
och redovisning av genomförda aktiviteter framförallt delar i
HälsoBrasan men också en redovisning av målsättning,
riktlinjer och planerade gemensamma aktiviteter.

•   Hälsoplan för respektive verksamhet innehållande målsätt-
ning, riktlinjer och aktiviteter för att kunna vara en attraktiv
arbetsplats. 

•   Hälsopromotivt arbete, alla medarbetare har möjlighet att
göra en Hälsoprofilsbedömning, HPB, var tredje år.

•   Väl fungerande Rehabprocess.

•   Insatser för hälsofrämjande ledarskap.

Det hälsofrämjande arbetet har from hösten 2012 gått in i en ny
fas med bla följande innehåll:

•  Hälsobokslut, innehållande redovisning av nyckeltal, analys
och redovisning av genomförda aktiviteter enligt målsätt-
ning, riktlinjer och planerade gemensamma aktiviteter, för
att kunna vara en attraktiv arbetsplats.

•   Hälsopromotivt arbete, alla medarbetare har möjlighet att
göra en Hälsoprofilsbedömning, HPB, var tredje år.

•   Väl fungerande Rehabprocess.

•   Hälsofrämjande ledarskap.

MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT

•  Friskgruppens population ska öka med 10 %.

•   Mer än 80 procent ska Uppleva sin Hälsa som bra eller 
mycket bra.

Hälsonyckeltal finns närmare redovisade och specificerade i 
Hälsobokslutet.
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kostnader för sjuklön inkl sociala avgifter

38,46 procent

Per förvaltning i tkr 2013 2012 2011 2010

Kommunstyrelsen 1 150 1 034 1 133 1 249
Tekniska förvaltningen 1 101 1 182 1 086 1 120
Kulturförvaltning 51 25 38 18
Barn- och utbildningsförvaltning 5 050 4 566 4 082 2 936
Socialförvaltning 6 947 6 915 6 329 6 862
Miljö- och byggnadsförvaltning 289 165 137 191
Totalt 14 588 13 887 12 805 12 376

Per sektor i tkr 2014

Sektor ledning

(ledning och verksamhetsstöd, kultur och fritid) 1 311
Sektor samhällsbyggnad

(utveckling, Teknik, miljö och bygg) 1 691
Sektor stöd och omsorg

(vård och omsorg, IFO, AME) 7 842
Sektor utbildning

(förskola, grundskola, gymnasium och komvux, kost) 5 141
Totalt 15 985

kostnader för sjuklön inkl. sociala 

avgifter 38,46 procent 2014

Per sektor i tkr 2014

Sektor ledning

(ledning och verksamhetsstöd, kultur och fritid) 36 750
Sektor samhällsbyggnad

(utveckling, Teknik, miljö och bygg) 4 535
Sektor stöd och omsorg

(vård och omsorg, IFO, AME) 11 554
Sektor utbildning

(förskola, grundskola, gymnasium och komvux, kost) 9 652
Totalt 62 491

kostnader för sjuklön inkl. sociala 

avgifter 38,46 procent 2014

kostnader för timvikarier inkl sociala 

avgifter 38,46 procent

Per förvaltning i tkr 2013 2012 2011 2010

Kommunstyrelsen 43 124 33 683 3 321 3 366
Tekniska förvaltningen 3 876 4 068 2 903 3 281
Kulturförvaltningen 202 118 369 317
Barn- och utbildningsförvaltningen 6 841 6 509 8 705 7 989
Socialförvaltningen 1 795 6 148 35 582 34 365
Miljö- och byggnadsförvaltningen 57 89 0 0
Totalt 55 895 50 615 50 880 49 318
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Välfärdsbokslut
Välfärdsbokslutet belyser en rad indikatorer som påverkar folkhäl-
san och det visar också på graden av social hållbarhet. Det är en
åkerkommande analys av förändringar, trender och hotbilder av
folkhälso- och välfärdsutvecklingen i kommunen. Här redovisas
ett antal indikatorer från Öppna jämförelser folkhälsa 2014 och
kommunal statistik.

Folkhälsorådet har drivit arbetet med att ta fram en folkhälso-
strategi 2014-2017 för Mariestads vision 2030. Kommunfullmäk-
tige beslutade i juni 2014 om en folkhälsostrategi 2014 -2017 för
Mariestads kommun. Samtliga nämnder har upprättat en hand-
lingsplan till folkhälsostrategin som följs upp varje år av kom-
munstyrelsen.

Ledstjärna för folkhälsoarbete är Mariestads kommuns Vision
2030. Utifrån den har folkhälsomålet ”Friska och trygga kommu-
ninvånare med den bästa livskvalitén” satts. Prioriterade målgrup-
per är barn, unga och personer med funktionsnedsättning för
folkhälsoarbetet.

För att folkhälsomålet effektivt ska kunna nås har tre priorite-
rade målområden utsetts.

•   Delaktighet och inflytande

•   Trygga och goda uppväxtvillkor

•   Goda levnadsvanor

Människors hälsa och välbefinnande har stor betydelse för sam-
hällets utveckling och tillväxt. Folkhälsan i Mariestads kommun
är generellt god, men är inte jämlikt fördelad liksom i övriga riket.

Öppna jämförelser folkhälsa 2014 visar på att Mariestads kom-
mun följer snittet för riket och Västra Götalandsregionen på de
flesta mätindikatorer. Mariestads kommun utmärker sig positivt
på följande indikatorer:

–  Högre andel barn som vaccinerats mot mässling, påssjuka
och rödahund(MPR).

–  Högre andel pedagogiskt utbildad personal på förskolan¨

–  Högre andel som har slutfört sina gymnasiestudier

–  Lägre andel som känner avsaknad av tillit

–  Lägre andel som har en stilla sittande fritid

–  Lägre andel som har en riskkonsumtion av alkohol

Goda levnadsvanor

Var och en ska ges förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa.
Hälsa och livsstil påverkas till stor del av samhällets sociala,
ekonomiska, miljömässiga och kulturella förhållanden. 

SJÄLVSKATTAD GOTT ALLMÄNT HÄLSOTILLSTÅND

I Västra Götaland liksom i Mariestads kommun uppger nästan tre
av fyra att de har en bra eller mycket bra hälsa men hälsan är
ojämnt fördelad. Hur man skattar sin hälsa har en koppling till
utbildningsnivå; större andel av personer med eftergymnasial ut-
bildning skattar sitt hälsotillstånd som gott jämfört med personer
med förgymnasial och gymnasial utbildning. 

LEVNADSVANOR

Med levnadsvanor menas här de vanor som har stor betydelse för
vår hälsa. Att ha många ohälsosamma levnadsvanor medför en
ökad risk för att utveckla ohälsa.

I mariestad angav 11 procent att de har en stillasittande fritid.
Bra matvanor, det vill säga näringsrik mat och lagom mängd mat
är en viktig förutsättning för hälsa. Att äta frukt och grönsaker
fem gånger om dagen bedöms vara en markör för goda kostvanor.
20 procent i Mariestad anger att de äter frukt och grönsaker en
gång per dag eller mer sällan.

Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige liksom i
övriga världen. Andelen med fetma i Mariestad utgör 14 procent.

En hög konsumtion av tobak och eller alkohol kan bidra till
negativa hälsoeffekter och negativa sociala konsekvenser. Andelen
med riskabla alkoholvanor i Mariestad är 12 procent. I Mariestad
angav 11 procent att de röker dagligen.

Källa: Öppna Jämförelser Folkhälsa 2014 

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest
grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Jämlika
och jämställda livsvillkor, liksom social integration, har be-
tydelse för god hälsa och hållbar utveckling. Att känna sig
trygg är en rättighet och en förutsättning för att kunna delta
i samhällslivet. Möjligheten till arbetsdeltagande är grund-
läggande för ett välfärdssamhälle.

Statistiska centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning 2014
om ”upplevd trygghet” visar ett medelbetygsindex i Mariestad på
56. Det är lägre än betygsindex för riket (61). Det är alltså en högre
andel som upplever otrygghet i medborgarundersökningen i Ma-
riestads kommun jämfört med riket. Det en också en högre andel
kvinnor som upplever otrygghet jämfört med män enligt med -
borgarundersökningen 2014.  

anmälda brott

Brottskategori 2010 2011 2012 2013 2014

Våldsbrott 298 290 280 288 302
Övriga brott mot person 119 131 128 200 203
Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 1 154 1 007 895 882 1 119
Skadegörelsebrott 348 263 224 258 232
Narkotikabrott 203 109 112 130 125
Trafikbrott 505 369 382 394 346
Bedrägeribrott m.m. 143 156 83 141 147
Tillgrepp i butik 108 95 103 33 55
Övriga BrB-brott 105 65 81 93 89
Övriga specialstraffrättsliga brott 72 109 172 108 81
Totalt 3 055 2 594 2 460 2 527 2 699

Källa: Polismyndigheten i Västra Götaland
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Mariestad och Töreboda kommuner har samverkansavtal med
Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg om
samverkan för ökad trygghet. Brottsförebyggande rådet är proces-
sägare för samverkansavtalet.

Barn och ungas uppväxtvillkor
Förhållanden under uppväxten får konsekvenser långt fram i livet.
I barndomen grundläggs förutsättningarna för god psykisk och fy-
sisk hälsa. Viktigast för barn och ungas hälsa är familjeförhållan-
den, skola och fritid.

ANDEL BEHÖRIGA TILL GYMNASIESTUDIER

Färdigheter som barn och ungdomar utvecklar under skoltiden
har ett starkt samband med framtida hälsotillstånd. Dels har skol-
resultaten betydelse för framtida utbildning- och yrkeskarriär, men
även den sociala och emotionella kompetensen har stor betydelse
för levandsvanor och livsstil.

I riket var 86,9 procent behöriga till yrkesprogram.

Barn och ungdomars levnadsvanor
Eftersom vanor och beteenden grundläggs i tidig ålder är skolornas
arbete för att främja sunda matvanor och fysisk aktivitet särskilt
viktig då skolan når alla barn och ungdomar. 

 

Goda matvanor är av stor betydelse för en god hälsa även i
vuxen ålder. Andelen barn och ungdomar med övervikt eller fetma
har ökat dramatiskt de senaste 20 åren. År 2013/2014 hade ele-
verna i årskurs 4 18 procent, årskurs 7 14 procent och gymnasiet
årskurs 2 20 procent övervikt. Andelen elever med fetma varierade
från 3-6 procent i ovanstående årskurser. Källa: Skolhälsovården,
Marie stad. Källa: Skolhälsovården, Mariestads kommun.

Tandhälsan bland barn och ungdomar är delvis en indikator
på matvanor.

idrottar/motionerar du på fritiden?

2008/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/
(%) 2009 2011 2012 2013 2014

Motionerar aldrig åk 4 12 % 13 % 23 % 31 % 25 %
Motionerar aldrig åk 7 9 % 23 % 20 % 15 % 16 %
Motionerar aldrig gymn. åk 1 20 % 27 % 24 % 15 % 16 %

Källa: Skolhälsovården, Mariestads kommun.

andelen behöriga till gymnasiekolan i åk 9

(%) 2011 2012 2013 2014

Behöriga till yrkesprogram 86 90,8 92,3 88,2

Källa: Skolhälsovården, Mariestads kommun.

Andelsen kariesfria 19-åringar 2014 var 76 procent.             

PSYKISK HÄLSA

Många barn och ungdomar upplever stress och oro i livet.

TOBAK, ALKOHOL, NARKOTIKA. DOPING OCH SPEL

Att skjuta upp ungdomars tobaks- och alkoholdebut är ett priori-
terat område inom folkhälsoarbetet i Mariestad. En tidig alkohol-
debut ökar riskerna för en högre alkoholkonsumtion under
ungdomsåren och eller ett missbruk av andra droger senare i livet. 

Nedan presenteras utdrag ur 2013 års CAN undersökning som
genomfördes våren 2013. Det är en undersökning om elevers
drogvanor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Undersökningen
gjordes av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
(CAN) i samarbete med kommunerna och Västra Götalandsre-
gionen. Antal medverkande elever i Mariestads skolor var 214 ele-
ver i årskurs 9 och 246 elever i årskurs 2 på gymnasiet. Elever på
gymnasiet kommer till största delen från Mariestads kommun men
elever från andra kommuner som går på gymnasiet Mariestads
kommun finns med i resultatet. Medelvärdet för Västra Götaland-
regionen följer oftast riket.

TOBAK

I åk 2 på gymnasiet röker fler pojkar än flickor.

andel kariesfria barn och ungdomar

känner du dig ofta ledsen/nedstämd?

2008/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/
(%) 2009 2011 2012 2013 2014

Åk 4 8 % 8 % 8 % 10 % 4 %
Åk 7 4 % 1 % 7 % 7 % 4 %
Gymn. åk 1 11 % 15 % 10 % 12 % 14 %

Källa: Skolhälsovården, Mariestads kommun.
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Mariestad

VG-Region

(%) 2002 2003 2005 2007 2009 2012 2014 

6-åringar              67 67 64 76 85 80 88

Källa: Folktandvården, Mariestad.
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SNUSNING

Andelsen snusande elever i åk 9 i Mariestads skolor är 4 procent
men det är betydligt vanligare på gymnasiet (15 procent). Mot-
svarande siffor i regionen är 6 procent respektive 13 procent.

ALKOHOL

I Mariestads skolor uppger 41 procent av eleverna i årskurs 9 att
de druckit alkohol någon gång de senaste tolv månaderna. Det är
fler flickor än pojkar som druckit, 45 procent kontra 36 procent.
Bland eleverna i åk 2 på gymnasiet är det 83 procent av flickorna
och 80 procent av pojkarna som uppger att de druckit alkohol de
senaste 12 månaderna.

Alkoholkonsumtionen bland elever i år 9 i Mariestads visar på
en stadigt neråtgåendetrend liksom i övriga riket.

Det är framför allt pojkarna i år 2 på gymnasiet i Mariestads
som intensiv konsumerar alkohol. Samma mönster ses i hela
Västra Götaland.

Intensivkonsumtion av alkohol är vanligare bland ungdomar
som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Undersökningen
visar att ungdomarna får tag på alkohol genom kompisar, syskon
eller andra vuxna, men också i olika omfattning genom sina egna
föräldrar.

NARKOTIKA

Användningen av narkotika ökar betydligt mellan åk 9 och år
2 på gymnasiet. Narkotika användningen bland gymnasieeleverna
i Mariestad är något lägre än genomsnittet i Västra Götalands -
regionen.

Tillgänglighetsfrågor
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för tillgänglighets-
frågor i kommunen. Det åligger dock respektive nämnd att aktivt
arbeta med tillgänglighetsfrågor inom de verksamheter som ingår
i nämndens ansvarsområde.

I samband med de om -, till – och nybyggnader som färdig-
ställts samt påbörjats under 2014 har byggnadsavdelningen ge-
nomfört tillgänglighetsåtgärder i bland annat Maria Nova (tid,
Mariaskolan), nybyggnation av allmän toalett i stadsparken, fort-
satt ombyggnad av Jubileumsteatern Karlsholme, Tunaholmsko-
lans aula, handikapptoalett vid Bångahagen samt inventering och
installation av nya hörslingor vid Teatern och Biblioteket.

Gatuavdelningen har under 2014 utfört tillgänglighetsåtgärder
av Stockholmsvägens mellandel, nybyggnad av bryggdäck norra
kajen, temalekparken i Stadsparken och i Esplanaden samt i an-
slutning till Esplanaden har trottoarkanter avfasats. En ramp har
installerats ner i vattnet vid Strandbadet Ekuddens camping.

Under året har det genomförts en föreläsning och en prova på
vandring ur ett tillgänglighetsperspektiv där politiker, tjänstemän,
intresseorganisationer samt näringslivet varit inbjudna till. 

Tillgänglighetsåtgärder som planeras för år 2015 är bland annat
förbättringar i anslutning till badrampen vid Strandbadet, om-
byggnad av Rotundan, fortsatt ombyggnad av omklädningsrum
vid Ekuddens tempererade bad, i omklädningsrum och café vid
ridanläggning Brunnsberg samt att åtgärda en del enkelt avhjälpta
hinder i gatumiljö och i kommunens fastigheter.
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Ekologisk hållbarhet är en av de tre delarna i hållbar ut-
veckling. För att uppnå en hållbar utveckling måste alla
dimensionerna, ekologisk, social och ekonomisk, sam-
spela. Den ekologiska dimensionen är den del av hållbar
utveckling som handlar om påverkan på ekosystemen och
allt liv. Det omfattar människor, djur, växter, luft, vatten,
mark och naturresurser samt samspelet mellan dessa. Be-
varande av våra ekosystem är en livförsäkring för oss och
kommande generationer.

Vårt arbete för en ekologisk hållbar framtid
Vi har stora möjligheter i arbetet med ekologisk hållbarhet. Både
genom att skapa förutsättningar och genom faktiska åtgärder. Som
kommun har vi många roller och är såväl offentlig aktör, samhälls-
planerare, fastighetsägare, arbetsgivare som utbildare. Det ger
många möjligheter men också ett stort ansvar att agera. 

Det finns många kopplingar till ekologisk hållbarhet i kommu-
nens övergripande styrdokument. Några exempel är: 

•   Visionens byggsten Internationellt modellområde för hållbar
utveckling. 

•   Hållbarhet är ett kärnvärde i vår varumärkesplattform. 

•   Varumärkeslöftet ”Green- Clean – Fair”.

•   Miljömål i styrdokument.

Att vara del i Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
ger också goda förutsättningar för hållbarhetsarbetet.

MILJÖMÅLS- OCH MILJÖLEDNINGSARBETE

För den ekologiska hållbarheten finns mål, så kallade miljömål,
satta av regeringen. Kommunerna har ett stort ansvar för att mil-
jömålen nås och uppmanas att bryta ner dem till lokala miljömål.
I Mariestad finns en rad olika lokala miljömål i ett antal styrdo-
kument. Exempelvis i översiktsplan, energi- och klimatplan, av-
fallsplan och energieffektiviseringsstrategi

För att utveckla och kvalitetssäkra miljöarbetet i är det viktigt
med ett strukturerat arbete. Därför har ett övergripande miljöled-
ningsarbete påbörjats. Under året har viktiga delar för ett fram-
gångsrikt miljöledningsarbete identifierats, förslag på åtgärder och
en grundstruktur för fortsatt arbete tagits fram. För att underlätta
för verksamheterna i det interna miljöarbetet har en miljöhandbok
skapats på intranätet. Verksamheterna har även fått stöd i att ta
fram handlingsplaner för sitt hållbarhetsarbete både vad som gäller
miljö och folkhälsa.

Några verksamheter har kommit längre än andra i det systema-
tiska miljö- och hållbarhetsarbetet. Ett äldreboende och två grupp-
bostäder påbörjade under 2014 ett arbete för att bli
Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Arbetet bygger på iden-
tifiering av verksamhetens miljöpåverkan, ökad kunskap och sy-
stematiskt arbete för att minimera verksamhetens miljöpåverkan
och risken för olyckor som kan påverka hälsa och miljö. 

Förskoleverksamheten är ett annat gott exempel där man har
systematiserat och levandegjort miljö- och hållbarhetsarbetet. För-
skolornas miljöprogram har utvecklats till en checklista att arbeta
efter. Både personal och barn involveras på ett positivt sätt i arbe-
tet. 2014 klarade alla förskolor uppsatta krav och belönades med

Mariestads kommuns utmärkelse Miljöbaggen. Inför 2015 har
programmet reviderats för att höja nivån ytterligare i arbetet.  

HUSHÅLLNING AV RESURSER

För en god ekonomi och för en så liten negativ miljöpåverkan som
möjligt bör långsiktigt nyttjande av förnybara resurser ske. Det
innebär bland annat att vi ska hushålla och använda resurser ef-
fektivt och verka för kretslopp. I samhällsplaneringen finns stora
möjligheter kring resurssnåla produkter och processer. 

Mariestads kommun har flera mål kring att hushålla med re-
surser och arbete pågår både i de egna verksamheterna och genom
att skapa goda förutsättningar för medborgarna. Ett exempel är
att avfallsavdelningen under året har börjat samla in matavfall i
vissa kommunala kök och matsalar. Arbetet kommer att utvecklas
under kommande år. Matavfallet sänds till biogasanläggningen i
Falköping för att bli fordonsgas och biogödsel.

Miljökrav vid upphandlingar och genomtänkta inköp medför
minskad miljöpåverkan och resursförbrukning. Cirka 18 procent
av kommunens livsmedelinköp var ekologiska under 2014. An-
delen svenska livsmedel i de kommunala köken är mycket hög
jämfört med andra kommuner. Cirka 70 procent av kommunens
livsmedel är svenska och av kött och fågel är andelen 90 procent
svenskt. Genom samverkan med lokala leverantörer och en väl ge-
nomförd livsmedelsupphandling ges även ökade möjligheter till
att köpa närproducerade eller svenska produkter.

ENERGI- OCH KLIMATARBETE

Mariestads kommun har flera mål inom energi- och klimatområ-
det, vilket medför ökad resurshushållning och minskad påverkan
på miljön. Arbete pågår dels i de egna verksamheterna och dels
genom information och med att skapa goda förutsättningar för
medborgarna.

Under åren 2010-2014 erhöll kommunen statligt stöd för ener-
gieffektivisering.  En energieffektiviseringsstrategi togs fram för
kommunens fastigheter och transporter. Kommunen har sedan
2008 även en energi – klimatplan med mål för både kommunen
som organisation och som geografiskt område. 

Ekologisk hållbarhet

•   Ekologisk hållbarhet är en förutsättning för liv. Därför
måste vi skydda vår miljö och värna om våra naturre-
surser. Det är viktigt att vi har en förståelse för detta
och att det sker ett kontinuerligt hållbarhetsarbete i
våra verksamheter. 

•   Alla våra verksamheter bidrar och skapar förutsätt-
ningar på olika sätt till ekologisk hållbarhet. Vårt ar-
bete sker bland annat genom: fysisk planering,
energieffektivisering, avfallsminimering, natur- och
kulturminnesvård, beredskapsarbete och utbildning.

•   Vi har goda förutsättningar för att göra framsteg inom
ekologisk hållbarhet.  Men det krävs långsiktighet och
gemensamma krafttag för att nå resultat.

Sammanfattning – Ekologisk hållbarhet  
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medfört minskad användning av olja. Sedan 2009 har oljeförbruk-
ningen minskat från 146 m3 till 19 m3.

Minskad och säkrare användning av kemikalier sker i kommu-
nens verksamheter. Några exempel är att bekämpningsmedel en-
dast används i undantagsfall samt så är alla städavdelningens
kemikalier miljöanpassade.

Det görs löpande miljöövervakningar i kommunen. Bland
annat görs mätningar av luftkvalitet och tillstånd i sjöar och vat-
tendrag. Årliga beräkningar av utsläpp av växthusgaser sker också. 

NATUR – OCH KULTURLANDSKAPET

Mariestads kommun har mycket fina omgivningar som är viktiga
att vårda och bevara såväl ur natur-, kultur- och rekreationssyn-
punkt. Arbete med detta sker exempelvis genom naturvård, hållbar
fysisk planering och projekt inom ekoturism. Områden med höga
natur-, kultur och rekreationsvärden beaktas vid planering och
5 % av kommunens skog är avsatt för naturskog.

Samverkan med Göteborgs Universitet gör att kommunen får
förhöjd kompetens till handlings- och skötselplaner, detaljplane-
ring, med mera. Universitetsparken erbjuder såväl utbildning och
forskning som vackra och intressanta miljöer för besökare och stu-
denter. Andra återkommande- och tillfälliga undervisningsytorna
och förändringar av parkrum ger också mycket positivt för natur-
kulturvården och ger goda rekreationsmöjligheter.

Framtid
Stora utmaningar finns både globalt, nationellt och lokalt för att
nå ekologisk hållbarhet. Kommunens arbete är mycket viktigt.
Kommunen har ett stort arbete framför sig med både med att nå
egna satta mål inom miljöområdet och med att vara med att bidra
till att nå regionala och nationella mål.

Goda förutsättningar finns, men det pågående miljö- och håll-
barhetsarbete behöver kommuniceras bättre, säkras långsiktigt och
utvecklas. 

Projektperioden med statligt stöd för energieffektivisering slutar
2014. Detta innebär att medel för det interna energistrategiska ar-
betet upphör och ersätts inte i nuläget. Stora förhoppningar på
energieffektivisering ges nu istället till det nystartade EPC-projek-
tet i kommunens fastigheter. 

Det finns många mål och inriktningar i kommunen som har
bärighet på miljömålen, men det finns inget övergripande miljö-
målsprogram.  Ett övergripande system för hur åtgärder och beslut
tas fram utifrån satta miljömål saknas även. Miljöledningsarbetet
med att kvalitetssäkra miljöarbetet och integrera miljömålen i
verksamheterna har under året gett en bra utgångspunkt, men ar-
betet behöver fortlöpa för att miljöarbetet ska upprätthållas och
förbättras. 

Intresse kring ekologisk hållbarhet finns, men det krävs ökad
kunskap och förståelse i frågorna. Mer samverkan internt och ex-
ternt och ökad kommunicering av goda exempel kan ge bra lär-
dommar och ökat engagemang. De senaste årens övergripande
arbete med energistrategiska och miljöstrategiska frågor efterläm-
nar en bra bas att arbeta vidare ifrån. Med samlade krafttag och
långsiktighet kan goda förutsättningar skapas för ett framgångsrikt
hållbarhetsarbete.

Ett bra nyckeltal för att följa är energiförbrukning. I kommu-
nens ägda lokaler (inkl. bolagen) var energiförbrukningen, år
2013, 139 kWh/m2. Motsvarande förbrukning i länet var 175
kWh/m2.

Att värma fastigheter med direktverkande el är ineffektivt och
dyrt. Direktverkande el fasas ut som uppvärmningskälla. 2014
värmdes 11 fastigheter upp med direktverkande el. Målet är att
inga fastigheter ska värmas upp med direktverkande el år 2020.

Det finns ett mål att alla transportfordon i kommunens orga-
nisation ska drivas av förnyelsebara drivmedel senast 2020. Mycket
arbete återstår för att klara det satta målet. Av kommunens 122
ägda och leasade personbilar 2014 kunde 11 procent av drivas med
enbart förnybara drivmedel (d.v.s. med gas eller etanol). I Stads-
husets bilpool är andelen gasbilar nästan 90 procent. Det är en
positiv förändring från 30 procent gasbilar år 2013.

I Mariestad, Töreboda och Gullspång finns Energi- och klimat-
rådgivning, vilket är en kostnadsfri och opartisk service som fi-
nansieras med statliga medel. Privatpersoner, företag och
organisationer är välkomna att kontakta rådgivningen. En rad ak-
tiviteter för allmänheten har arrangerats under året för att öka
medvetenhet och kunskap om energi, klimat och hållbara trans-
porter. Inom den kommunala verksamheten har exempelvis per-
sonal inom omsorg, förskola och skola informerats om
energibesparing.

SKYDDET AV MILJÖN

För att skydda miljön får inte utsläpp av föroreningar skada män-
niskors hälsa eller överskrida naturens förmåga att ta emot eller
bryta ner dem. Den biologiska mångfalden måste också bevaras
och värdefulla naturmiljöer skyddas.

Arbete sker på många sätt med att minska den negativa miljö-
påverkan. Kommunen arbetar både med att uppfylla lagar och
krav inom miljöområdet och med att utföra myndighetsarbete
inom miljöområdet. Detta medför minskad miljöpåverkan såväl
från de egna verksamheterna som från externa verksamheter. Fö-
rebyggande arbete och försiktighetsåtgärder i de egna verksamhe-
terna och ökad kunskap är andra exempel för att skydda miljön. 

Olja har en stor negativ miljö- och klimatpåverkan samtidigt
som det finns miljömässigt goda och ekonomiskt lönsamma alter-
nativ för uppvärmning. Kommunen har som mål att fasa ut fossila
bränslen till uppvärmning senast år 2020. Kommunen använder
främst olja till spetsenergi i skolor när det är riktigt kallt ute, men
även till värme i vattenverket och reningsverket. Under 2014 sjönk
oljeförbrukningen markant till följd av den milda vintern. Sats-
ningen med att bygga ut solvärmen på Ekuddens utebad har också

fordon som drivs med förnyelsebara 

bränslen (%)

(%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Personbil 13 16 6 5 5 11
Lätt lastbil 7 6 6 6 6 6

Figurtext: Andel ägda och leasade personbilar och lätta lastbilar i 
kommunens organisation som drivs med förnybara bränslen.
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Målstyrning 2014
Mariestads kommuns uppföljning av målen för 2014

Vision 2030 är en bild av hur vi vill att vår kom-
mun ska se ut i framtiden. Den är beslutad av
kommunfullmäktige. En av våra viktigaste strate-
gier för att nå dit är vår mål styrning och från och
med 2012 kan kommunens nya målstyrnings -
modell användas fullt ut.

Kommunstyrelsen har beslutat att följande fokus -
områden ska gälla under mandatperioden:

•    Boende 
•     Kommunikationer
•     Ungdomar
•     Lärande
•     Besöksmål. 

Inom dessa fokusområden ska varje nämnd årligen sätta upp fem
mål för hur nämnden vill bidra till förverkliga Vision 2030. Dessa
mål är alltid ettåriga men kan utgöra etappmål för mer långsiktiga
mål. Nämnden kan välja att ha fler än ett mål per fokusområde så
länge det totala antalet mål är fem stycken. För 2014 har kommunen
totalt haft 29 mål (varav 2 mål har varit gemensamma för socialnämn-
den och barn- och utbildningsnämnden). 19 av dessa har uppnåtts, 9
har delvis nåtts och 1 mål har inte klarats.

Måluppföljningen baseras på respektive förvaltnings
bedömning av huruvida målen är uppnådda 
2014-12-31. Svarsalternativen är tre:

                 Kommer att klara målet 
                  Kommer delvis att klara målet
                  Kommer inte att klara målet

För varje mål som uppnås tar vi ett kliv närmare Vision 2030!

o

Delvis
Nej

Jao7
oo7
oo7
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Kulturnämnden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Utbildningsnämnden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Socialnämnden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Miljö- och byggnadsnämnden  . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
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IT-nämnden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

I detta block redovisas de viktigaste delarna av den verk-
samhet som bedrivits i Mariestads kommuns nämnder
under 2014. Här kan man bland annat läsa om uppföljningen
av nämndens uppsatta mål i arbetet mot Vision 2030, en
ekonomisk analys av verksamheten, viktigare händelser
samt en kommentar om framtiden.



Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samord-
nar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen genomför
kommunfullmäktiges beslut med hjälp av de politiska
nämnderna och deras förvaltningar. Kommunstyrelsen har
samma politiska sammansättning som kommunfullmäk-
tige.

Ansvarsområden

•   Leda och samordna arbetet med övergripande mål, riktlinjer
och styrning av hela den kommunala verksamheten.

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

•   Vara huvudansvarig för ekonomi- och personalpolitik samt
utgöra koncernledning.

•   Ansvara för kommunövergripande information och kommu-
nikation, både internt och externt, samt kommunens mark-
nadsföring.

•   Effektivisera administrationen och reformera det kommunala
regelbeståndet.

•   Följa upp efterlevnad av fullmäktiges fastställda mål, planer
för verksamheten och ekonomin samt arbeta för att kommu-
nens löpande förvaltning är rationell och kostnadseffektiv. 

•   Se till att uppföljning från samtliga nämnder sker till kom-
munfullmäktige.

Sammanfattning viktiga händelser

•   Sommarkollot som drivs av fritidsgårdarna lockade i år så
många anmälningar att platserna fick lottas ut. 45 barn i ål-
dern 10-12 år deltog i årets sommarkollo under två soliga
veckor på Karlsholme.

•   Utomhusbadet Ekudden genomförde årets utomhus badsä-
song enligt planerat trots stora ombyggnationsarbeten på ser-
vicebyggnaderna. 

Kommunstyrelsen
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Uppföljning till kommunstyrelsens mål för 2014, hur gick det?

 

Vision 2030:
Kommunstyrelsens
mål för 2014.

Fokusområde:

Prognos 
måluppfyllelse:
Har årets mål uppnåtts
31/12 2014? 

Mål 1:
Landsbygdsutveckling -
utveckla Sjötorp till ett 
attraktivt boende och 
besöksmål
2014 års etappmål: Ta
fram en utvecklingsplan
för Sjötorp.

Boende och besöksmål

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Intern avstämning och 
förankring vinter 2015.
Återkoppling och ny 
informationsträff 
Sjötorp mars 2015. 
Därefter antagande i KF.

Mål 3:
Invigning av Universitets-
parken. En samlad invig-
ning av parken ska
genomföras under 2014
och då ska även namn-
byte av parken prövas.

Boende, besöksmål, ung-
domar, kommunikationer

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
En lyckad invigning ge-
nomfördes den 6 sep-
tember 2014.
Invigningen gjordes i
samarbete med Göte-
borgs Universitet.  

Mål 4:
Ny centrumplan 
(gestaltningsprogram) ska 
tas fram.

Boende, besöksmål, ung-
domar, kommunikationer

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Arbete med planer och ge-
nomförande av centrumut-
veckling pågår och sträcker
sig även under kommande år
2015: inre hamnen (gestalt-
ning och exploatering), Fisk-
torget/ Tidans mynning
(tillgänglighet till vattnet/ge-
staltning), Stadsparken (för-
nyelseåtgärder). Presentation
och avstämning sker åter-
kommande med Ksau.

Mål 5:
Ökad kunskap bland kommu-
nens medborgare om biosfärs-
området. 50 % av de med-
borgare (1000 får möjlighet)
som deltar i SCB:s medborgar-
undersökning ska känna till och
förstå innebörden av begreppet
Biosfärområdet Vänerskärgår-
den med Kinnekulle.

Lärande och besöksmål

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Ett stort antal kommunikations-
insatser har genomförts under
året för att öka kännedomen
om Biosfärområdet hos kom-
muninvånarna. SCB.s mätning
visar att 55 procent känner till
biosfärområdet (40 procent
2013) och närmare 30 procent
(knappt 20 procent 2013) kan
förklara vad det innebär. 

Mål 2:
Trygga kompetensför-
sörjningen till äldreom-
sorgen genom att öka
antalet utbildade. Kom-
vux ska ha startat en
flexibel utbildning till 
undersköterskor under
våren 2014.

Lärande

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
En flexibel utbildning
startade våren 2014. Det
var 19 studerande under
våren och 25 studerande
under hösten 2014. Yt-
terligare platser tillkom-
mer 2015.

Ja Delvis Nejo oo 7 Ja Delvis Nejo oo7 Ja Delvis Nejo oo7 Ja Delvis Nejo oo 7 Ja Delvis Nejo oo 7

Kommunstyrelsen



•   Badhuset har under sommaren och hösten genomgått stora
ombyggnadsarbeten, hela ventilationsanläggningen har bytts
ut.

•   Under 2014 har vi utarbetat en ny mångfalds- och jämställd-
hetsplan för Mariestads kommun. 

•   Stora insatser har under året ägnats åt att ta fram förutsätt-
ningarna för två nya F-6 skolor i Mariestads tätort. 

•   En lekplats har anlagts i stadsparken, lekplatsen var det vin-
nande förslaget från allmänheten i en tävling som utlystes
under Speed art design 2013. 

•   På landsbygden och kommunens mindre tätorter har arbetet
inriktas mot en omfattande fiberutbyggnad (bredband) och
att ta fram en särskild landsbygdsstrategi.

•   Under året har den delvis nygestaltade Universitetsparken in-
vigts.

•   Markarbeten och fortsatt planeringsarbete pågår i området
Sjölyckan. 

•   Ett flertal försäljningar av kommunens fastighetsbestånd har
genomförts under året. 

•   Flera nya etableringar har skett inom Västerängs industri-
och verksamhetsområde och en äventyrsgolfbana finns nu-
mera i Mariestad.

•   Under året arrangerades en särskilt Maritim dag i syfte att
stärka Mariestads position som sjöstad.

•   Under året har arbetet med samverkansprojektet Göta kanal
exportmogen destination särskilt prioriterats. 

•   Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan och
E20:s framtida utbyggnad och finansiering har varit domine-
rande inslag inom infrastrukturplaneringen.

•   Den under förra året reviderade varumärkesplattform har
under året spridits i organisationen genom att alla chefer fått
utbildning.

•   Under året har det varit två val, i maj val till EU-parlamentet
och i september val till riksdag, kommun och landsting. Det
har varit ett omfattande arbete för medborgarkontoret att
tillhandahålla förtidsröstning och administrera valen.

•   För att vässa hemsidan och möta de krav på tillgänglighet
som idag finns har en ny startsida lanserats och webben har
byggts om till så kallad responsiv design, det vill säga att in-
nehållet anpassas efter vilken typ av enhet besökaren surfar
med (mobil/surfplatta/dator). 

•   Ett nytt reglemente för intern kontroll har tagits fram i Ma-
riestads kommun. Det är ett första steg i utvecklingsarbetet
med att höja kvalitén i kommunens internkontrollarbete. 

•   Den 1 september rekryterades ny arbetsmarknadschef, och
implementeringen av den nya organisationen påbörjades.

Framtid
Arbetsinsatserna med att stärka handelns utveckling och utveck-
ling av besöksnäringen ska fortsätta och inom utvalda områden
öka. Bostadsutvecklingen koncentreras till Sjölyckan, Katthavet
och Västra Ekudden. Samhällsplaneringens utmaningar vid Vä-
nern och med ett över tid förändrat klimat förväntas bli ett allt
mer viktigt fokusområde under de närmaste åren. Generellt kom-
mer även de möjligheter och utmaningar som uppstår i uppdraget
att skapa ett gemensamt och inkluderande samhälle för alla som
lever i Mariestad. Höga krav från samhället vad gäller snabb in-
formation och tillgänglighet gör att vi måste stärka vår närvaro i
sociala medier och kvalitetssäkra webben. Vi måste också fortsätta
utvecklingen av Mariestads kommun med målsättningen att vara
en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser, anställningar
och villkor samt genom marknadsföring av detta stärka kommu-
nens arbeatsgivarvarumärke.

Ekonomisk analys

DE STÖRSTA AVVIKELSERNA ÄR:
Lägre kostnader för personal på 1,2 mnkr i första hand beroende
på tillfälliga vakanser. Kostnaden för verksamhetsbidrag var lägre
än budgeterat 1 mnkr. Kommunstyrelsens medel till förfogande
har belastats med personalavveckling på 1,5 mnkr.

Tillkommande utanför kommunstyrelsens direkta driftkostna-
der är bidrag från Göteborgs universitet 5 mnkr samt ej realiserade
besparingar 6 mnkr och bokslutdispositioner 12 mnkr.
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ekonomisk översikt

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2014 2014 2013 2012

Intäkter 92,8 93,6 107,1 99,3
Kostnader 208,8 208,5 221,4 188,0
varav:
Realisationsvinster 0,0 0,0 0,8 0,2

Nettokostnad 116,0 114,9 114,3 88,7
Budgetavvikelse 1,1 9,0 25,6
Nettoinvesteringar 0,9 0,2 0,6 0,8

* inklusive revision och överförmyndare 
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Avfallsnämnden

Avfallsnämnden är en gemensam nämnd för Mariestad
och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun är huvud-
man.

Ansvarsområden
AAvfallsavdelningen utför sophämtning hos kommunens hushåll
och företag, hämtning och insamling av återvinningsmaterial, drift
av återvinningscentral och omlastning samt ansvarar för sluttäck-
ning av Mariestads deponi. Avdelningen sköter årlig miljörappor-
tering till tillsynsmyndigheten.

Sammanfattning viktiga händelser

•   Avfallsavdelningen har utifrån mål i renhållningsordningen
påbörjat insamling av matavfall i kommunala kök och matsa-
lar under året. Arbetet har skett i nära samarbete med kostav-
delningarna. Matavfallet skickas till biogasanläggningen i
Falköping för att bli fordonsgas och biogödsel.

•   Avdelningen har tillsammans med miljö- och byggnadsför-
valtningen reviderat kommunernas renhållningsordning.
Framförallt har målen arbetats om. Målområdena följer Sve-
riges nationella mål och strategier för avfallshantering. Ren-
hållningsordningen gäller från årsskiftet.

•   Upphandlingar av slamhantering för enskilda avlopp och av
behandling av farligt avfall resulterade i bättre priser och en
sänkt taxa för slamtömning från årsskiftet. 

•   Under året har avdelningen arbetat med ett underlag för att
redovisa förutsättningar och fördelar med att ingå ett kom-
munalförbund med grannkommunerna Lidköping, Essunga,
Grästorp och Götene. Kommunerna vill hitta former för
samarbete inom avfallsområdet och en samsyn på insam-
lingssystem för matavfall och återvinningsmaterial för att
bygga ett hållbart samhälle. Underlaget skickades för på -
seende till politiker i slutet av december.

•   Utifrån Länsstyrelsens nya verksamhetstillstånd för Bånga -
hagens återvinningscentral, har en oljeavskiljande damm an-
lagts för dagvatten och en mur uppförts som bullerskydd vid
flisning. 

•   Första etappen av Bångahagens sluttäckning är projekterad,
arbetet går långsamt då mer material/aska behövs för att
forma deponin i rätt lutning.

•   Periodisk besiktning har i december genomförts på deponi-
erna i Mariestad och Gullspång. 

•   I december delades avdelningens miljökalender ut till alla
hushåll i kommunerna med information och tips om en
bättre avfallshantering för mer återvinning och mindre avfall.
Avfallsavdelningen arbetar mycket med information till hus-
hållen. En till två gånger per år skickas information tillsam-
mans med fakturan. Avfallsavdelningens del av kommunens
hemsida är välbesökt och uppdateras året runt med ny infor-
mation.

•   Avfallsnämnden arbetar kontinuerligt med att ge invånarna
en bra avfallshantering där de lätt kan sortera och göra sig av
med sitt avfall till ett rimligt pris.

    

Uppföljning till avfallsnämndens mål för 2014, hur gick det?

 

Vision 2030:
Kommunstyrelsens
mål för 2014.

Fokusområde:

Prognos 
måluppfyllelse:
Har årets mål uppnåtts
31/12 2014? 

Mål 1:
Kommunal verksamhet är ett föredöme med att källsortera. 

Lärande, Boende

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Matavfallsutsortering har införts i de flesta kök och matsalar i skolorna. Förskolorna hinner dock inte få tillgång till detta under år 2014 utan
börjar i januari 2015.
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Avfallsnämnden



Ekonomisk analys

Resultatreglering av överskott för Gullspång har gjorts med 0,5
mnkr.

Avfallsverksamhetens deponi i Mariestad belastar fonderade
medel med 0,1 mnkr för arbete med deponins sluttäckning.

Verksamhet sophämtning belastar fonderade medel med 0,3
mnkr. Uttaget är budgeterat och finansierar utbyggnad av perso-
nalutrymmen.

Verksamhet återvinning belastar fonderade medel med 0,3
mnkr. Uttaget är planerat för en reinvestering i utrustning till verk-
samhetens fordon.

Då avfallsverksamheten är taxefinansierad regleras över- eller
underskott i bokslutet som skuld eller fordran mot kunderna.

INVESTERINGAR INOM AVFALL

Inga investeringar gjordes under året.

Framtid
I regeringsförklaringen i höstas gavs kommunerna ansvaret för in-
samling av förpackningsmaterial. Detta är ett stort arbete för kom-
munerna att ta sig an där målet är höjda siffror för återvinningen
och en bättre och enklare service. Övertagandet är planerat till år
2017.

Sluttäckning av deponierna är ett stort arbete och kommer att
pågå under en lång tid framåt, en period om cirka 20 år i Marie-
stad och ca 5 år i Gullspång. Förarbetet med att forma deponierna
inför sluttäckningen pågår. 

Om samarbete med Gullspång, Götene, Lidköping och even-
tuellt flera kommuner inleds under kommande 3-års period kom-
mer det att leda till en effektivare och mer miljövänlig avfalls-
behandling och en fortsatt god service av avfallshantering och åter-
vinning för kommuninvånarna.

Förändringar inom avfallsminimering, återbruk och återvin-
ning förväntas då det på riksnivå planeras för beslut om insamling
av bygg- och rivningsavfall och textilier. EU-kommissionen pre-
senterar förändringar i unionens avfallsdirektiv i slutet av år 2015.

Högre krav på återvinning av hushållsavfall och strängare regler
för deponering är exempel på kommande förändringar.

Deponiskatten höjs från och med 1 januari 2015. Det blir en
mindre påverkan på avdelningens ekonomi då mängderna depo-
nerat avfall sjunkit drastiskt de senaste åren.

Från och med år 2015 är det Stena recycling som behandlar
farligt avfall från kommunerna. XR fortsätter som entreprenör för
slamtömning av enskilda avlopp.

Året runt hälsas skolklasser välkomna till återvinningscentralen
på guidad tur för att lära om avfallsminimering, källsortering och
återvinning. 

Vi arbetar med lärande ut mot kommuninvånarna genom in-
formation om avfallshantering och avfallsminimering för ett håll-
bart samhälle och renare natur. Vid besök på återvinningscentralen
finns information lättillgänglig både genom skrift och personliga
möten. Bättre sorterat material är en miljövinst för alla och en
ekonomisk vinst för verksamheten och abonnenterna.
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ekonomisk översikt

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2014 2014 2013 2012

Intäkter 36,6 34,8 34,8 33,7
- Mariestad 29,1 27,0 26,4 26,2
- Gullspång 7,5 7,8 7,5 7,5

- resultatreglering 0,0 0,0 0,9 0,0

Kostnader 36,6 35,5 33,9 30,9
- Mariestad 29,1 27,7 25,5 23,4
- Gullspång 7,5 7,3 8,4 7,5

- resultatreglering 0,0 0,5 0,0 0,0
Nettokostnad 0,0 0,7 -0,9 -2,8
Budgetavvikelse -0,7 0,9 1,9

Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,3
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Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunernas fastig-
heter och städning, gator och parker, vatten och avlopp,
kart- och mätverksamhet och byggnadsverksamhet.
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommun samverkar i
en gemensam teknisk nämnd och förvaltning.

Ansvarsområden
Tekniska nämndens ansvarar för;

•   Fastighetsavdelningen 

•   Gatu- och parkavdelningen

•   VA-avdelningen 

•   Städavdelningen 

•   Kart- och mätavdelningen.

Sammanfattning viktiga händelser

•   Kart- och mätavdelningen, va-avdelningen och gatuavdel-
ningen har under året fortsatt arbetet med omgestaltning av
Stockholmsvägen. Projektet har även infattat utbyte av den
100 år gamla huvudvattenledningen som sträcker sig från
centrumkärnan till vattentornet i Högelid. Projektet har nått
fram till rondellen i korsning med Mariagatan. 

•   Under våren och sommaren omgestaltades Esplanaden. I
stadsparken anlades en temalekplats och i anslutning till
denna en offentlig toalett. Vid Karlsholme byggdes lekplat-
sen ut och i hamnområdet anlades ett utegym. 

•   I samband med utveckling av handelsområde Hindsberg an-
lades under sommaren en rondell vid Hermansgårdsvägen.
Detta har avsevärt förbättrat trafiksituationen. 

Uppföljning till tekniska nämndens mål för 2014, hur gick det?

 

Vision 2030:
Kommunstyrelsens
mål för 2014.

Fokusområde:

Prognos 
måluppfyllelse:
Har årets mål uppnåtts
31/12 2014? 

Mål 1:
Erbjuda tillräckligt antal gästplatser
(båt och husbil) samt tillhandahålla
god service. 

Besöksmål

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Satsningar i hamnen fortsätter
under 2015 och 2016.

Mål 3:
Skötsel av gräsytor,
sommarblommor, 
papperskorgar, lek-
platser med mera.
samt städning i 
centrala delar i kom-
munen ska göras så 
att det upplevs som
välvårdat.

Boende, besöksmål

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Under 2014 har park-
avdelningen förstärkts
med fyra säsongs-
anställda. 

Mål 4:
Kommunens gång- och
cykelvägar ska upp -
levas som säkra och
trygga.

Boende, besöksmål

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
En enkel status-
inventering är utförd. 
Upprustning av
gång/cykelvägen till 
Ullervad påbörjad.

Mål 5:
Kommunen ska minska
energianvändningen
med minst 1,5% per
år.

Boende

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Det är ett löpande ar-
bete och ett långsiktigt
mål. Det blev ett bra
resultat 2014 – minus
2,8 % på berörda fas-
tigheter. Ett större
energieffektiviserings-
projekt är upphandlat

Mål 2:
Erbjuda tillräckligt antal
fasta båtplatser samt 
tillhandahålla god service
(Mariestad).

Boende

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Det finns ett visst över-
skott av båtplatser i 
hamnen.
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•   Fastighetsavdelningen har under året uppstartat ett antal in-
vesteringsprojekt och utfört underhållsinsatser. Under våren
påbörjades om- och tillbyggnaden av Jubileumsteatern och
renovering av Ekuddens utebad.

•   Under hösten har ett energieffektiviseringsprojekt (EPC)
upphandlats. Detta för att kunna identifiera bristerna samt
förbättra energihushållningen i kommunens fastigheter.

•   VA-avdelningen har tillsammans med miljö- och byggnads-
förvaltningen och utvecklingsenheten identifierat områden
utanför tätorterna som inom överskådlig framtid bör priori-
teras att bli försörjda med kommunalt vatten och avlopp. 

•   Tillsammans med Lantmäteriet har en kvalitetsförbättring av
Fastighetskarta genomförts. Även vårt intranät Navet har fått
förbättrade karttjänster.  

•   Inför exploatering av Sjölyckan har fältinsatser genomförts. 

•   Inom städverksamheten har effektiviseringar genomförts där
det varit möjligt och städobjekten har anpassats efter verk-
samheternas behov.

Ekonomisk analys

För 2014 har resultatreglering av överskott gjorts för Töreboda
med 2,6 mnkr och för Gullspång med underskott på 0,7 mnkr.
En orsak till att omsättningen för Gullspångs kommun minskat
är att deras projekt fram till år 2013 bokfördes i Mariestads kom-
muns affärssystem. Från och med år år 2014 bokförs de i Gull -
spångs kommuns affärssystem

Den skattefinansierade verksamheten visar ett underskott på
1,2 mnkr, men då ingår återställning av förskolorna Granaten och
Svampen för en nettokostnad av 2,2 mnkr,  så egentligen visar den
ordinarie verksamheten ett överskott på 1,0 mnkr. Den avgifts -
finansierade verksamheten visar ett överskott på 0,1 mnkr

VA-avdelningen visar ett överskott på 0,1 mnkr. Överskottet
beror främst på lägre energi- och kemikalieförbrukning kopplat
till verksamhetens processer då väderleken varit gynnsam.

Då VA-verksamheten är taxefinansierad regleras över- eller un-
derskott i bokslutet som skuld eller fordran mot kunderna.

INVESTERINGAR INOM VA

Större investeringar inom VA-avdelningen har under året varit:

•   Stockholmsvägen VA, etapp 2 (mittendelen) 4,3 mnkr *

•   Hertig Karls gata, etapp 1 (John Hedins väg-Drottning 
Kristinas väg) 1,2 mnkr*

•   Hasslerör, ny vattenmatning 0,8 mnkr*.

* investeringen genomförs under fler år än 2014.
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ekonomisk översikt

totalt mariestad, töreboda och gullspång

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2014 2014 2013 2012

Intäkter 429,9 442,8 463,8 434,7
-Mariestad 290,1 289,2 293,4 267,4
-Töreboda 85,3 98,4 98,3 96,1

-Resultatreglering 0,0 0,0 4,5 3,1
-Gullspång 54,5 54,5 64,6 63,0

-Resultatreglering 0,0 0,7 3,0 5,1

Kostnader 476,6 490,6 521,5 497,2
-Mariestad 336,8 337,0 351,1 329,9
-Töreboda 85,3 95,8 102,8 99,2

-Resultatreglering 0,0 2,6 0,0 0,0
-Gullspång 54,5 55,2 67,6 68,1

-Resultatreglering 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettokostnad 46,6 47,8 57,7 62,4

ekonomisk översikt

avgiftsfinansierad verksamhet, mot fond

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2014 2014 2013 2012

Intäkter 46,5 43,6 44,8 48,9
Kostnader 46,5 43,5 45,6 49,0
Nettokostnad 0,0 -0,1 0,8 0,1
Budgetavvikelse 0,1 -0,8 0,7

Nettoinvesteringar 14,5 8,4 8,0 7,1

ekonomisk översikt – totalt mariestad

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2014 2014 2013 2012

Intäkter 290,1 289,2 293,4 267,4
Kostnader 336,8 337,0 351,1 329,9
Nettokostnad 46,6 47,8 57,7 62,5
Budgetavvikelse -1,2 0,8 -4,8

Nettoinvesteringar 100,5 88,7 72,3 79,0



Årsredovisning 2014
3 – Verksamhetsberättelse 39

Mariestads kommun

2014

Den skattefinansierade verksamheten visar ett underskott på
1,2 mnkr, men då ingår återställning av förskolorna Granaten och
Svampen för en nettokostnad av 2,2 mnkr, så egentligen visar den
ordinarie verksamheten ett överskott på 1,0 mnkr.

Gatu- och parkverksamheten visar ett underskott på 2,8 mnkr.
Underskottet beror främst på att allt mindre del av anläggnings-
arbetena sker i egen regi samtidigt som material beställs och leve-
reras direkt till arbetsplatsen (minskad omkostnadsintäkt).
Verksamheten har även haft högre kostnader för hamnverksam-
heten samt skrotbilar. 

På grund av den milda vintern har vinterväghållningen gått
med ett överskott på 0,6 mnkr och energiverksamheten har mins-
kade kostnader med 0,4 mnkr. Detta reduceras av att man haft ett
underskott för säsongsarbetare på ca 0,8 mnkr.

Fastighetsverksamheten visar ett överskott på ca 3,4 mnkr (exkl.
återställningskostnader av Granaten/Svampen). Det har varit ett
varmare år än normalt med mildväder. Detta kombinerat med ett
upphandlat, lågt elpris samt generell sparsamhet ger större delen
av överskottet.  Kommunens satsning på bl.a. projekten riktat fas-
tighetsunderhåll samt Maria Nova innebär lägre kostnader för pla-
nerat underhåll under innevarande år. Överskottet inom
fastighetsavdelningen bidrar till att det samlade resultatet inom
den skattefinansierade verksamheten blir 1,2 mnkr.

Resterande avdelningar inom förvaltningen går tillsammans
med ett överskott på 0,4 mnkr. Orsaken är minskade personal-
kostnader jämfört mot budget samt allmän sparsamhet.

INVESTERINGAR INOM FASTIGHETS- OCH GATUAVDELNINGEN

Större investeringar inom Fastighets- och Gatuavdelningen har
under året varit:

•   Jubileumsteatern 26,9 mnkr *

•   Mariaskolan "Maria Nova" 6,5 mnkr *

•   Renovering av Ekuddens utebad 5,0 mnkr *

•   Stockholmsvägen, omgestaltning 4,4 mnkr *

•   Riktat fastighetsunderhåll (Vadsboskolan, Ullervads skola,
Termitens förskola) 4,3 mnkr *

•   Asfaltering Sjöstaden 3,4 mnkr *

•   Tunaholmsskolans aula 3,2 mnkr *.

* investeringen genomförs under fler år än 2014.

Framtid
Under år 2015 inleds arbetet inom Energieffektiviseringsprojektet
(EPC). Som ett led i detta projekt kommer energisparåtgärder att
genomföras på Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet. Under
åren 2016-2017 kommer kommunens övriga fastigheter systema-
tiskt gås igenom för att identifiera energiförbättringsåtgärder. Pro-
jektet innebär stora miljö- och energibesparingsvinster. 

”Ny skola väster” projekteras under våren 2015. Byggnation
sker under 2016 och i maj månad år 2017 beräknas skolan vara
klar för inflyttning.

I takt med att klimatförändringarna blir allt mer utmanande är
det av stor vikt att verksamheten är pådrivande i sitt arbete med
att på ett genomtänkt sätt ta hand om dagvattnet. Arbetet med
att förnya och förbättra det ålderstigna ledningsnätet intensifieras.
Även arbetet med skydda våra vattentäkter är viktigt. Detta för att
säkerställa tillgång till ett hälsosamt dricksvatten även i framtiden.
I arbetet med kommunens utvecklingsområden är vatten- och av-
loppsförsörjning en förutsättning för ett hållbart samhälle. 

Utveckling med karttjänster på internet samt möjlighet till mo-
bila karttjänster i smarta telefoner och surfplattor kommer att leda
till en ökad efterfrågan på uppdaterad lägesbunden information.

Verksamheten fortsätter sitt arbete med att förbättra trafikmil-
jön för våra medborgare. Under 2015 planeras byggnation av en
rondell vid Leksbergsvägen/Marieforsleden. Gällande projektet
Stockholmvägen fortsätter arbetet med först och främst projekte-
ring och utredning för sträckan Mariagatan/Madlyckevägen. Ar-
bete med färdigställande av picknickparken i Gärdesparken
fortsätter

ekonomisk översikt

skattefinansierad verksamhet

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2014 2014 2013 2012

Intäkter 243,7 245,7 248,6 218,5
Kostnader 290,3 293,5 305,5 280,9
Nettokostnad 46,6 47,8 56,9 62,4
Budgetavvikelse -1,2 1,6 -5,5

Nettoinvesteringar 86,0 80,3 64,3 71,9



Inom kulturlivet är bredden och utbudet stort. Museer och
konstutställningar berikar kulturlivet året runt och Marie-
stads bibliotek kan skryta med att vara ”var mans var-
dagsrum”. Mariestadsborna är ett folk i rörelse och listan
på aktiva idrottsföreningar göras mycket lång.

Ansvarsområden
Kulturnämnden ansvarar för allmänkultur, bibliotek, museum,
musikskola och teater. Kulturnämnden ska medverka till att Ma-
riestad är en attraktiv och levande kommun att bo och mötas i,
dels genom att ge möjligheter till ett aktivt kulturliv och dels
genom att skapa förutsättningar för personlig utveckling och bild-
ning.

Nämndens ansvarsområde omfattar verksamhet inom enhe-
terna allmänkultur, bibliotek, museum, musikskola och teater.
Dessutom har nämnden ansvar för projekt, arrangemang, kon-
stinköp, bildarkiv, utdelning av stipendier samt stöd till studieför-
bund. Genom ett brett kulturutbud skapas en bättre samhällsmiljö
för alla.

Sammanfattning viktiga händelser

•   Den nya verksamhetsmodellen har trätt i kraft. Kulturför-
valtningen ingår i sektor ledning som verksamhet kultur
inom. Verksamhet kulturs uppdragsgivare har varit kultur-
nämnden.

•   Kulturchefen har utöver kulturverksamheten nu även ansvar
för universitets- och högskoleplattformen Dacapo Mariestad. 

•   För att möta uppdrag kring eventuell kulturskola och nya or-
ganisationsförändringar kring sektorsövergripande arbete har
en kultursamordnare anställts för att utveckla och samordna
barn- och ungdomskulturen i Mariestads kommun. Utöver
detta ingår i den nya tjänsten även samordning och samver-
kan i kulturella arrangemang och projekt där kulturnämnden
står som ansvarig arrangör. 

Uppföljning till kulturnämndens mål för 2014, hur gick det?

 

Vision 2030:
Kommunstyrelsens
mål för 2014.

Fokusområde:

Prognos 
måluppfyllelse:
Har årets mål uppnåtts
31/12 2014? 

Mål 1:
Utveckla Vadsbo 
museum till en del av 
ett attraktivt besöks-
mål tillsammans med 
Residensön och 
Gärdesparken. 
Etappmål 2014: 
Ta fram en samlings-
plan och utreda 
lokal frågan. 

Besöksmål

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Hembygdsföreningen
äger samlingarna på 
museet – det pågår en
förankringsprocess med
dem. Ett profilarbete
pågår om vad museet
ska bedriva för verk-
samhet inför budget
2016.

Mål 3:
Inspirera unga till delaktighet
kommunutvecklingen.
Etappmål 2014:
• Allmänkultur: Fortsatt arbete
med ungas delaktighet genom
att stimulera till minst 10 gen-
omförda arrangemang/ event,
av och med unga aktörer
• Museet: utställning ”ungas
perspektiv på samlingarna”
• Biblioteket: unga i politiken
val 2014 (t ex debatt/ work
shop i anslutning till valet).

Unga

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Arrangemangen genomförda.
Ny kultursamordnare med
fokus barn- och unga började
april 2014. 

Mål 4:
Inspirera till samverkan
mellan kommunal förvalt-
ning och lokala aktörer
(föreningar, studieför-
bund, enskilda personer) i
hela kommunen.
Etappmål 2014: Work -
shops och dialog kring
nätverkande och nya
samarbetsformer

Kommunikationer/
Lärande

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Workshop genomförd och
sammanställd 
hösten 2014.

Mål 5:
Initiera biosfärperspektivet i
kulturnämndens program-
verksamhet. 
Etappmål 2014: Kartlägg-
ning av verksamheternas 
arrangemang och utbud
kopplat till biosfärsområdet
och därefter utveckla 
utbudet i riktning mot ett
biosfärsperspektiv.

Boende/Besöksmål/
Lärande

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Kartläggningen klar och
sammanställd. Har startat
upp med aktiviteter på 
museet med biosfärtema. 
En fotoutställning med 
nyanlända ungdomar 
genomförd (kopplat till 
social hållbarhet).

Mål 2:
Skapa ett mångfaldsper-
spektiv i Kulturnämndens
projekt- och programverk-
samhet. 
Etappmål 2014: Kartlägg-
ning av verksamheternas 
arrangemang och utbud
och därefter utveckla 
utbudet i riktning mot ett
mångfaldsperspektiv med
hjälp av en handlingsplan.

Boende

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Kartläggningen klar och
sammanställd.
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Delaktighet bland barn och unga är ett viktigt fokus, därför
pågår arbete med utveckling av kulturskola. 

Mariestads Teater kommer organisatoriskt ligga under musik-
skolan. En avsikt och möjlighet med den nya organisationen är
att arbeta för en ökning och breddning av egna arrangemang och
verksamheter av och med barn och unga. 

Biblioteket kommer bland annat öka arbetet med barn och
unga och tillgängliggöra digitala tjänster såsom e-böcker och bild-
arkiv. Arbete med en biblioteksplan (enligt Bibliotekslagen
2013:801) påbörjas. 
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•   Musikskolan ingår sedan årsskiftet i verksamhet kultur, vilket
kommer att ge positiva effekter mellan kulturinstitutionerna
och därmed stärka kulturen.

•   Ny bibliotekschef har rekryterats. I uppdraget ligger att möta
den nya bibliotekslagen som trädde i kraft januari 2014.
Barn- och unga ska prioriteras, bibliotekens samhällsuppdrag
förstärks, och de prioriterade grupperna är personer med
funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än
svenska och nationella minoriteter

•   Vadsbo Museum har arbetat med profilarbete, samlings- och
handlingsplan, för det fortsatta arbetet med Vadsbo Museum
som en del av besöksmålet Marieholm/Gärdesparken.

•   Verksamheten har arbetat med årligt återkommande aktivite-
ter som nationaldagsfirande, kultur- och skördefest och jul-
marknad.

•   Old Ox – Chamber Music Festival ägde i juni, för andra året
i rad, rum. Festivalen håller på att etableras som en årlig ex-
klusiv musikfestival i världsklass. Festivalen samlar en elit av
musiker som framför kammarmusik enligt förutbestämda
konstnärliga och ekonomiska ramar. 

•   Biblioteket har under året arbetat med mångfald i form av
arrangemang på andra språk och om andra kulturer än tradi-
tionellt svenska. Tillsammans med fortsatt arbete kring hbtq-
frågor stärks biblioteksytan som demokratisk mötesplats.

Ekonomisk analys

Tillfälligt lägre personalkostnader på biblioteket och muséet
förklarar det positiva resultatet.

Framtiden
Ett nytt kultur- och fritidsutskott initieras från och med januari
2015. Kulturnämnden kommer under en försöksperiod att läggas
ner.

Vadsbo Museum arbetar med att upprätta styrdokument så
som samlings- och handlingsplan för samlingarna och verksam-
heten. Tillgänglighet till lokalerna och ny stads- industrihistorisk
utställning är en stor del av det fortsatta arbetet med Vadsbo Mu-
seum som en del av besöksmålet Marieholm/Gärdesparken.

ekonomisk översikt

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2014 2014 2013 2012

Intäkter 2,3 3,3 2,4 3,0
Kostnader 20,1 20,7 14,2 14,0
Nettokostnad 17,8 17,4 11,8 11,0
Budgetavvikelse 0,4 0,0 0,8

Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0
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Utbildningsförvaltningen arbetar med allt från förskola
och grundskola till gymnasieskola och komvux. Omkring 5
200 barn och elever går i förskolor och skolor i Mariestad
tillsammans med kunniga och engagerade lärare. Förvalt-
ningen ansvarar även för kostenheten som förser skolor,
äldreboenden med mer med mat. Utbildningsnämnden
sätter mål och visioner för verksamheten och förvalt-
ningen utför och följer upp.

Ansvarsområden

•   Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola.

•   Förskoleklass, grundskola och fritidshem.

•   Särskola (grundsärskola, gymnasiesärskola, särskild utbild-
ning för vuxna).

•   Gymnasieskola och informationsansvar för ungdomar upp
till 20 år.

•   Kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för 
invandrare.

•   Elevhälsa.

•   Kostenhet.

•   Godkännande av fristående förskola, fristående annan peda-
gogisk verksamhet och fristående fritidshem som inte anord-
nas i anslutning till en skolenhet samt tillsyn över de
fristående verksamheter nämnden godkänt.

Sammanfattning viktiga händelser

•   Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 att avsätta 360
tkr som marknadsföringsbidrag till Marinteknikprogrammet
på Vadsbogymnasiet. Merparten av dessa medel har förbru-
kats under 2014 och förhoppningen är att det leder till att
fler elever utanför Gymnasium Skaraborg söker till Marie -
stad.           

Uppföljning till utbildningsnämndens mål för 2014, hur gick det?

 

Vision 2030:
Kommunstyrelsens
mål för 2014.

Fokusområde:

Prognos 
måluppfyllelse:
Har årets mål uppnåtts
31/12 2014? 

Mål 1:
Inget barn/ingen elev ska
känna sig rädd eller otrygg i
barn- och utbildningsnämn-
dens verksamheter.
2014 års etappmål: Avsnittet 
Trygghet ska nå resultatet
9,0 i den årliga enkäten. 

Ungdomar

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
En verksamhet når över
etappmålet 9,0 dock med 
en vikande trend. För åk 
4-6 och 7-9 finns en ökande
trend.
Elev/studerande 2014  2013
F-3        9,1     9,3
4-6        8,8     8,6
7-9        8,3     8,0
Gy         8,0     ---
Vux       8,6     ---

Mål 3:
Andelen elever som
slutför grundskolan
med behörighet till
gymnasieskola ska 
vara lägst lika med 
rikets genomsnitt.

Lärande

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Resultatet visar:
Riket            85,9%
Mariestads kommun
88,2%

Mål 4:
Andelen elever som klarar
gymnasieexamen ska som
lägst motsvara rikets ge-
nomsnitt.

Lärande

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Resultaten visar:
Nationella program tot.
Riket 89,2%
Mariestads kommun 93,3%
Yrkesprogram
Riket             84,7%
Mariestads kommun   88,7%
Högskoleförberedande 
program
Riket            91,9%
Mariestads kommun   97,0%

Mål 5:
Alla ungdomar som inte stu-
derar på gymnasieskola och
personer som får försörjnings-
stöd ska följas upp, ges väg-
ledning och vid behov
erbjudas någon form av sys-
selsättning.
2014 års etappmål:
Minst 90 % av alla ungdomar
som inte studerar på gymna-
sieskola och personer som får
försörjningsstöd ska ha någon
form av sysselsättning.

Ungdomar

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Under september startade
en motivationsgrupp och
den 15 oktober hade samt-
liga ungdomar varit vid
någon eller några av moti-
vationsgruppens samlingar.

Mål 2:
Genom samordnade so-
ciala insatser och pedago-
giskt stöd ska inga elever i
åk 1-9 bli hemmasittare.
Antalet vårddygn på insti-
tution för barn och unga
(födda 1998 till och med
2007) ska minska. 2014
års etappmål: Antalet hem-
masittare ska minska med
25 % och antalet vårddygn
på institution ska minska
med 5 %.

Lärande

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Antalet hemmasittare
minskade med 18 % och
antalet vårddygn på institu-
tion ökade med 14 % i
jämförelse med utgångslä-
get 2013.
De unga som placerats är
av andra skäl än skolpro-
blem.
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•   Arbetsmarknadsenhet, musikskola och fritidsgårdar flyttades

från utbildningsnämndens ansvarsområde i januari. 

•   Skolinspektionens tillsyn avslutades i maj.

•   Inriktningsbeslut mot en framtida skolstruktur med två nya
f-6 skolor i västra skolområdet togs i maj. 

•   Stora satsningar på förbättring av lärandemiljöer har löpande
gjorts under året på förskolorna Hasselbacken och Ljungda-
len, på Vadsbogymnasiet och i Tunaholmsskolans aula.

•   Förskoleorganisationen omstruktureras till större enheter.
Ljungdalens förskola byggs om från fyra till sju avdelningar.                                                                                                                            

•   Elevhälsan blev egen avdelning ledd av elevhälsochef, som
tillträdde i juni.

•   23 nya förstelärartjänster och ett lektorat tillsattes i augusti. 

•   Gymnasieskolan har anpassat programutbudet och erbjuder
från och med hösten 11 program att jämföra med 16 pro-
gram 2011.

•   Ett fortlöpande arbete pågår för att få gemensamma rutiner
för verksamheterna.

•   Överenskommelse mellan utbildningsnämnden och social-
nämnden har gjorts om samverkan på öppna förskolan Pär-
lan. Syftet är tidig upptäckt av behov av stöd till barn och
familjer i samverkan med barnavårdscentralerna i kommu-
nen.

•   Ett tvåårigt socioekonomiskt samverkansprojekt mellan sek-
tor utbildning och sektor stöd och omsorg har inletts med
syfte att kartlägga och hitta metoder för att motverka
skolfrånvaro och skolavhopp.

•   Gemensam fortbildning av samtliga pedagoger inom grund-
skola, gymnasieskola och vuxenutbildning gällande neuro-
psykiatriska funktionshinder, kartläggning av lärande samt
betyg och bedömning har genomförts av Specialpedagogiska
skolmyndigheten under hösten.

•   Elevhälsans centrala funktioner samlokaliserades med indi-
vid- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet på Lot-
sen (Marieholmskolan) i november. Genom
samlokaliseringen möjliggörs utökat samarbete mellan verk-
samheterna. Inom ramen för projekt Medborgarresurs Lot-
sen, där samlokalisering är en del, genomförs en gemensam
utbildningssatsning.                                                                                                                                    

•   Kvalitetssäkring av verksamheternas planer mot diskrimine-
ring och kränkande behandling har genomförts under hös-
ten.

•   Kostenheten har fått positiv uppmärksamhet för andelen
svenska livsmedel i måltiderna som serveras i kommunens
verksamheter. Den totala andelen svenska livsmedel är myc-
ket hög i jämförelse med övriga svenska kommuner.  Efter en
ny livsmedelsupphandling i december delas varugrupperna
upp, så fler lokala produkter kan offereras. Därmed ökar de
lokala leverantörernas möjlighet att besvara anbudet och fler
närproducerade livsmedel kommer in på anbud.    

•   Resursfördelningsmodeller för förskolan och för grundskolan
med bland annat socioekonomiska parametrar antogs av
kommunfullmäktige i december.

Ekonomisk analys 

Arbetsmarknadsenheten, Musikskolan och Fritidsgårdar har
flyttats till annan sektor. Det påverkar jämförelsen med förra året.
Grundskolan ger ett överskott på modersmål och särskolan Gym-
nasiet har ökade kostnader för introduktionsprogrammen. 

Vuxenundervisningen har haft en ökad försäljning av SFI plat-
ser under våren 2014. Interkommunala ersättnigar (IKE), har haft
stora ändringar i båda köp och försäljning av skolplatser, som slut-
ligen resulterade i ett förbättrat resultat än prognos. För övergri-
pande kostnader inom sektorn har en tillfälligt ej tillsatt
psykologtjänst samt inköp av IT program gett överskott mot budget.

Framtid
Ökande platsbehov i förskolan samt renoveringsbehov på vissa en-
heter gör att förskolestrukturen kommer att ses över ytterligare
främst utifrån demografi. Omsorg på obekväm arbetstid kan bli
ett lagkrav inom några år, vilket då ställer krav på organisation och
resurser.                                                                                                        

Skola på vetenskaplig grund behöver utvecklas och få plats i
vardagsarbetet. 

Mottagning av asylsökande barn och familjer är ett svårpro-
gnosticerat uppdrag som påverkar nämndens ansvarsområde or-
ganisatoriskt och resursmässigt.                                                                    

Beslut är taget om Måldokument utbildning Skaraborg och
Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg, vilket
kommer att påverka kommunens möjlighet att besluta om sin
gymnasieskola och om sin budget Det har även  ingåtts ett Sam-
verkansavtal för vuxenutbildningarna i Skaraborg, som kommer
att påverka möjligheten för medborgarna till ett breddat utbud av
yrkesvuxutbildningar.                                                                                   

Elevunderlaget på gymnasienivå fortsätter att sjunka i ytterli-
gare något år.                                                                 

Det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet stärks
genom en utökning av elevhälsans skolpsykologtjänster. 

Vi ser en växande utmaning att rekrytera behörig personal. Del-
tagande i mässor på högskolor och universitet är en planerad insats
för att attrahera nyutbildad personal till våra verksamheter.

ekonomisk översikt

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2014 2014 2013 2012

Intäkter 111,5 119,0 122,7 124,9
varav:
Barnomsorgsavgifter 15,6 15,2 15,6 16,0
Försäljning av utbildningsplatser 32,9 32,2 32,5 29,4

Kostnader 587,0 592,3 590,6 588,4
varav:
Köp av utbildningsplatser 76,4 79,1 67,6 52,6
Personalkostnader 357,2 358,0 356,6 370,3
Lokalkostnader 76,7 77,7 84,6 84,4
Läromedel 11,5 13,8 16,1 12,1
Nettokostnad 475,5 473,3 467,9 463,5
Budgetavvikelse 2,2 3,2 4,4

Nettoinvesteringar 2,9 2,8 4,1 3,8



Årsredovisning 2014
3 – Verksamhetsberättelse

Mariestads kommun

44

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens
uppgifter inom socialtjänsten och som i lag sägs om soci-
alnämnd att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade att leda och
ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården inklu-
sive hemsjukvården.

Ansvarsområden
Socialnämndens verksamhet är uppdelad i två avdelningar; avdel-
ningen för individ- och familjeomsorg och avdelningen för vård-
och omsorg. Verksamheterna styrs till stora delar av socialtjänstla-
gen men också hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS), lagen omvård av
missbrukare i vissa fall (LVM) och lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) med flera. 

Socialnämnden ger stöd, omsorg och vård i livets olika skeden.
Insatserna kompletterar den enskildes förmåga och stärker förmå-
gan att utveckla de egna resurserna utifrån individuella förutsätt-
ningar och önskemål. Insatserna ska vara av hög kvalité och
uppfylla kraven utifrån rådande lagstiftning.

Socialnämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt
alkohollagen

Individ och familjeomsorg

Sammanfattning viktiga händelser

•   Det har skett stora förändringar inom individ- och familje-
omsorgens verksamheter under året, då vuxenenheten och

barn- och ungdomsenheten har flyttat till olika lokaler. Vux-
enenheten (försörjningsstöd, integration, beroende- och psy-
kiatrihandläggare samt beroendecentrum) som flyttade i
februari, har samlokaliserats med arbetsmarknadsenheten
och LSS daglig verksamhet. Dessa bildar Medborgarresurs

Uppföljning till socialnämndens mål för 2014, hur gick det?

 

Vision 2030:
Kommunstyrelsens
mål för 2014.

Fokusområde:

Prognos 
måluppfyllelse:
Har årets mål uppnåtts
31/12 2014? 

Mål 5:
Alla ungdomar som
inte studerar på 
gymnasieskola samt
personer som får 
försörjningsstöd 
ska följas upp, ges
vägledning och vid
behov erbjudas
någon form av 
sysselsättning. 

Ungdomar

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Under september
startade en motiva-
tionsgrupp och den
15 oktober hade
samtliga ungdomar
varit vid någon eller
några av motivations-
gruppens samlingar.

Mål 2:
Öka antalet perso-
ner med en individu-
ell arbetsplats som
innebär att individen
utför sin dagliga
verksamhet på en
arbetsplats utan
handledare.

Lärande

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Antalet personer
inom LSS (lagen om
stöd och service till
vissa funktionshind-
rade) med individuell
placering och som
gått vidare till ut-
vecklingsanställning
har ökat med två
personer från 2013.

Mål 3:
All verksamhet inom
socialnämnden ska vara
kvalitetssäkrad genom
kompetent personal.
Etappmål 2 (2014) : Ta
fram kompetensutveck-
lingsplaner för personal
inom individ- och famil-
jeförvaltningen och
vård- och Omsorgsför-
valtningen.

Lärande

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
kompetensutvecklings-
planer för individ- och
familjeomsorgen samt
för vård- och omsorgs-
avdelningen.

Mål 4:
Genom samordnade sociala insatser
och pedagogiskt stöd ska inga elever 
i åk 1-9 bli hemmasittare. Antalet 
vårddygn på institution för barn och
unga (födda 1999 t.o.m 2008) ska
minska. 2014 års etappmål: Antalet
hemmasittare ska ha minskat med 
25 % utifrån utgångsläget år 2013
(BUN). Antalet vårddygn på institution
ska med minska med 5 % utifrån 
utgångsläget år 2013 (IFO).

Ungdomar

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Antalet hemmasittare minskade med
18 % och antalet vårddygn på 
institution ökade med 14 % jämfört
med utgångsläget 2013. De unga 
som placerats har gjort det av andra
skäl än skolproblem.

Mål 1:
Alla brukare/kunder inom
vård- och omsorgsförvalt-
ningen ska uppleva ett 
positivt och respektfullt 
bemötande. Målet är att 
resultatet ska vara minst i
nivå med genomsnittet i 
Sverige.

Kommunikation

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Andelen brukare som upp-
ger att personalen bemöter
på ett positivt och respekt-
fullt sätt har ökat. Uppgifter
tagna från öppna jämförel-
ser.
2012 72 % hemtjänst
2013 77 % hemtjänst
2012 52 % särskilt boende
2013 59 % särskilt boende
Det har arbetats med frågor
som rör värdegrund i 
personalgrupperna.

Socialnämnden

Socialnämnden
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vuxen – Maria Nova, för att skapa större möjligheter till sam-
verkan och samarbete till största möjliga nytta för den en-
skilde. Barn- och ungdomsenheten flyttades också under året
och är samlokaliserad med delar av elevhälsans personal i
Medborgarresurs barn och familj – Lotsen. 

•   För första gången på flera år har försörjningsstödet börjat
minska. Det finns flera orsaker till detta, bland annat sam-
hälleliga faktorer men socialsekreterarnas arbete med att
verka för att den enskilde ska vara självförsörjande har också
visat effekt.

•   Tillsammans med sektor utbildning har ett projekt startat
upp under året; Fullföljda studier – Mariestad. Projektet ska i
skolan och i hemmet stödja barn, unga och familjer att full-
följa sin skolgång. Ett samarbete med högskolan i Skövde har
inletts med forskare som kommer att följa arbetet. Som en
delfinansiering har projektet beviljats FOU-medel.

•   En statlig satsning på arbetet med personer med psykisk
funktionsnedsättning, PRIO 2014, har lett till att en hand-
lingsplan upprättats för att utveckla detta område.

•   Revisionsbyrån KPMG har granskat verksamheterna inom
individ- och familjeomsorgen. Föreslagna utvecklingsområ-
den har resulterat i att en åtgärdsplan tagits fram. Arbetet be-
räknas slutföras under 2015.

•   Ny överenskommelse med migrationsverket om mottagandet
av ensamkommande flyktingbarn har tecknats. Med anled-
ning av ökad flytkingström har antalet barn som anvisats till
Mariestads kommun ökat, under året har kommunen tagit
emot drygt 20 barn. Det har även inneburit ökade krav på
att hitta boendeformer för ungdomarna.

•   Efter en inspektion av inspektionen för vård och omsorg har
Ungbo:s verksamhets ändrat inriktning med personalbeman-
ning dygnet runt. Det pågår ett arbete med att se över möj-
ligheten att byta lokaler och öka antalet platser. Även
Ringvägen 1 A har haft besök av inspektionen för vård och
omsorg. Verksamheten fick under besöket beröm av inspek-
törerna och det uppmärksammades inga brister i verksamhe-
ten. 

•   Det har varit viss personalomsättning, som inneburit att två
av enhetschefstjänsterna varit bemannade med tillförord-
nade. Det har även visat sig vara svårt att rekrytera socialsek-
reterare, vilket även är ett nationellt problem, särskilt
handläggare med ansvar för barn och unga.

•   Efter inspektion från arbetsmiljöverket har nödvändig om-
byggnation av Sandbäcksvägens korttidsboende genomförts.

Framtid
Det påbörjade arbetet med Medborgarresurs vuxen – Maria Nova
och Medborgarresurs barn och familj – Lotsen kommer att fortgå.
Forskare från högskolorna i Borås och Skövde kommer att följa
arbetet med Maria Nova. 

Projektet Fullföljda studier – Mariestad, kommer att arbeta in-
tensivt under året, för ett avslut under våren 2016. 

För att skapa grunden för ett gott mottagande och integration
av ensamkommande barn och kommunplacerade och egenetable-
rade flyktingar är det flera frågor som kommer att behöva lösas.
Bland annat boende, undervisning, sysselsättning samt hur kom-
munens verksamheter tillsammans med ideella föreningar och
andra intressenter kan verka för en god integrering i samhället. 

För att stärka kommunens egen öppenvård pågår en förstudie
om boende för personer med missbruk och/eller samsjuklighet
som skulle ersätta de nuvarande lågtröskellägenheterna. För att
kunna utnyttja personalresurserna på bästa sätt och dessutom
kunna ge ett bättre stöd till brukare kommer en förstudie rörande
eventuell utbyggnad av boendet Krontorp att genomföras. 

En genomförd enkät visar att behov av boende enligt LSS för
unga inom 3-5 år kommer öka, då det finns en grupp som inom
det tidsspannet kommer att vilja flytta hemifrån. 

Lagändringar och socialstyrelsen ställer allt högre krav på soci-
alsekreterare som handlägger ärenden med barn och unga och det
har blivit svårare att nyrekrytera. Det ställs även krav på kompe-
tensnivå, vilket sannolikt leder till att arbetsgivaren behöver satsa
mer på kompetenshöjning.

Vård och omsorgsavdelningen

Sammanfattning viktiga händelser

•   Ny tjänst, vård- och omsorgschef, tillsattes från och med
februari 2014.

•   En utvärdering har skett under året av den omorganisationen
som genomfördes 2010. Resultatet visade att flera enhetsche-
fer önskar att renodla de olika verksamheterna, eftersom de
då lättare kan hålla sig uppdaterade med en lagstiftning som
styr verksamheten. Under kommande året kommer avdel-
ningschefen organisera enhetscheferna i fyra ledningsgrup-
per; hemtjänst, boende SoL, LSS-verksamhet samt hälso-
och sjukvård.

•   Ullerås boende fick pris för bästa teamarbete Norden av in-
kontinensföretaget TENA.

•   En broschyr som ger handledning åt personal inom vård och
omsorg är utarbetad vad det gäller värdegrund. 

•   En utvärdering från berörda personalgrupper har genomförts
vad det gäller det it-baserade planeringssystemet Laps Care.
En analys av arbetssätt har genomförts under året och har
kommit fram till att teamarbetet mellan enhetschef, plane-
rarna i Laps Care, omsorgspersonalen i hemvården och disk-
triktsköterskorna samt kontinuiteten måste förbättras. 

•   Under 2014 har vård och omsorgsavdelningen bland annat
arbetat med att förbereda för införandet av Socialstyrelsens
modell Behov i centrum – BIC. Modellen utgår från ett be-
hovsorienterat arbetssätt och stödjer ett systematiskt arbets-
sätt och strukturerad dokumentation med nationellt
fackspråk. Förutom de fördelar det innebär för det praktiska
arbetet ger modellen förutsättningar för bättre uppföljning
av verksamheten. 

•   Samarbetet mellan kommun, primärvård och Skaraborgs
sjukhus har inletts som ska förbättra Närsjukvården i norra
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Skaraborg; Mariestad, Töreboda, Gullspång, Tibro, Karls-
borg, Hjo.

•   Under 2013 startades ett unikt munvårdsprojekt upp och det
syftade till att synliggöra vikten av god munvård. Tandhygie-
nist Anita Petersson är anställd i projektet på halvtid from
2013 tom 2016. 

•   Daglig verksamhet har genomfört brukarenkäter med ett en-
kätverktyg som använder sig av Pictogramsymboler, fotogra-
fier och inspelat tal för att presentera och förtydliga
frågeställningar och svarsalternativ för personer med olika
former av kognitiv funktionsnedsättning.

•   Gruppbostäderna Spolvägen, Skeppsvägen samt äldreboen-
det Fredslund har inlett arbetet med miljödiplomering.

Framtid
Andelen äldre ökar och allt fler personer väljer att bo kvar hemma
med hjälp från hemvården. En tydlig förändring trots det skett
under hösten 2014. Fler personer har fått gynnande beslut om sär-
skilt boende och trycket på platserna har ökat. Besluten har dock
kunnat verkställas inom en tremånadsperiod. Korttidsplatser har
under hösten utökats med tio platser på enheten Sundet Freds-
lund.  Platserna kommer även att användas under första delen av
nästa år.

Under 2014 har avdelningen genomfört en förstudie om ser-
vicebostäder enligt LSS. Förstudien kommer omfatta både utform-
ning och placering med anledning av tillsynen från
Räddningstjänsten östra Skaraborg. Arbetet fortsätter även under
2015. På grund av Räddningstjänstens tillsyn har avdelningen inte
kunnat verkställa beslut om boende LSS. I nuläget finns två per-
soner som väntar på gruppbostad samt fem personer som väntar
på servicebostad och de flesta har väntat mer än tre månader.

Överenskommelsen om gemensam titulatur och kompetens-
krav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg ska
implementeras under 2015.

Ekonomisk analys

Socialnämnden

ekonomisk översikt

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2014 2014 2013 2012

Intäkter 75,7 88,3 80,7 86,3

Kostnader 545,8 566,9 529,0 513,3
Varav:
Ekonomiskt bistånd 14,1 14,7 16,0 15,0
Köp av verksamhet 33,1 41,3 34,1 35,4
Personalkostnader 410,8 419,5 393,6 369,6
Lokalkostnader 31,2 31,2 30,0 33,4

Nettokostnad 470,1 478,6 448,3 427,0

Budgetavvikelse -8,5 -0,9 2,6

Nettoinvesteringar 1,0 0,5 0,0 1,1
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Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för bygglov och
byggnadsinspektion samt miljö- och hälsoskyddsfrågor.
Förvaltningen sker tillsammans med Töreboda och Gull -
spångs kommuner.

Ansvarsområden
Den för Mariestad, Töreboda och Gullspång gemensamma miljö-
och byggnadsnämnden ansvarar för uppgifter inom byggnadsvä-
sendet och miljöområdet. Nämnden har under 2014 haft ansvar
för prövning, kontroll och/eller tillsyn enligt gällande lagstiftningar
med tillhörande författningar.

I Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag ingår också att till
respektive kommunledning bidra med en samlad kompetens för
naturvård. Nämnden ska följa planeringen och den allmänna ut-
vecklingen inom verksamhetsområdet.

Sammanfattning viktiga händelser
2014 är det åttonde året med en gemensam miljö- och byggnads-
nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Ut-
över myndighetsarbete i form av prövning av ansökningar,
handläggning av anmälningar, tillsyn och kontroll i övrigt, är föl-
jande händelser viktiga att speciellt redovisa:

•   Miljöförhållandena i de tre samverkande kommunerna har
sammanställts och återfinns på kommunernas hemsidor. 

•   Kontrollen av kvalitén på semlor visade på ett godtagbart re-
sultat.

•   Kontroll av badvattenkvalitén på kommunernas allmänna
bad har utförts visande på överlag god badvattenkvalité. 

•   Kontrollen av mjukglass de tre kommunerna visade på en i
de flesta fallen bra kvalité. Under sommaren började nya re-
gler inom byggområde att gälla (så kallade Attefallsregler).

•   Provtagning av mat från julbordsserveringar i det tre kom-
munerna har genomförts. Resultatet visar på en del bristande
kvalité.

Uppföljning till miljö- och byggnadsnämnden mål för 2014, hur gick det?

 

Vision 2030:
Kommunstyrelsens
mål för 2014.

Fokusområde:

Prognos 
måluppfyllelse:
Har årets mål uppnåtts
31/12 2014? 

Mål 5:
De tre samverkande
kommunerna ska ha en
välskött bebyggelse.
Etappmål 2014: Minst
5 fastigheter med för-
fallna hus ska ha åt-
gärdats i Mariestads
och Töreboda kommun
och 10 i Gullspångs
kommun. 

Besöksmål

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Arbetet pågår. Problem
finns att hitta tid och
personal för att kunna
utföra uppdraget.

Mål 2:
Utökad samverkan
de tre kommunerna
emellan. 
Etappmål 2014:
Miljö- och bygg-
nadsnämnden ska
delta i ytterligare
minst ett samver-
kansprojekt inom
MTG.

Kommunikationer

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Deltagandet i ”För-
enkla helt enkelt” är
ett projekt som ge-
nomförs i samtliga
tre kommuner och
där förvaltningen
deltar för alla tre
kommunerna.

Mål 4:
Ökad insyn och kunskap
om miljö- och byggnads-
nämndens verksamhet
samt möjlighet till ökad
sysselsättning för ungdo-
mar i det tre samverkande
kommunerna.
Etappmål 2014: Ha ordnat
praktik på miljö- och bygg-
nadsförvaltningen för minst
tre ungdomar under året.

Ungdomar

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Förvaltningen har haft tre
praktikanter under året.

Mål 3:
Ökad kunskap internt i de
tre kommunerna om miljö-
och byggnadsnämndens
verksamhet. Etappmål 2014:
Ha informerat ledamöterna i
de tre kommunernas kom-
munfullmäktigeförsamlingar
om minst två ansvarsområ-
den för miljö- och byggnads-
nämnden.

Lärande

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Förvaltningen har informerat
kommunfullmäktige i Gulls-
pång om arbetet med ned-
skräpning. Nu planeras för
information om nämndens
verksamhet under förts och
främst våren 2015 i och med
att det är en ny mandatpe-
riod

Mål 1:
Under året ska minst 50
bristfälliga avlopp i varje
kommun få tillstånd för att
rätta till sina avloppsvatten-
utsläpp.

Boende

Målet har uppfyllts:

Kommentar:
Under årets har 136 avlopps-
tillstånd beviljats. Ett hundra-
tal ärende är under hand-
läggning och fler är på gång.
Ett 30-tal avlopp har anslu-
tits till kommunalt avlopps-
nät efter information från
förvaltningen.
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•   Byggverksamheten har under året varit fortsatt relativt hög.
Totalt har 328 bygglov slutförts under året. I Gullspång har
46 bygglov handlagts, i Mariestad 204 och i Töreboda 78.

•   Tillsynen över resultatet av den obligatoriska ventilations-
kontrollen har intensifierats jämfört med tidigare år. Efter-
hand kommer krav att ställas på att samtliga brister blir
åtgärdade. 

•   Antalet vanvårdade eller förfallna hus är stort i det tre kom-
munerna men tid och personal har inte funnits för att hand-
lägga mer än enstaka av dessa ärenden.

•   Provtagning på bassängbaden och strandbaden under året vi-
sade på godtagbara resultat.

•   Tillsynen över miljöfarliga verksamheter har utöver normal
verksamhet inriktats på grafisk tillverkning och motorbanor.
Under året har tillsynen över tillståndspliktiga anläggningar i
Töreboda överlåtits från Länsstyrelsen till Miljö- och bygg-
nadsnämnden.

•   Handläggningen av avloppsärenden (inventering, kommuni-
kation, handläggning av ansökningar med mera) är omfat-
tande. Antalet beviljade tillstånd under året är totalt 136
varav 20 för Gullspångs kommun, 62 för Mariestads kom-
mun och 54 för Töreboda kommun. Handläggningen i Tö-
reboda kommun har resulterat i att ett 30-tal avlopp anslutits
kommunalt och att avloppen Halna-Åsen-området successivt
blir åtgärdade så att de blir kretsloppsanpassade.
     En behandlingsanläggning av toalettavloppsvattnet bland
annat från det området är under projektering tillsammans
med Sötåsens lantbruksgymnasium , Töreboda  samt Gulls-
pångs kommuner.

•   Livsmedelskontrollen i de tre kommunerna har bedrivits en-
ligt planerna omfattande 165 kontrollbesök i Mariestad, 41 i
Gullspång och 81 i Töreboda. Dessutom har totalt 52 nyre-
gistrering av livsmedelsverksamheter gjorts.

Ekonomisk analys

Intäkterna för bygglov är positiva om 0,4 mnkr. Däremot når
inte intäkterna för miljö- och livsmedelskontroll upp till budget,
avvikelsen är -0,6 mnkr. Det nya samarbetsavtalet mellan MTG-
kommunerna innebär att över- och underskott i varje års resultat
normalt ombudgeteras i sin helhet. Det föregås av en begäran från
nämnden med efterföljande prövning av kommunstyrelsen i 
Mariestad enligt gällande styrprinciper.

Framtiden
Inför år 2015 kommer olika slag av verksamheter, som inte är att
betrakta som renodlad myndighetsutövning, att diskuteras med
respektive kommun om hur dessa aktiviteter ska bedrivas och hur
de i så fall ska finansieras.

En stor utmaning är att underlätta för medborgana att enklare
komma i kontakt med förvaltningens personal och att via hemsi-
dorna kunna hämta underlag och information som underlättar
kommunikationen.

Havs- och vattenmyndigheten har indikerat att åtgärdstakten
när det gäller att förbättra bristfälliga enskilda avlopp måste öka.
Det kan innebära att saneringsarbetet för miljö- och byggnads-
nämnden måste prioriteras högre än vad det görs idag. Vattenför-
valtningen som sådan kommer säkert att bli en prioriterad del av
såväl miljö- och byggnadsnämnens som kommunernas arbete
under flera år framåt.
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ekonomisk översikt

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2014 2014 2013 2012

Intäkter 10,8 12,0 10,7 11,0
Kostnader 15,3 16,7 15,7 15,6
Nettokostnad 4,5 4,7 5,0 4,6
Budgetavvikelse -0,2 -0,1 0,4
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Lönenämnden

Lönenämnden är en gemensam nämnd för Gullspång, 
Mariestad och Töreboda. Gullspångs kommun är huvud-
man. Nämnden ansvarar för det gemensamma lönekonto-
rets verksamhet som utgörs av löneadministrativa
arbetsuppgifter, systemförvaltning och driftsplanering. 
I arbetsuppgifterna ingår support, pensions- och försäk-
ringsfrågor, utbildning och information. När det gäller 
systemförvaltning och support ingår även Karlsborgs
kommun i samarbetet.

Ansvarsområden

•   Gemensamt lönekontor för Mariestad, Töreboda, Gullspång
och Karlsborg.

•   Lönekontoret utför löneadministrativa arbetsuppgifter, sy-
stemförvaltning och driftsplanering för kommunerna inom
MTGK.

•   I arbetsuppgifterna ingår även support, pensions- och försäk-
ringsfrågor, utbildning och information.

•   Pensionsadministrationen för Mariestad, det innebär att lö-
nekontoret utför och ansvarar för pensionsadministrationen
för de samverkande kommunerna.

•   Lönekontoret sluter avtal med leverantörer av personal- och
lönesystem, schemasystem och avtal för drift.

Sammanfattning viktiga händelser

•   Arbetet med att informera och utbilda i utdata till chefer och
arbetsledare har fortsatt under året.  Under 2014 har löne-
kontoret genomfört en gemensam upphandling av pensioner
och försäkring för de samverkande kommunerna och Tolk-
förmedling Väst.

•   Under hösten 2014 har ett projekt genomförts för att införa
Aditro Window för de samverkande kommunerna och Tolk-
förmedling Väst. Aditro Window år ett gemensamt gräns-
snitt för alla HR- och ekonomiprocesser. Det innebär en
ökad användarvänlighet för chefer och medarbetare. En por-
tal som ger en bättre översikt över personal- och ekonomisy-
stem. Det minskar antalet inloggningar.

•   En genomgång och uppföljning av internkontrollen är ge-
nomförd under året. PWC har genomfört en utbildning i in-
ternkontroll för lönekontorets personal. Lönekontorets
personal har aktivt arbetat med att se över ett antal rutiner
för att kvalitetssäkra dessa och för att säkerställa att rutinerna
uppfyller de krav som internkontrollen ställer.

•   Kontinuerligt genomförs möten med IT MTG för att säker-
ställa driftsäkerheten för personal- och lönesystemet. Detta
gäller även vid uppgraderingar av systemet.

Ekonomisk analys
Resultatet för helåret visar på ett plusresultat på 0,7 mnkr. Inga
avvikelser har skett under året. Överskottet beror till den största
delen på att personalkostnader och projektkostnader har blivit
lägre än budgeterat.

Framtiden
Framöver kommer fokus på arbetet med att säkerställa kvaliteten
på löneutbetalningarna fortsätta. För 2015 har en interkontroll-
plan fastställts för lönekontorets verksamhet.  För 2015 fortsätter
även arbetet med att säkerställa en god internkontroll av lönekon-
torets verksamhet. 

Arbetet med att standardisera och utveckla utdata har genom-
förts, det vill säga att nyckeltal skall finnas tillgängliga för chefer
och verksamhetsansvariga. Fortsatt utbildning och genomgång för
chefer i de samverkande kommunerna genomförs under 2015. De
kommer därmed att kunna följa upp sina verksamheter på ett
bättre sätt än tidigare. Lönekontoret har sedan tidigare inrättat en
tjänst med inriktning mot utdata.

Införandet av självservice fortsätter för ett genomförande på de
arbetsplatser där det i dagsläget inte används. En översyn av de sy-
stem som inte är integrerade med personal- och lönesystemet ge-
nomförs och målsättningen är att under 2015 skall samtliga av
dessa system vara integrerade med personal- och lönesystemet, 

det handlar framförallt om schema- och bemanningssystem. 
En förlängning av det nuvarande avtalet med Aditro för perso-

nal- och lönesystemet har genomförts. Avtalet gäller till och med
31 december 2017. Ett särskilt avtal har skrivits om att införa
Aditro Window i de samverkande kommunerna. Kortfattat är
Aditro Window en portal med enklare åtkomstmöjligheter till
olika system för samtliga medarbetare. Aditro Window införs i de
samverkande kommunerna under det första kvartalet 2015.

För att behålla och utveckla en god kompetens hos löneadmi-
nistratörerna kommer utbildningar att genomföras under 2015 i
personal- och lönesystemet. 

Värdegrundsarbetet är en viktig del av verksamheten och kom-
mer att följas upp under 2015. Det handlar om förhållningsättet
inom arbetsgruppen och att ha en mycket god service, ett bra be-
mötande och att vi verkställer det som vi har lovat gentemot kun-
derna.

Lönenämnden
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IT-nämnden är en gemensam nämnd för Töreboda, Marie-
stads och Gullspångs kommuner. Töreboda kommun är 
huvudman. IT-nämnden har till uppgift att genom den ge-
mensamma IT-organisationen skapa en kostnadseffektiv
verksamhet som även säkerställer en hög kvalitet i verk-
samheten.

Ansvarsområden

•   MTG IT är MTG-kommunernas gemensamma IT-förvalt-
ning. 

•   Strategisk utveckling när det gäller IT-relaterade frågor, 
drift-, utveckling- och förvaltning av kommunernas gemen-
samma IT-infrastruktur.

•   Installation och tekniskt stöd av den arbetsplatsutrustning
och de verksamhetssystem, som används av kommunernas
elever och anställda.

Sammanfattning viktiga händelser

•   Under 2014 har MTG IT uppdaterat kommunernas server-
miljö till den senaste versionen inom Microsofts produktut-
bud, i syfte att även i framtiden kunna upprätthålla
ändamålsenlig serverdrift för kommunerna. Tjänster som ef-
terfrågas är stöd för det nya PC-operativet Windows8.1 samt
en effektivare hantering av de olika modeller av surfplattor
som man mer och mer används inom många delar av kom-
munernas verksamheter. Bland annat har IT-avdelningen le-
vererat, eller förberett leverans, av plattor som ska användas
för papperslös hantering av möteshandlingar i kommunsty-
relser och nämnder, i alla tre kommunerna. 

•   Vi fortsätter även det ständiga förbättringsarbetet när det gäl-
ler uppdatering av kapaciteten i datakommunikationsnätet.
Under hösten har till exempel förbindelsen mellan Hova och
Gullspång uppgraderats, och just nu tittar man på möjlighe-
ten att få så kallade redundanta förbindelser på plats mellan
kommunhuvudorterna.

•   MTG IT har också arbetat målmedvetet för att utveckla dia-
logen med förvaltningarna, i syfte att gamla och nya IT-lös-
ningar ska stödja deras verksamhet ännu bättre;
verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Detta arbete har
också innehållit inslag av processutveckling av de interna ar-
betsprocesserna inom MTG IT, gällande support, installa-
tion och drift.

Ekonomisk analys
IT-nämnden gjorde ett negativt resultat på sammanlagt 0,8 mnkr
under 2014, varav 0,5 mnkr belastade Mariestads kommun.
Det negativa resultatet orsakades av högre personalkostnader än
förväntat, framför allt övertidsersättningar och kostnader för se-
mesterlön, sammantaget ca 0,3 mnkr utöver budget.

Det andra kontot som genererat underskott är området kon-
sulttjänster. MTG IT har gjort satsningar inom verksamhetsut-
veckling och tagit konsulthjälp. Eftersläpning med fakturering och
sena intäkter har skapat en bristfällig uppföljning och konsultin-

köpen har inte bromsats i tid. Detsamma gäller inköp av teknik-
konsulter, som använts för att finna felen i kommunernas lagrings-
lösning och även inom den tekniska lösningen för PC-installation.

Målstyrning
MTG IT har ännu inte kommit igång med dialogen kring måls-
tyrning och måluppföljning. Ett mål är dock tydligt och det är
målet gällande att hålla budget. Detta mål har dessvärre inte upp-
fyllts.

Framtiden
2015 kommer vara ett intressant år för IT-nämnden. På det över-
gripande planet kommer två av de viktigaste styrdokumenten att
revideras. I början av året görs ett arbete med att ta fram ny IT-
strategi för MTG-kommunerna och när det arbetet är klart, tar
arbetet med revidering av samarbetsavtalet som styr IT-nämndens
verksamhet vid.

På det mer konkreta planet kommer MTG IT att göra en sats-
ning på det trådlösa nätet i syfte att öka prestanda, men även för
att anpassa lösningen mot fler användargrupper och tillämpningar.
Ambitionen är att förbättra åtkomsten för gäster hos kommunerna
samt att ge brukare inom vissa verksamheter tillgång till trådlöst
nätverk.

Ett annat område där MTG IT kommer att genomföra ett ar-
bete tillsammans med kommunernas verksamheter, är inom om-
rådet e-tjänster, framför allt riktade mot kommunernas invånare.

MTG IT kommer också att göra satsningar på lagringslös-
ningen, med bättre lagringsutrymme och prestanda som följd.
Även backup-hanteringen kommer att ses över, då både utrustning
och rutiner behöver uppdateras.

Satsningar för att ytterligare förbättra IT-supportfunktionen
kommer att göras. 

IT-nämnden
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Redovisningsprinciper kommunen 
u  Kommunens årsredovisning har upprättats enligt Kommu-

nala redovisningslagen (KRL). Rådet för kommunal redovis-
ning (RKR) lämnar rekommendationer om 
redovisningsprinciper.

u  I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekom-
mendation nr 4.2 från december 2007 har kommunalskat-
ten periodiserats enligt den prognos som lämnas från
Sveriges kommuner och landsting i december aktuellt år. 

u  I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekom-
mendation nr 17 har den särskilda löneskatten på pensions-
kostnader periodiserats.

u  I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekom-
mendation nr 18 bokas förutbetalda intäkter inom taxefi-
nansierad verksamhet som en kortfristig skuld. Detta
ändrades under 2012 vilket då redovisades som en förändrad
redovisningsprincip.

u  Pensionsskulden till och med 1997 redovisas inom linjen i
balansräkningen under raden "Pensionsförpliktelser som inte
har upp tagits bland skulderna eller avsättningarna". Lönes-
katt 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.
Värdering av pensionsförpliktelser görs med tillämpning av
RIPS07.

u  Semesterlöneskuld, okompenserad övertid, sjuklön, mertid
samt jour och beredskap med tillkommande upplupna so-
ciala avgifter redovisas som kortfristig skuld. 

u  Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till
anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar.
Avskrivningar påbörjas månaden efter att investeringen tagits
i bruk. Ett basbelopp 44 400 kronor används som gräns för
att få bokföras som investering.

u  Räntekostnader belastar inte pågående investeringsprojekt
innan färdigställande.

u  Enligt RKR 6.2 Bidrag till infrastrukturella investeringar
finns möjlighet till periodisering av bidragen. Kommunen
periodiserar detta över 15 år.

u  RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning
anger att redovisning av ränterisk och valutarisk ska göras
där derivatinstrument finns. Kommunen har tecknat räntes-
wapar vilket redovisas i not.

Sammanställd redovisning 
(koncernen) 
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt den Kom-
munala redovisningslagen kap. 8.

Bolag eller kommunalförbund med ägarandel överstigande
20 procent ingår i den sammanställda redovisningen.  Upprättan-
det av årsbokslutet har gjorts enligt förvärvsmetoden med propor-
tionell konsolidering.

Transaktioner av väsentlig betydelse mellan kommunen och
bolagen har eliminerats. Den sammanställda redovisningen är inte
uppställd enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommenda-
tion nr 8.2 utan redovisas i separata avsnitt.
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Begreppsförklaring

RESULTATRÄKNING Resultaträkningen visar årets finansiella resul-
tat och hur förändringen av egna kapitalet har uppkommit. Re-
sultaträkningen beskriver hur kommunen finansierat
verksamheten under året (intäkter), och vilken resursförbruk-
ning 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 dvs. 31:e december. Balansräkningen
visar hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har an-
skaffats (skulder och eget kapital).  

Tillgångssidan består av likvida medel, fordringar och olika an-
läggningstillgångar som fastigheter, gator och va-nät. Tillgångarna
har finansierats på två sätt, dels genom lånade medel och dels
genom eget kapital, dvs. överskott från verksamheterna. Solidite-
ten, dvs. storleken på det egna kapitalet i förhållande till totala till-
gångar, är ett mått på kommunens finansiella styrka. Soliditeten
är viktig att följa och analysera under en längre tidsperiod.  

FINANSIERINGSANALYS Finansieringsanalysen visar en betalnings-
flödesrapport som förklarar hur räkenskapsperiodens löpande
verksamhet och investeringar har finansierats, både internt och ex-
ternt. Analysen visar hur detta har inverkat på verksamhetens lik-
vida 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 anläggningstillgång-
arnas ursprungliga anskaffningsvärde och den ekonomiska livsläng-
den enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation.

KOMPONENTAVSKRIVNING Indelning av anläggningstillgångar i
olika komponenter efter beräknad livslängd exempelvis stomme,
ventilation, el och ytskikt. Fastighet, gata och vatten/avfall är om-
råden 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 investerings-
bidrag.  

NYCKELTAL Mäter förhållandet mellan två storheter, till exempel
eget kapital i procent av totala tillgångar (soliditet).  

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Pengar eller andra tillgångar som re-
lativt snabbt kan omsättas till likvida medel.  

RÖRELSEKAPITAL Skillnaden mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finan-
siella styrka.  

SOLIDITET Andelen av eget kapital i relation till det totala kapitalet.
Måttet visar hur stor andel av det totala kapitalet som är eget risk-
bärande kapital, dvs. den del som inte är skulder.  

PERIODISERING Anvisningarna inför bokslutet har varit att alla
kostnader och intäkter ska periodiseras och tas upp under det verk-
samhetsår 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, re-
dovisas från och med 1998 som en ansvarsförbindelse.

MTG avser Mariestad-Töreboda-Gullspångs kommuner. Mariestad
som huvudman ansvarar för Miljö- och byggnadsnämnden som
startade sin verksamhet den 1 januari 2007 och en gemensam tek-
nisk nämnd, MTG kommunalteknik, som startade sin verksamhet
den 1 januari 2008.

Mariestad ansvarar också för en med Gullspångs kommun gemen-
sam Avfallsnämnd. 
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Kommunen Kommunen Kommunen

Belopp i tkr Not 2014 2013 Budget 2014

Verksamhetens intäkter 1 459 967 469 727      500 000
Verksamhetens kostnader 2 -1 570 507 -1 502 718      -1 589 516
Avskrivningar 3 -47 440 -54 759      -43 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 157 980 -1 087 750 -1 132 516

Skatteintäkter 4 908 934 894 855 910 448
Generella statsbidrag och utjämning 5 246 826 231 431 247 066
Finansiella intäkter 6 9 966 8 180 8 980
Finansiella kostnader 7 -11 880 -13 173 -15 330
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER -4 134 33 543 18 648

Jämförelsestörande post 8 0 23 000 0

Redovisat resultat -4 134 56 543 18 648

Kommunens resultaträkning

                     

Kommunen Kommunen Kommunen

Belopp i tkr 2014 2013 Budget 2014

Årets resultat enligt resultaträkningen -4 134 56 543 18 648

minus samtliga realisationsvinter/förluster -34 -20 273      0
plus sänkning av diskonteringsränta 0 758      0
plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning 0 0      0
plus realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0      0
plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0      0
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0      0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -4 168 37 028 18 648

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 -14 501 0
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 4 168 0 0

Årets balanskravsresultat 0 22 527 18 648

*) Avser budget efter ombudgeteringar.

Balanskravsavstämning, kommunen

*)
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Kommunen Kommunen

Belopp i tkr Not 2014 2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 879 314 831 222
Maskiner och inventarier 10 25 412 30 191

Finansiella anläggningstillgångar 11 16 727 16 754
Bidrag till statlig infrastruktur 12 75 225 0
Summa anläggningstillgångar 996 678 878 167

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 13 31 121 30 411
Fordringar 14 114 879 158 640
Kassa och bank 15 81 281 17 959
Summa omsättningstillgångar 227 281 207 010

Summa tillgångar 1 223 959 1 085 177

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat -4 134 56 543
Övrigt eget kapital 16 445 661 403 620
Resultatutjämningsreserv 17 28 586 14 084
Summa eget kapital 470 113 474 247

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 17 673 19 656
Bidrag till statlig infrastruktur 19 76 691 0
Skulder 

Långfristiga skulder 20 329 620 308 026
Kortfristiga skulder 21 329 862 283 248
Summa skulder 659 482 591 274

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 223 959 1 085 177

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna 22 677 658 708 600
Borgensåtaganden 23 643 234 615 894

varav borgen till kommunägda företag 596 384 566 744
Hyres- och leasingavtal 24 269 859 230 943

Kommunens balansräkning
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Beskrivning (tkr) Not 2014 2013 2012 2011 2010

Den löpande verksamheten
Årets resultat -4 134 56 543 36 015 14 966 8 898
Justering för av- och nedskrivning 25 47 440 54 759 43 713 40 956 39 068
Justering för ej likviditetspåverkande poster 26 500 -479 -30 417 -2 143
Justering realisationsvinster (-) / förluster (+) -34 -20 273 2 654 -1 022 -2 563
Förändring av avsättningar -1 983 -1 975 5 093 3 218 5 763

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 41 789 88 575 87 445 58 535 49 023

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 43 761 18 625 -22 144 1 954 -44 572
Ökning/minskning förråd, varulager, exploatering -710 -6 517 -2 238 -8 048 -5 271
Ökning/minskning kortfristiga skulder 46 614 -20 367 35 448 -49 525 -6 342

Kassaflöde från den löpande verksamheten 131 454 80 316 98 511 2 916 -7 162

Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar -93 273 -77 822 -84 433 -131 039 -116 601
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster 1 135 780 1 163 181 8 933
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 27 2 386 22 374 1 289 2 205 2 563

Kassaflöde från investeringsverksamheten -89 752 -54 668 -81 981 -128 653 -105 105

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 28 146 220 20 000 40 000 110 000 56 000
Amortering/lösen av långfristiga skulder 28 -124 715 -42 020 -36 688 -14 500 -36 400
Ökning av långfristiga skulder 28 89 -6 385 -897 4 941 6 911
Förändring av långfristiga fordringar, minskning (+) 29 26 26 1 646 26 526
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 620 -28 379 4 061 100 467 27 037

Årets kassaflöde 63 322 -2 731 20 591 -25 270 -85 230

Likvida medel vid årets början 17 959 20 690 99 25 369 110 599
Likvida medel vid årets slut 81 281 17 959 20 690 99 25 369

Mariestads kommun – Finansieringsanalys
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Intäkter Kostnader Netto- Budget Budget- Av KF 

kostnader totalt avvikelse beslutad 

Nämnd/förvaltning (tkr) netto årsbudget

Kommunstyrelsen: 93 254 228 011 -134 757 -135 586 829 -142 489
Ledning och verksamhetsstöd/utvecklingsenheten 93 254 205 111 -111 857 -114 676 2 819 -95 219
Räddningstjänsten 0 21 781 -21 781 -21 770 -11 -21 770
KS/Centralt avsatta medel 0 1 119 -1 119 900 -2 019 -2 000
Pott för löneökningar 0 0 0 -440 440 -40 300
Socioekonomiska insatser 0 0 0 400 -400 -1 200

Övrigt: E20 samt etablering folkhögskola 1 846 -1 846 0 -1 846 0
Göteborgs Universitet avtal 5 000 0 5 000 0 5 000 0
Utvecklingsplan/åtgärdspaket 0 0 0 6 000 -6 000 6 000
Bokslutsdisposition 0 0 0 12 000 -12 000 12 000
Realisationsvinster/förluster centralt 2 158 0 2 158 0 2 158 0

Revisionen 0 758 -758 -888 130 -800
Överförmyndare 387 1 445 -1 058 -1 200 142 -1 200

Tekniska nämnden (skattefin.vht + taxefin.vht) 407 669 453 329 -45 660 -46 616 956 -53 452
Tekniska nämnden, återställande av lokaler 2 165 4 348 -2 183 0 -2 183 0
Avfallsnämnden (taxefin.vht, ej resultatpost) 35 212 35 212 0 0 0 0
Kulturnämnden 1 964 13 861 -11 897 -12 349 452 -12 008
Utbildningsnämnden 206 587 689 035 -482 448 -484 709 2 261 -473 064
Socialnämnden 174 469 653 147 -478 678 -470 137 -8 541 -448 921
Miljö- och byggnadsnämnd 11 986 16 797 -4 811 -4 578 -233 -4 116
Delsumma: 940 851 2 097 789 -1 156 938 -1 138 063 -18 875 -1 136 050

Internränta 21 850 0 21 850 22 140 -290 22 140
Arbetsgivaravgifter o pensioner: 267 937 290 789 -22 852 -27 493 4 641 -27 493
AFA-försäkring återbetalning premier 0 0 0 10 900 -10 900 10 900
Delsumma: 289 787 290 789 -1 002 5 547 -6 549 5 547
Verksamheternas nettokostnad 1 230 638 2 388 578 -1 157 940 -1 132 516 -25 424 -1 130 503

Finansiering

Skatteintäkter 908 934 0 908 934 910 448 -1 514 909 119
Generella statsbidrag 0
och utjämning 246 824 0 246 824 247 066 -242 246 250
Finansiella intäkter 9 209 0 9 209 8 980 229 9 150
Finansiella kostnader 0 11 161 -11 161 -15 330 4 169 -15 500
Summa Finansiering 1 164 967 11 161 1 153 806 1 151 164 2 642 1 149 019

Summa Resultat -4 134 18 648 -22 782 18 516

Kommunens driftredovisning
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Inkomster Utgifter Netto- Budget Budget- Av KF 

investering netto avvikelse beslutad 

Nämnd (tkr) årsbudget

Kommunstyrelsen 0 130 130 360 230 12 000
Exploateringsverksamhet -1 229 1 136 -93 -421 -328 4 000
Avfallsnämnden 0 0 0 0 0 0
Tekniska nämnden -395 89 327 88 932 101 437 12 505 51 250
Därav (exkl. exploatering):
Fastighetsavdelningen 0 59 909 59 909 66 171 6 262 32 000
Gatuavdelningen -395 20 451 20 056 28 307 8 251 9 800
Kulturnämnden 0 0 0 150 150 150
Utbildningsnämnden 0 2 704 2 704 2 876 172 1 000
Socialnämnden 0 465 465 1 000 535 1 000
Totalt -1 624 93 762 92 138 105 402 13 264 69 400

Under året har redovisning eller budget förekommit på totalt 101 investeringsprojekt.
Ombudgetering från 2013 eller tilläggsbudgetering under året har gjorts med 47,3 mnkr på totalt 48 projekt där Jubileumsteatern 10,0 mnkr, riktat fastighetsunderhåll
7,1 mnkr och omgestaltning av gatudelen på Stockholmsvägen 6,0 mnkr är de största.

Kommunens investeringsredovisning

                     

Intäkter Kostnader Utfall Årsbudget Avvikelse 

netto inkl

Projekt / Beskrivning (tkr) ombudget

Kostavdelningen 0 130 130 0 -130 
Landsbygdsutveckling 0 0 0 360 360
Totalt Kommunstyrelsen 0 130 130 360 230

Kommunstyrelsen

                     

Intäkter Kostnader Utfall Årsbudget Avvikelse 

netto inkl

Projekt / Beskrivning (tkr) ombudget

Inventarier IFO 0 242 242 0 -242 
Inventarier omsorg 0 131 131 400 269 
Hjälpmedel 0 92 92 200 108 
Inventarier LSS 0 0 0 400 400
Totalt socialnämnden 0 465 465 1 000 535

Socialnämnden

                     

Intäkter Kostnader Utfall Årsbudget Avvikelse 

netto inkl

Projekt / Beskrivning (tkr) ombudget

Exploatering Sjölyckan gata -15 1 052 1 037 2 500 1 463 
Sjölyckan planläggning och infrastruktur 0 103 103 0 -103 
Planarbete Sjöstaden 0 42 42 560 518 
Exploatering Sjöstaden Tk 0 -76 -76 72 148 
Anslutningsavgifter gata, Västra skogen -109 0 -109 109 218 
Anslutningsavgift tomter -324 0 -324 0 324 
Exploatering Västra Skogen -781 15 -766 -3 662 -2 896
Totalt exploateringsverksamhet -1 229 1 136 -93 -421 -328

Exploateringsverksamhet
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Intäkter Kostnader Utfall Årsbudget Avvikelse 

netto inkl

Projekt / Beskrivning (tkr) ombudget

Jubileumsteatern 0 26 934 26 934 24 671 -2 263 
Mariaskolan, etapp 3 0 5 324 5 324 6 000 676 
Renovering av Ekuddens utebad 0 5 019 5 019 3 500 -1 519 
Stockholmsvägen, omgestaltning -277 4 717 4 440 5 459 1 019 
Stockholmsvägen VA, etapp 2 0 4 349 4 349 6 480 2 131 
Riktat fastighetsunderhåll 0 4 268 4 268 7 100 2 832 
Asfaltering Sjöstaden 2013 -5 3 424 3 419 3 085 -334 
Tunaholmsskolan, aula 2012 0 3 238 3 238 4 479 1 241 
Marieholmsskolan, etapp 2 0 2 968 2 968 3 300 332 
Badhuset, nytt ventilationsaggregat 0 2 961 2 961 3 500 539 
Bryggdäck Norra hamnen, Sjöstaden 0 2 945 2 945 3 330 385 
Tennisbanor Gärdesparken 0 2 158 2 158 2 400 242 
Omgestaltning av Esplanaden 0 1 823 1 823 1 800 -23 
Marieholmsskolan, takbyte 2014 0 1 397 1 397 1 400 3 
Vadsbohallen, byte av idrottsgolv 0 1 246 1 246 1 000 -246 
Hertig Karls gata, etapp 1 0 1 204 1 204 2 000 796 
Mariaskolan, ombyggnad etapp 2 0 1 170 1 170 374 -796 
Stadsparken, offentlig toalett 0 1 111 1 111 1 000 -111 
Stadsparken, temalekplats 0 1 085 1 085 1 200 115 
Hasslerör, ny vattenmatning 0 828 828 500 -328 
Cirkulation Göteborgsvägen/Hermansgårdsvägen 0 772 772 750 -22 
Omläggning av VA, Gustavsbergsvägen 0 695 695 625 -70 
Ullervad, Kvarnvägen, nybyggnad vattenledning 0 645 645 550 -95 
Omläggning av VA, Åvägen Ullervad 0 618 618 1 180 562 
Norra vägen, upprustning gata -113 714 601 780 179 
Lekplats Karlsholme 0 581 581 700 119 
Laxhall, väg och parkering 0 560 560 1 960 1 400 
Åtg. ismaskiner 2014 0 535 535 700 165 
Gärdesparken, del av etapp 1 0 452 452 1 100 648 
Ekuddens utebad renovering, etapp 2 0 447 447 600 153 
Anpassning gata 0 439 439 309 -130 
Hindsbergsområdet 0 404 404 -1 000 -1 404 
Upprustning av småbåtshamnar 0 375 375 418 43 
Bensinstation i Mariestads hamn 0 370 370 250 -120 
GC-väg Sandbäcken/Ullervad, upprustning 0 330 330 1 000 670 
Kröningsbergsvägen, gatuupprustning 0 237 237 200 -37 
Kyrkogatan, renovering av mur 0 221 221 300 79 
Brygga vid Lindökroken 0 195 195 100 -95 
Trafikbulleråtgärder 0 164 164 285 121 
Utveckling stadspark 0 161 161 175 14 
Projekt - park & trädgård, tekniska 0 151 151 364 213 
Energisparåtgärder 0 150 150 356 206 
Energieffektiviseringsprojekt 0 150 150 1 500 1 350 
Övriga investeringsprojekt 0 1 794 1 794 5 657 3 863

Totalt tekniska nämnden -395 89 327 88 932 101 437 12 505

Tekniska nämnden

                     

Intäkter Kostnader Utfall Årsbudget Avvikelse 

netto inkl

Projekt / Beskrivning (tkr) ombudget

Utbildning centralt 0 1 708 1 708 1 576 -132 
Inventarier förskolor Österåsen/Marieholm 0 996 996 1 300 304
Totalt barn- och utbildningsnämnden 0 2 704 2 704 2 876 172

Utbildningsnämnden
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Not 1. Verksamhetens intäkter

(tkr) 2014 2013

Försäljningsmedel 24 459         22 751
VA-avgifter 64 969         61 764
Avfallsavgifter 28 704         28 326
Barnomsorgsavgifter 15 238         15 584
Äldreomsorgsavgifter 12 588         12 986
Övriga avgifter och ersättningar 18 085         22 716
Bostads- och lokalhyror, arrenden 48 089         48 041
Driftbidrag 100 519         86 100
Försäljning av verksamhet 144 335       151 210
Realisationsvinster, försäljning av mark, övrigt 2 319         20 302
Övrigt 662               -53
Summa 459 967         469 727

Not 5. Generella statsbidrag

(tkr) 2014 2013

Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 211 874       203 320
Utjämningsbidrag för LSS 15 861         18 155
Strukturbidrag 2 473                  0
Avgift för kostnadsutjämning -31 154        -43 057
Regleringsavgift 5 518         10 798
Fastighetsavgift 2013 0         42 215
Fastighetsavgift 2014 42 254                  0
Summa 246 826         231 431

Not 6. Finansiella intäkter

(tkr) 2014 2013

Aktieutdelning 5 280           5 280
Ränta på utlämnade lån 31              218
Övriga finansiella intäkter 1 255              466
Borgensavgift från de kommunala bolagen 3 400           2 216
Summa 9 966             8 180

Not 7. Finansiella kostnader

(tkr) 2014 2013

Ränta långfristiga lån 5 012           7 595
Övriga räntekostnader (bankswapar m.m.) 6 516           4 587
Ränta på avsatta pensionsmedel 161              233
Förändrad (sänkt) diskonteringsränta på pensioner 0              758
Indexuppräkning på grundbelopp för bidrag till 
statlig infrastruktur 191                  0
Summa 11 880           13 173

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar 
följaktligen resultatet i den period de hör hemma.

Not 8. Jämförelsestörande post

(tkr) 2014 2013

AFA-försäkring, återbetalning av premier för 
anställda 2005 och 2006. 0         23 000
Summa 0           23 000

Not 4. Skatteintäkter

(tkr) 2014 2013

Kommunalskatt 911 352       900 067
Slutavräkning år 2012 0              570
Slutavräkning år 2013 -2 583          -5 782
Avräkning år 2014 165                  0
Summa 908 934         894 855

Not 3. Avskrivningar

(tkr) 2014 2013

Maskiner och inventarier 9 008           9 572
Fastigheter och anläggningar 38 432         36 206
Nedskrivningar 0           8 981
Summa 47 440           54 759

2013 gjordes nedskrivningar på tidigare bokförda exploateringskostnader 
8 527 tkr samt på gamla inventarier utan bedömt restvärde 454 tkr.

Not 2. Verksamhetens kostnader

(tkr) 2014 2013

Personalkostnad 704 738       669 184
Sociala avgifter enl. lag och avtal 225 550       216 089
Pensionskostnader exkl löneskatt 64 985         58 975
Inventarier och förbrukningsmaterial 60 516         56 754
Anläggnings- och underhållsmaterial 11 046         10 571
Bidrag och transfereringar 39 939         41 799
Entreprenader o köp av verksamhet 256 443       238 975
Lokal- o markhyror, fastighetsservice 77 710         68 923
Hyra/leasing av anläggningstillgångar 16 005         15 976
Bränsle, energi och vatten 44 717         43 760
Kontorsmaterial och trycksaker 2 164           2 252
Rep. o underhåll av maskiner/inventarier 6 436           6 921
Diverse främmande tjänster inkl övriga* 56 329         67 377
Tele-, datakommunikation, postbefordran 8 480           9 251
Transporter och resor 7 128           7 061
Representation, gåvor 1 406           1 228
Annonser, reklam, information 3 101           2 949
Försäkringsavgifter o riskkostnader 5 212           6 490
Diverse kostnader 7 771           8 752
Realisationsförluster, övrigt 2 269              631
Avgår: Interna poster investeringsred. -31 438        -31 200
Summa 1 570 507      1 502 718

*inkl övriga personalomkostnader Not 9. Mark, byggnader, tekniska anläggningar

(tkr) 2014 2013

Markreserv                       

Anskaffningsvärde 29 593         29 458
Ackumulerade avskrivningar -6 225          -6 175
Årets investering netto 0              135
Årets avskrivning -110               -50
Årets försäljning -44                  0
Utgående bokfört värde 23 214           23 368

                      

Verksamhetsfastigheter                       

Anskaffningsvärde 882 601       838 836
Ackumulerade avskrivningar -357 752      -335 421
Årets investering netto 59 220         45 315
Årets avskrivning -24 035        -22 331
Årets försäljning -637          -1 550
Utgående bokfört värde 559 397         524 849

Fortsättning not 9 --->>
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forts. Not 9. Mark, byggnader, tekniska anläggningar

(tkr) 2014 2013

Fastigheter för affärsverksamhet                       

Anskaffningsvärde 292 696       282 564
Ackumulerade avskrivningar -138 277      -131 037
Årets investering netto 9 138         10 132
Årets avskrivning -7 741          -7 240
Årets försäljning 0                  0
Utgående bokfört värde 155 816         154 419

                      

Gata, vägar och park                       

Anskaffningsvärde 206 419       196 671
Ackumulerade avskrivningar -79 294        -73 440
Årets investering netto 18 724           9 748
Årets avskrivning -6 078          -5 854
Årets försäljning -246                  0
Utgående bokfört värde 139 525         127 125

                      

Övriga fastigheter                       

Anskaffningsvärde 3 425           3 425
Ackumulerade avskrivningar -1 964          -1 865
Årets investering netto 0                  0
Årets avskrivning -99               -99
Årets försäljning 0                  0
Utgående bokfört värde 1 362             1 461

Summa utgående bokfört värde 879 314         831 222

Not 10. Maskiner och inventarier

(tkr) 2014 2013

Anskaffningsvärde 175 111       171 652
Ackumulerade avskrivningar -144 920      -135 667
Årets investering netto 4 226           4 245
Årets avskrivning -9 005          -9 253
Årets försäljning 0             -786
Utgående bokfört värde 25 412           30 191

                      

Summa utgående bokfört värde 25 412           30 191

Avskrivning inom not 9 och 10 sker med följande tider (år):                     
Mark Ingen avskrivning
Markanläggningar 20-50           20-50
Byggnader 20-50           20-50
Maskiner och inventarier 5-10             5-10

Not 11. Finansiella anläggningstillgångar

(tkr) 2014 2013

Mariestad Töreboda Energi AB 8 000           8 000
Mariehus fastigheter AB 3 042           3 042
Andelar 71                71
Andelar kommuninvest 580              580
Förlagslån kommuninvest 4 700           4 700
Grundfondskapital 22                22
Långfristiga fordringar 312              339

Summa 16 727           16 754

Not 13. Förråd och exploateringsmark

(tkr) 2014 2013

Gatukontoret 507              549
Förråd Töreboda 478              550
Förråd Gullspång 475              515
Exploateringsmark 29 661         28 797
Summa 31 121           30 411

Not 12. Bidrag till statlig infrastruktur

(tkr) 2014 2013

Medfinansiering för utbyggnad av E20. 76 500                  0
Avgår upplöst belopp -1 275                  0
Summa 75 225                    0

Beslut har tagits i kommunfullmäktige i september 2014.
Beloppet periodiseras på 15 år. Upplöst belopp 2014 motsvarar 3 mån.

Not 14. Fordringar

(tkr) 2014 2013

Kundfordringar 31 656         61 961
Avräkning kommunmoms 15 906         11 163
Förutbetalda kostnader 28 172         37 026
Avräkning teknisk verksamhet Töreboda och Gullspång 180           8 401
Upplupna skatteintäkter 0           5 498
Upplupen fastighetsskatt 20 002         20 699
Övriga upplupna intäkter 18 006         12 979
Skattefordran slutlig skatt 2014 643                  0
Övriga kortfristiga fordringar 314              913
Summa 114 879         158 640

Not 15. Kassa och bank

(tkr) 2014 2013

Kassa 35                43
Plusgiro 79 377         16 815
Bank 1 869           1 101
Summa 81 281           17 959

Not 16. Övrigt eget kapital

(tkr) 2014 2013

Ingående balans 415 933       376 920
Föregående års resultat 56 543         36 015
Omföring resultatutjämningsreserv -28 586        -14 084
Resultat- och regleringsfonder -2 791           2 998
Avfallsfond Bångahagen 0           8 208
Fastighetsfond 4 562           1 771
Förändrad redovisningsprincip 0          -8 208
Summa 445 661         403 620

Förutbetalda intäkter för taxefinansierad verksamhet har under 2012 och 
2013 flyttats från övrigt eget kapital och resultat- och regleringsfonder till 
kortfristiga skulder. Förändringen är i enlighet med Rådet för kommunal 
redovisnings rekomendation nr 18. Detta har redovisats som en förändrad 
redovisningsprincip.
Kvarstående fastighetsfond är intern inom kommunen och särredovisas inom 
eget kapital.
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Not 17. Resultatutjämningsreserv

(tkr) 2014 2013

Reservering 2012, beslut under 2013 14 084         14 084
Reservering bokslut 2013 14 502                  0
Summa 28 586           14 084

Not 19. Bidrag till statlig infrastruktur

(tkr) 2014 2013

Avsättning enligt beslut i kommunfullmäktige 
september 2014 76 500                  0
Indexuppräkning 191                  0
Summa 76 691                    0

Beloppet för avsättningen är i prisninvå för juni 2013. Indexuppräkning sker 
med Trafikverkets investeringsindexför väg. För 2014 har en schablon på 
1,0 % använts då tidsperioden för prisuppräkning inte kunnat användas i år. 
Tidsperiod okt-dec.

Not 21. Kortfristiga skulder

(tkr) 2014 2013

Kortfristiga skulder till kreditinstitut/banker                     
nästa års beräknade amortering av lån 8 520         13 940
Leverantörsskulder 115 966         81 130
Personalens skatter och avgifter 129 698       122 329
   varav källskatt 14 516         13 976
   varav semesterlöneskuld 57 472         54 208
   varav arbetsgivaravgifter 17 242         16 244
   varav pensionskostnader, individuell del 32 567         30 501
   varav löneskatt pensioner, individuell del 7 901           7 400
Slutlig skatt 2012 0           1 792
Slutlig skatt 2013 2 115           2 070
Momsredovisning 5 545           7 636
Upplupna kostnader 22 737         19 275
varav personalrelaterade kostnader för december 12 212         13 173
Förutbetalda intäkter 10 740           9 025
Förutbetalda skatteintäkter 8 200                  0
Kortfristiga skulder till kunder inom VA-, avfall-, 
och sophämtning 20 609         21 267
Övriga kortfristiga skulder 5 732           4 784
Summa 329 862      283 248

Not 18. Avsättningar

(tkr) 2014 2013

Avsättning pensioner blandad modell 8 098           7 698
Avsättning garantipensioner 1 962           3 782
Avsättning särskild löneskatt 2 440           2 785
Avsättning visstidspension 3 173           3 391
Avsättning deponi 2 000           2 000
Summa 17 673           19 656

Avsättning visstidspension avser pension för tidigare kommunalråd. Beloppet 
avser kostnad fram till 65 år. Avsättningen har flyttats från lång- och kort-
fristig skuld.

Beräknad kostnad för återställning av deponi är 7,5 mnkr. 
Avsättning deponi 2,0 mnkr och avfallsfond Bångahagen 7,8 mnkr täcker 
kostnaden. Ny beräkning sker årligen.

forts. Not 20. Långfristiga skulder

(tkr) 2014 2013

Låneskuldens struktur inklusive långfristig del                       

Rörligt 87 270         71 185
Förfallodag inom ett år 0                  0
Förfallodag mellan ett och tre år 60 000         60 000
Förfallodag över fyra år 190 000       190 000
Summa 337 270         321 185

Enligt RKR nr 21 ska redovisning av derivat och säkringsredovisning göras.
Kommunen har tecknat 8 ränteswapar hos SEB till ett värde av 250 mnkr.
Swaparna har olika löptider med en snittränta på 1,80 % vilket är en ökning 
med 0,31 % sedan 2013. Kommunens genomsnittliga ränta på långfristiga 
lån 2014 var 2,64 %.

Säkringsredovisning av finansiella instrument (ränteswapar) har gjorts. Syftet 
med säkringen är att undvika snabba förändringar av ränteläget och att inte 
få stora svängningar i finansiella kostnader. Marknadsvärdet på swaparna per 
2014-12-31 var minus 25 014 tkr. Under 2014 har den finansiella kostnaden 
för kommunens lån totalt varit 10 979 tkr varav upptagna lån 5 012 tkr och 
swapar 5 967 tkr.

Not 20. Långfristiga skulder

(tkr) 2014 2013

Ingående balans 307 245       329 265
Återläggning kortfristig del 13 940         14 700
Nya lån 146 220         20 000
Amortering -8 715        -13 140
Lösen av gamla lån -121 420        -29 640
Avgår kortfristig del -8 520        -13 940
Upptagna lån 328 750       307 245
Långfristig del av pensionsavtal 870              781
Summa 329 620         308 026

Kreditgivare upptagna lån                       

Nordea 106 220       107 215
avgår kortfristig del 0          -7 720
Kommuninvest 231 050       213 970
avgår kortfristig del -8 520          -6 220
Summa 328 750         307 245

Fortsättning not 20 --->>
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Not 22. Pensionsförpliktelser

(tkr) 2014 2013

Pensionsskuld, intjänanden t.o.m 1997-12-31 545 355       570 256
Löneskatt, intjänanden t.o.m.       1997-12-31 132 303       138 344
Summa 677 658         708 600

                    
Specifikation av pensionsförpliktelser:                       

Ingående pensionsförpliktelse 570 256       517 404
Pensionsutbetalningar -24 876        -26 508
Ränte- och basbeloppsuppräkning 5 628         16 240
Förändringar av nyintjänande -2 182           9 788
Bromsen -2 472                  0
Sänkning av diskonteringsränta 0         42 572
Övrig förändring (samordning, förändring 
finansiering m.m.) -999         10 760

545 355         570 256

Löneskatt 24,26 % 132 303       138 344
Summa 677 658         708 600

Under 2013 sänktes diskonteringsräntan med 0,75 %. Detta innebär en ökad 
pensionsskuld för kommunen med 53 mnkr inklusive löneskatt. Ökningen 
ingår i beloppet 2013. Under 2010 minskades förpliktelsen genom försäkring 
motsvarande 7 månader för årgång 1946. Ingen inbetalning har gjorts 
tidigare år eller åren därefter.  
Aktualiseringsgrad: 97,0%          95,0%
Överskottsmedel hos KPA 0                  0

Not 23. Borgensåtaganden

(tkr) 2014 2013

Koncerninterna:                     
Mariehus Fastigheter AB och AB Stadens hus (100 %) 442 784       413 144
VänerEnergi AB (88 %) 153 600       153 600
Övrigt:                     
Riksbyggen 33 585         35 055
HSB 1 255           1 405
Föreningar 11 863         12 398
Förlustansvar för egna hem och småhus 147              292
Summa 643 234         615 894

Borgen för pensionsåtaganden finns för Mariehus Fastighet AB och Väner-
Energi AB.

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 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensför-
bindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts 
ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems-
kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens-
förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommun-
invest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
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 
2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 792 101 704 
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 770 576 347 kronor.

Not 25. Justering för av- och nedskrivning

(tkr) 2014 2013

Avskrivning Mariestad 47 440         45 778
Nedskrivning kostnader exploateringsprojekt 0           8 527
Nedskrivning gamla inventarier 0              454
Summa 47 440           54 759

Not 26. Justering för ej likviditetspåverkande poster

(tkr) 2014 2013

Övriga ej likviditetspåverkande poster -966             -479
Nettoförändring av bidrag till statlig infrastruktur 1 466                  0
Summa 500               -479

Not 27. Avyttring av materiella tillgångar

(tkr) 2014 2013

Försäljning fastigheter  1 934                  0
Försäljning bostadsrätter 130         18 751
Försäljning mark 322           3 623
Summa 2 386           22 374

Not 29. Förändring av långfristiga fordringar

(tkr) 2014 2013

Förändring av långfristiga fordringar                     
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (minskning) 26                26
Summa 26                  26

Not 28. Förändring av långfristiga skulder

(tkr) 2014 2013

Återläggning kortfristig del 13 940         14 700
Nya lån 146 220         20 000
Amortering -8 715        -13 140
Lösen av gamla lån -121 420        -29 640
Avgår kortfristig del -8 520        -13 940
Pensionsavtal 89          -6 385
Summa 21 594          -28 405

Not 24. Hyres- och leasingavtal

(tkr) Innan ett år* ett - tre år** Över tre år***

Maskiner/fordon 2 415 3 417              1 155
Byggnader 35 447 89 287          138 138
Summa 37 862 92 704            139 293

Sammanställning av avtal. För maskiner och fordon sträcker sig avtalen längre
än 36 månader. För byggnader enligt kontraktstid.

* Förfallotidpunkt inom ett år
** Förfallotidpunkt mellan ett till tre år

*** Förfallotidpunkt över tre år
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Resultaträkning – Hyresfastigheter

(tkr) 2014 2013

Intäkter 189              291
Kostnader -493             -546
Avskrivningar -2                 -2

Verksamhetens nettokostnad -306               -257

Ränteintäkter 0                  0
Räntekostnader 0                  0
Årets resultat -306               -257

Nettoinvestering 0                  0

Resultaträkning – Salutorg

(tkr) 2014 2013

Intäkter 84              121
Kostnader -41             -119
Avskrivningar                   0

Verksamhetens nettokostnad 43                    2

Ränteintäkter 0                  0
Räntekostnader 0                  0
Årets resultat 43                    2

Nettoinvestering 0                  0

Resultaträkning – Avfallshantering

(tkr) 2014 2013

Intäkter 27 030         26 411
Kostnader -27 294        -24 794
Avskrivningar -512             -530

Verksamhetens nettokostnad -776             1 087

Ränteintäkter 254                33
Räntekostnader -213             -207
Årets resultat -734                913

Nettoinvestering 0                  0

Resultaträkning – VA-verksamhet

(tkr) 2014 2013

Intäkter 43 555         44 774
Kostnader -33 266        -35 860
Avskrivningar -5 993          -5 850

Verksamhetens nettokostnad 4 296             3 064

Ränteintäkter 76                  0
Räntekostnader -4 296          -3 924
Årets resultat 76               -860

Nettoinvestering 8 438           8 024

Resultaträkning – Hamn- och småbåtsverksamhet

(tkr) 2014 2013

Intäkter 2 664           2 497
Kostnader -2 151          -1 736
Avskrivningar -1 085             -729

Verksamhetens nettokostnad -572                  32

Ränteintäkter 0                  0
Räntekostnader -200             -196
Årets resultat -772               -164

Nettoinvestering 875           2 920

Resultaträkning – Internhyresfastigheter

(tkr) 2014 2013

Intäkter 126 517       120 586
Kostnader -91 117        -93 738
Avskrivningar -19 147        -18 068

Verksamhetens nettokostnad 16 253             8 780

Ränteintäkter 0                46
Räntekostnader -10 661        -11 778
Årets resultat 5 591            -2 998

Nedskrivning 0                 0

Nettoinvestering 49 091         40 854
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VA-avdelningens resultat- och balansräkning

                     

Belopp i tkr Not 2014 2013

Verksamhetens intäkter 43 554 45 635
varav  - externa 30 36 309 36 654

- interna 31 7 245 8 981
Verksamhetens kostnader -33 342 -35 861

varav - externa 32 -24 067 -25 316
- interna 33 -9 275 -10 545

Avskrivningar 34 -5 992 -5 850
Verksamhetens nettokostnader 4 220 3 924
Finansiella intäkter 35 76 0
Finansiella kostnader 36 -4 296 -3 924
Periodens resultat 0 0

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 respek-
tive år, finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Periodens resultat/förändring av eget kapital, +76 tkr, visas i balansräkningen.

VA-avdelningen – Resultaträkning

                     

Belopp i tkr Not 2014 2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 141 832 139 386
Maskiner och inventarier 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa anläggningstillgångar 37 141 832 139 386

Omsättningstillgångar
Förråd m.m. 38 0 0
Fordringar 39 3 026 3 054
Kassa och bank 40 0 0
Summa omsättningstillgångar 3 026 3 054
SUMMA TILLGÅNGAR 144 858 142 440

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Periodens förändring 76 -860
Resultatregleringsfonder 4 980 5 840
Summa eget kapital 41 5 056 4 980

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 42 0 0

Skulder
Långfristiga skulder 43 118 349 116 279
Kortfristiga skulder 44 21 453 21 181
Summa skulder 139 802 137 460

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 144 858 142 440

VA-avdelningen – Balansräkning



VA-avdelningens finansieringsanalys
                     

Beskrivning (tkr) 2014 2013 2012 2011

Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter 43 554 45 635 49 023 44 992
Verksamhetens kostnader -33 342 -35 861 -37 611 -32 891
Verksamhetens nettokostnader 10 212 9 774 11 412 12 101
Finansiella intäkter 76 0 487 0
Finansiella kostnader -4 296 -3 924 -6 028 -6 180
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 239 0
I Verksamhetsnetto 5 992 5 850 6 110 5 921

Investeringar
Investering materiella tillgångar -8 438 -6 954 -7 398 -4 899
Avyttrande materiella tillgångar 0 0 0 0
Investering finansiella tillgångar 0 0 0 0
Avyttrande av finansiell tillgångar 0 0 0 0
II Investeringsnetto -8 438 -6 954 -7 398 -4 899

Finansiering
Upplåning
Långfristig upplåning 8 438 6 954 7 398 4 899
Amortering -5 992 -5 850 -6 110 -5 921
III Finansieringsnetto 2 446 1 104 1 288 -1 022

Förändring likvida medel 0 0 0 0

VA-avdelningen – Finansieringsanalys
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Kostnad Nyckel

Kommunstyrelsen Ingen
Teknisk nämnd %-fördelning inom tekniska förvaltningen
Ekonomi centralt %-fördelning på faktisk kostnad för ekonomisystem och lönekostnad.
Personal centralt Ingen
Telefoni Per abonnemang
Kommunhälsa Faktisk kostnad
Facklig tid Ingen. Bokförs centralt
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

Fördelningsnycklar för VA-avdelningens gemensamma verksamhetskostnader 2014

                     

Inkomster* Utgifter Netto- Budget Budget- Av KF 

investering netto avvikelse beslutad 

Nämnd/förvaltning (tkr) årsbudget

Tekniska nämnden
VA-avdelningen 324 8 762 8 438 14 476 6 038 5 000
Totalt 324 8 762 8 438 14 476 6 038 5 000

* Beloppet avser anslutningsavgifter

Kommunens investeringsredovisning
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Not 30. Verksamhetens externa intäkter

(tkr) 2014 2013

VA-avgifter 35 764         35 100
Tipp-/slamavgifter 525              492
Anslutningsavgifter 13              134
Reglering mot resultatregleringsfond -76              860
Övrigt 83                68
Summa 36 309           36 654

Not 31. Verksamhetens interna intäkter

(tkr) 2014 2013

Interna ersättningar inom tekniska nämnden 517              284
Entreprenad inom tekniska nämnden 3 551           2 729
Intäkt arbetsorder 3 177           5 968
Summa 7 245             8 981

Not 32. Verksamhetens externa kostnader

(tkr) 2014 2013

Personalkostnad 8 266           7 588
Sociala avgifter enl. lag och avtal 3 198           2 913
Material och köp av tjänst 3 325           4 465
Inventarier och förbrukningsmaterial 1 977           1 806
Bränsle, energi och vatten 2 616           2 931
Rep. o underhåll av maskiner/inventarier 804              953
Diverse främmande tjänster 1 987           2 315
Tele-, datakommunikation, postbefordran 347              358
Försäkringsavgifter o riskkostnader 690              686
Övriga kostnader 857           1 301
Summa 24 067           25 316

Not 33. Verksamhetens interna kostnader

(tkr) 2014 2013

Entreprenad inom tekniska nämnden 4 268           5 334
Lokal- och markhyror, fastighetsservice 1 014           1 269
Hyra arbetsmaskiner, fordonskostnader 1 877           1 657
Köpta tjänster inom kommunen 2 026           2 179
Övriga kostnader 90              106
Summa 9 275           10 545

Not 34. Avskrivningar

(tkr) 2014 2013

Maskiner och inventarier 0                  0
Fastigheter och anläggningar 5 992           5 850
Summa 5 992             5 850

Not 41. Allmänt eget kapital

(tkr) 2014 2013

Ingående balans resultatregleringsfond 4 980           5 840
Periodens förändring 76             -860
Summa resultatregleringsfond 5 056             4 980

Not 35. Finansiella intäkter

(tkr) 2014 2013

Ränta på behållning genom överuttag av avgifter 76                  0
Summa 76                    0

Not 38. Förråd m.m.

(tkr) 2014 2013

VA-avdelningen 0                  0

Not 39. Fordringar

(tkr) 2014 2013

Kundfordringar 3 026           3 054
Summa 3 026             3 054

Not 40. Kassa och bank

(tkr) 2014 2013

Avdelningen nyttjar kommunens kassa och bank och 
har därmed ej något saldo under 2014. 0                  0

Not 37. Anläggningstillgångar

(tkr) 2014 2013

VA-anläggningar                       

Ingående bokfört värde 139 386       138 282
Årets inköp 8 438           6 954
Årets avyttringar 0                  0
Årets avskrivningar -5 992          -5 850
Summa utgående bokfört värde 141 832         139 386

Mark, byggnader o tekniska anläggningar                       

Tekniska anläggningar 141 807       139 361
Mark 25                25
Summa 141 832         139 386

Maskiner och inventarier                       

Transportmedel och maskiner 0                  0
Summa 0                    0

Not 42. Avsättningar

(tkr) 2014 2013

Avsättningar och betalningar för pensioner görs centralt inom kommunen. 
Verksamheten belastas med lagstadgade arbetsgivaravgifter inklusive           
försäkring och pensioner. 0                  0

Not 43. Långfristiga skulder

(tkr) 2014 2013

Ingående balans 120 200       118 025
Nya lån 8 438           8 025
Amortering -5 992          -5 850
Avgår kortfristig del -4 297          -3 921
Summa 118 349         116 279

Not 44. Kortfristiga skulder

(tkr) 2014 2013

Kortfristig del av långfristig skuld 4 297           3 642
Leverantörsskulder 1 098           1 343
Moms och särskilda punktskatter 275              336
Upplupna semesterlöner 707              752
Övriga kortfristiga skulder 15 076         15 108
Summa 21 453           21 181

Not 36. Finansiella kostnader

(tkr) 2014 2013

Ränta på långfristiga lån till kommunen 4 296           3 924
Övriga finansiella kostnader 0                  0
Summa 4 296             3 924
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Sammanställd redovisning – Resultaträkning
                     

Belopp i tkr Not 2014 2013

Verksamhetens intäkter 45 694 022 696 684
Verksamhetens kostnader 46 -1 707 678 -1 648 855
Avskrivningar 47 -89 327 -98 214
Verksamhetens nettokostnader -1 102 983 -1 050 385

Skatteintäkter 908 934 894 855
Generella statsbidrag och utjämning 246 826 231 431
Finansiella intäkter 48 6 103 4 649
Finansiella kostnader 49 -40 608 -41 826
Resultat före skatt m.m. 18 272 38 724

Jämförelsestörande post 0 23 000
Skattekostnader -6 558 -1 213
Årets resultat 50 11 714 60 511

Mariestads kommun – Sammanställd redovisning – Resultaträkning
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2014
                     

Belopp i tkr Not 2014 2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 88 88
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekniska anläggningar 1 812 741 1 690 665
Maskiner och inventarier 35 348 40 256

Finansiella anläggningstillgångar 25 961 22 187
Bidrag till statlig infrastruktur 75 225 0
Summa anläggningstillgångar 51 1 949 363 1 753 196

Omsättningstillgångar
Förråd m.m. 32 556 34 391
Fordringar 173 958 244 119
Kassa och bank 52 86 731 31 592
Summa omsättningstillgångar 293 245 310 102

SUMMA TILLGÅNGAR 2 242 608 2 063 298

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Årets resultat 11 714 60 511
Övrigt eget kapital 605 493 558 942
Resultatutjämningsreserv 28 586 14 084
Summa eget kapital 53 645 793 633 537

Avsättningar 54 135 750 59 689

Skulder
Långfristiga skulder 55 1 063 734 1 014 673
Kortfristiga skulder 397 331 355 399
Summa skulder 1 461 065 1 370 072

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 242 608 2 063 298

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 677 658 708 600
Borgensåtaganden 643 234 615 894
varav borgen till kommunägda företag 596 384 566 744

Hyres- och leasingavtal 269 859 230 943
Garantiförbindelse FASTIGO 195 178

Ställda panter
Inteckningar i fastigheter 86 766 69 217

Mariestads kommun – Sammanställd redovisning – Balansräkning
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Sammanställd redovisning - Finansieringsanalys
                     

Beskrivning (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010

Den löpande verksamheten
Årets resultat 15 254 60 511 51 781 21 815 21 570
Justering för av- och nedskrivning 89 327 95 400 82 690 76 251 72 257
Övriga ej likviditetspåverkande poster 3 419 3 098 -932 2 824 2 033
Justering realisationsvinster/förluster -34 -20 273 2 654 -1 022 0
Minskning av avsättning pga utbetalningar -1 862 -1 327 5 093 3 218 5 763
Skatter -5 351 -850 -3 711 -3 023 -5 313

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 100 753 136 559 137 575 100 063 96 310

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 64 405 -8 425 -34 789 12 316 -58 586
Ökning/minskning förråd och varulager 1 855 -6 136 -2 498 -8 149 -6 001
Ökning/minskning kortfristiga skulder 41 936 -11 705 27 549 -57 440 -1 853

Kassaflöde från den löpande verksamheten 208 949 110 293 127 837 46 790 29 870

Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar -210 850 -129 302 -151 683 -237 752 -191 231
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster 1 135 780 1 163 181 8 933
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 424 28 459 1 305 2 205 3 365
Försäljning av imateriella anläggningstillgångar -74 -1 904 -3 820 36 49
Kassaflöde från investeringsverksamheten -207 365 -101 967 -153 035 -235 330 -178 884

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 182 554 24 087 71 805 157 200 85 999
Amortering av långfristiga skulder -129 216 -42 785 -36 746 -14 558 -37 174
Förändring av långfristiga skulder 89 -6 385 -897 4 941 6 911
Förändring av långfristiga fordringar 26 26 1 646 26 526
Övriga poster 4 965 16 232 1 831 126 -165
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 58 418 -8 825 37 639 147 735 56 097

Årets kassaflöde 60 002 -499 12 441 -40 805 -92 917

Likvida medel vid årets början 26 729 27 228 14 787 55 592 148 509
Likvida medel vid årets slut 86 731 26 729 27 228 14 787 55 592

Mariestads kommun – Sammanställd redovisning – Finansieringsanalys
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Not 45. Verksamhetens intäkter
    Koncernen Koncernen
(tkr) 2014 2013

Mariestads kommun 459 967       469 727
Mariehus Fastigheter AB 107 537       103 340
VänerEnergi AB 193 378       190 740
RÖS 23 159         22 403
Summa elimineringar -90 019        -89 526
Summa 694 022         696 684

forts. Not 50. Årets Resultat
    Koncernen Koncernen
(tkr) 2014 2013

RÖS 582             -183
Summa elimineringar -5 715          -5 822
Skattekostnad -6 558          -1 213
Summa 11 714           60 511

Not 50. Årets Resultat
    Koncernen Koncernen
(tkr) 2014 2013

Mariestads kommun -4 134         33 543
Mariestads kommun, jämförelsestörande post 0         23 000
Mariehus Fastigheter AB 13 907           6 435
VänerEnergi AB 13 632           4 751

Not 51. Anläggningtillgångar
    Koncernen Koncernen
(tkr) 2014 2013

Mariestads kommun 996 678       878 167
Mariehus Fastigheter AB 576 397       514 323
VänerEnergi AB 378 452       363 867
RÖS 9 653           8 789
Summa elimineringar -11 817        -11 950
Summa 1 949 363      1 753 196

Not 53. Eget kapital
    Koncernen Koncernen
(tkr) 2014 2013

Mariestads kommun 470 113       474 247
Mariehus Fastigheter AB 72 846         62 479
VänerEnergi AB 107 633       102 299
RÖS 6 679           6 096
Summa elimineringar -11 478        -11 584
Summa 645 793         633 537

Not 54. Avsättningar
    Koncernen Koncernen
(tkr) 2014 2013

Mariestads kommun, pensioner 17 673         19 656
Mariestads kommun, bidrag till statlig infrastruktur 76 691                  0
Mariehus Fastigheter AB, latent skatteskuld 6 936           7 091
VänerEnergi AB, pensioner 900           1 004
VänerEnergi AB, latent skatteskuld 25 813         24 323
RÖS, pensioner 7 737           7 615
Summa 135 750           59 689

Not 55. Långfristiga skulder
    Koncernen Koncernen
(tkr) 2014 2013

Mariestads kommun 329 620       308 026
Mariehus Fastigheter AB 507 225       475 295
VänerEnergi AB 227 064       231 537
RÖS 165              181
Summa elimineringar -340             -366
Summa 1 063 734      1 014 673

Not 52. Kassa och bank
    Koncernen Koncernen
(tkr) 2014 2013

Kassa och bank, likvida medel 1 972           1 434
Checkkredit 84 759         30 158
Summa 86 731           31 592

Koncernkredit hos bank är ej nyttjad per 2014-12-31. 
Som koncernbolag har Mariehus Fastigheter en fordran på 34,1 mnkr 
och VänerEnergi en skuld på 36,9 mnkr mot huvudkontoinnehavaren 
som är kommunen.

Not 47. Avskrivningar
    Koncernen Koncernen
(tkr) 2014 2013

Mariestads kommun 47 440         45 778
Mariestads kommun, nedskrivningar 0           8 981
Mariehus Fastigheter AB 16 245         16 014
VänerEnergi AB 24 430         26 267
RÖS 1 212           1 174
Summa elimineringar 0                  0
Summa 89 327           98 214

Not 48. Finansiella intäkter
    Koncernen Koncernen
(tkr) 2014 2013

Mariestads kommun 9 966           8 180
Mariehus Fastigheter AB 915           1 142
VänerEnergi AB 449              313
RÖS 62              305
Summa elimineringar -5 289          -5 291
Summa 6 103             4 649

Not 49. Finansiella kostnader
    Koncernen Koncernen
(tkr) 2014 2013

Mariestads kommun 11 880         13 173
Mariehus Fastigheter AB 19 870         19 460
VänerEnergi AB 8 781           8 394
RÖS 86              810
Summa elimineringar -9               -11
Summa 40 608           41 826

Not 46. Verksamhetens kostnader
    Koncernen Koncernen
(tkr) 2014 2013

Mariestads kommun 1 570 507    1 502 718
Mariehus Fastigheter AB 58 430         62 573
VänerEnergi AB 146 984       151 642
RÖS 21 341         20 906
Summa elimineringar -89 584        -88 984
Summa 1 707 678      1 648 855

Fortsättning not 50 --->>
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Angivna bilagor ingår inte i årsredovisningen men finns tillgängliga på kommunens kansli.
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Beskrivning 2014 2013 2012 2011 2010

Verksamhetens nettokostnader, mnkr -1 158 -1 087 -1 078 -1 066 -1 055
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 1 155 1 126 1 096 1 091 1 071
Årets resultat, mnkr -4,1 56,5 36,0 14,9 8,9

Finansiella kostnader, mnkr 11,8 13,1 13 11,8 12
Finansiella intäkter, mnkr 9,9 8,1 6,9 2,3 5,3
Finansnetto, mnkr -1,9 -5,0 -6,1 -9,5 -6,7

Bruttoinvesteringar, mnkr 93,7 81,5 87,9 143,6 121,8
Investeringsinkomster, mnkr 1,6 4,5 2,7 5,1 8,9
Nettoinvesteringar, mnkr 92,1 77,0 85,2 138,5 112,9

Rörelsekapital, mnkr -102,5 -76,0 -73,2 -113,0 -150,2
Likvida medel, mnkr 81,0 18,0 20,7 0,1 25,4
Kassalikviditet 59% 62% 65% 58% 60%

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder 69% 73% 76% 69% 67%

Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag 100,3% 96,5% 98,4% 97,7% 98,5%

Verksamhetens nettokostnader samt finansnetto, andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag 100,4% 97,0% 98,9% 98,6% 99,1%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser under rubriken ansvarsförbindelser 38% 44% 39% 39% 41%

Soliditet inkl pensionsförpliktelser under rubriken ansvarsförbindelser -17% -22% -20% -24% -24%
Skuldsättningsgrad exkl pensionsförpliktelser under rubriken 
ansvarsförbindelser 62% 56% 61% 61% 59%
Skuldsättningsgrad inkl pensionsförpliktelser under rubriken 
ansvarsförbindelser 117% 122% 120% 124% 124%

Långfristiga skulder i procent av anläggningstillgångar 33% 35% 39% 41% 32%
Amortering/lösen långfristiga lån, mnkr 130 43 32 11 7
Nyupplåning långfristiga lån, mnkr 146 20 40 110 56
Långfristiga lån totalt, mnkr 337 321 343 335 236
Långfristiga lån, kr per invånare 14 099 13 475 14 449 14 119 9 948
Genomsnittlig skuldränta långfristiga lån 2,64% 3,24% 3,34% 2,84% 3,67%

Totala tillgångar, kr per invånare 51 167 45 462 45 878 42 500 39 646
Eget kapital, mnkr 469 474 426 390 385
Eget kapital, kr per invånare 19 653 20 212 17 941 16 429 16 229

Borgensåtagande totalt, mnkr 643 616 616 589 554
varav borgensåtagande internt inom koncernen, mnkr 596 566 574 559 523

Borgen, kr per invånare 26 880 25 806 25 949 24 819 23 335
Antal invånare 31 december resp år 23 921 23 870 23 739 23 732 23 741
Befolkningsförändring per år 0,2% 0,5% 0,0% 0,0% -0,2%

Nyckeltal kommunen
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Mariestads kommun, 542 86 Mariestad.
Tel: 0501-75 50 00

E-post: info@mariestad.se.
Internet: www.mariestad.se


