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1 Kommunstyrelsenämnden 

1.1 Verksamhetens resultat och prognos 

1.1.1 Verksamhetens uppdrag 

 Kommunstyrelsenämnden  

Ordförande: Johan Abrahamsson (M) 

Vice ordförande: Anders Karlsson (C) 

Andra vice ordförande: Ida Ekeroth (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

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

  
Ansvarsområden 

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

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

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

 Leda och samordna arbetet med övergripande mål och riktlinjer. 

 Styrning av hela den kommunala verksamheten. 

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

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

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

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

 Utveckling av turism samt kultur- och fritidsliv. 

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

 Utvecklingsarbete med högskolor/yrkeshögskolor och universitet. 
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1.1.2 Viktiga händelser under året 

På grund av den pågående pandemin har vissa omprioriteringar inom kommunstyrelsens 
verksamheter behövt göras men under årets åtta första månader har mycket arbete ändå 
påbörjats, bland annat: 

 Intresset för Mariestad som boende- och etableringsort är fortsatt stort. Kommunen har 
sedan årsskiftet ökat med 56 invånare. 

o Utvecklingen av Sjölyckan fortsätter. En ny detaljplan som möjliggör cirka 200 
nya bostäder i flerbostadshus på området har antagits. 13 nya köpeavtal har 
tecknats för villatomter. Tomtkön i kommunen har ökat med drygt 40 personer. 

o Utvecklingen av Hindsbergsområdet har påbörjats genom att restaurang har 
etablerats. Flera etableringar pågår. 

 Mariestads kommun har av EU-kommissionen beviljats stöd för att tillsammans med 
Västra Götalandsregionen och övriga kommuner utefter Kinnekullebanan undersöka 
förutsättningarna att trafikera banan med tåg som drivs med bränslecellsteknik.  

 För att förbättra servicen till våra kommuninvånare har en organisationsförändring 
genomförts inom medborgarkontoret. 

1.1.3 Framtid 

Inriktningen för kommunstyrelsens verksamheters framtida arbete är grundat i nämndens mål. 
ElectriVillage fortsätter med inriktningen att skapa nya jobb baserade på klimathållbar 
affärsutveckling. Mer mark behöver planläggas för att kunna möta företagens efterfrågan på nya 
verksamhetsområden. Dessutom detaljplaneras byggande av nya bostäder och etablering av nya 
verksamheter i enlighet med ambitionerna i översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet. 

Två stora utmaningar i framtiden är kompetensförsörjningsfrågan och hur vi ska finansiera 
framtidens välfärd. Ett viktigt arbete för nämnden blir att fatta strategiska beslut för att 
kommunen ska kunna bemöta utmaningarna på bästa sätt. 

1.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Kommunstyrelsenämndens verksamheter bedriver verksamheten inom beslutad budget. 

Nämnden har beslutat om sju mål för mandatperioden. Verksamheterna har under året arbetet 
med totalt 34 aktiviteter med syfte att bidra till måluppfyllelse. Arbetet har generellt sett, trots den 
pågående pandemin, pågått enligt plan och bedömningen är att nämnden har en positiv trend för 
samtliga mål utom ett där trenden är neutral. Om nämnden inte haft utmaningar med en relativt 
låg bemanning inom vissa verksamheter eller om omprioriteringar ej hade behövt göras med 
anledning av pandemin hade verksamheterna troligen kommit än längre i sitt aktivitetsarbete vid 
delåret. 

Samlat är bedömningen att de aktiviteter som pågår bidrar till måluppfyllelse för nämndens mål 
på ett positivt sätt och detta tillsammans med en ekonomi i balans kan förväntas leda till god 
ekonomisk hushållning vid årets slut. 

1.1.5 Nämndens måluppföljning 

Status på nämndens mål, som är gällande under hela mandatperioden, bedöms vid delår och helår 
enligt följande: 
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Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- 
och enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och 
beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen. 
Resultatet eller utfallet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde. 

Resultatet eller utfall av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året sker enligt följande: 

 

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

I Mariestad finns förutsättningar till social hållbarhet för alla. Vi ser varandra och erbjuder oss självmant att 
bistå med hjälp om någon har en besvärlig situation. Detta gäller såväl invånare, besökare som anställda och 
politiker. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Nämndens verksamheter arbetar med fem aktiviteter kopplade till målet. Den samlade 
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend för målet. 

Majoriteten av aktiviteterna pågår enligt plan. En aktivitet inom sektor ledning kopplat till 
uppföljning av kommunövergripande styrdokument kommer att genomföras under hösten istället 
för under våren som först planerat, detta på grund ändrade prioriteringar till följd av den 
pågående pandemin. 

Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Ekonomiutbildning  Positiv trend Ekonomiavdelningen 

Utveckla det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, SAM  Positiv trend HR-enheten 
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Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Tydliggöra kommunövergripande 
styrdokument och politiska beslut  Neutral trend Sektor Ledning 

Möte med samhällsföreningar  Delvis uppnått Sektor Samhällsbyggnad 

Ökad självförsörjning  Delvis uppnått AME Maria Nova 

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

De offentliga miljöerna i kommunen är trygga mötesplatser och Mariestads färdvägar och kommunikationer är 
tillgängliga för alla. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Endast en aktivitet är kopplad till detta mål. Den samlade bedömningen är att aktiviteten bidrar 
till en positiv trend för målet. 

Aktiviteten pågår enligt plan och beslut om utökade turer för busstrafiken i Mariestads tätort 
väntas under hösten. 

Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Översyn av busstrafiken i Mariestads 
tätort  Positiv trend Sektor Samhällsbyggnad 

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

I Mariestad bjuder vi in till dialog och delaktighet i utvecklingsarbetet och tar tillvara på människors egen kraft 
och initiativförmåga. Genom en villighet att lyssna på nya idéer främjas kreativitet och innovation. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Nämndens verksamheter arbetar med två aktiviteter kopplade till målet. Den samlade 
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend för målet. 

Arbetet med att utveckla platsmarknadsföringen pågår enligt plan. Aktiviteten att fler med 
försörjningsstöd ska etablera sig på arbetsmarknaden kan mätas först till årsskiftet. 

Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Utveckla Platsmarknadsföringen  Positiv trend Tillväxtenheten 

Fler med försörjningsstöd ska etablera 
sig på arbetsmarknaden  Ingen AME Maria Nova 
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1.1.5.4 Mariestad ligger i framkant och andra aktörer inspireras av oss 

I Mariestad utmanar vi ständigt oss själva genom att omvärdera och testa nytt. Andra aktörer följer vår 
utveckling med intresse och nyfikenhet. Vi är ledande inom kommunsektorn på klimatsmarta lösningar och vi är 
effektiva genom smarta digitala lösningar. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Nämndens verksamheter arbetar med åtta aktiviteter kopplade till målet. Den samlade 
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend för målet. 

Sju av aktiviteterna pågår enligt plan. I kommunstyrelsenämndens verksamheter pågår arbete med 
framtagande av handlingsplan för kommunens arbete med Agenda 2030 och de globala målen. 
Konceptet ElectriVillage (kommunens vätgassatsning) har fått stor publicitet både i Sverige och 
utomlands och kommunen har tagit emot ett stort antal besökare via studiebesök. Mariestads 
kommun utvärderar ständigt möjligheterna till samverkansformer med andra kommuner och 
under 2020 har planenheten ett nytt samarbete med Töreboda och Gullspångs kommuner genom 
avtalssamverkan. 

Digital tjänst för yttranden förväntas tas i bruk under hösten. 

Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Gemensam ekonomiavdelning MTG  Positiv trend Ekonomiavdelningen 

Upphandling av nytt ekonomisystem  Positiv trend Ekonomiavdelningen 

Koncernbank  Positiv trend Ekonomiavdelningen 

Ledarutbildning  Positiv trend HR-enheten 

Nytt intranät  Positiv trend Sektor Ledning 

Handlingsplan för Agenda 2030  Positiv trend Sektor Samhällsbyggnad 

Affärsutveckling inom ElectriVillage  Delvis uppnått Tillväxtenheten 

Digital tjänst för yttranden  Neutral trend Planenheten 

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

Det är enkelt att komma i kontakt med oss och vi kommunicerar snabbt och korrekt. Målet är att den som tagit 
kontakt med oss förstår processen framåt och att vi alltid skapar mervärde. Varje medarbetare tar ansvar i alla 
möten och stärker därigenom varumärket Mariestads kommun. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Nämndens verksamheter arbetar med sju aktiviteter kopplade till målet. Den samlade 
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend för målet. 

Tre aktiviteter pågår enligt plan/är delvisa uppnådda. Kommunens kontaktyta för medborgarna 
är kontaktcenter via medborgarkontoret. Att tillgodose behov från invånare är en 
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framgångsfaktor för ett inkluderande samhälle. För invånare, besökare, näringsidkare och 
medarbetare är medborgarkontoret en naturlig mötesplats. Arbete pågår för att tillgängliggöra 
viktiga tjänster med fokus att skapa mervärde för de vi är till för. Ett brett kultur- och fritidsliv 
främjar en attraktiv boendemiljö för kommunens invånare samt att fler väljer att besöka 
kommunen och arbetet med ett kulturpolitiskt program pågår. 

Enkätundersökningen av kundnöjdhet inom ekonomiavdelningen är genomförd med positivt 
resultat. Även undersökningen gällande nytt verksamhetssystem är genomförd men målvärdet för 
denna aktivitet är inte helt uppnått. Avdelningen kommer arbeta vidare med resultaten. 
Arbetsmarknadsenheten uppnår vid delåret målvärdet för en snabb och rättssäker handläggning 
och arbetsmarknadsplanering. Aktiviteten gemensam planprocess MTG planeras att tas fram 
under hösten. 

Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Enkätundersökning av kundnöjdhet  Uppnått Ekonomiavdelningen 

Enkätundersökning gällande nytt 
verksamhetssystem  Delvis uppnått Ekonomiavdelningen 

Utveckla medborgarkontorets tjänster, 
både interna och externa  Positiv trend Sektor Ledning 

Kulturpolitiskt program  Positiv trend Sektor Ledning 

Förenkla helt enkelt  Delvis uppnått Tillväxtenheten 

Gemensam planprocess MTG  Neutral trend Planenheten 

Snabb och rättssäker handläggning och 
arbetsmarknadsplanering  Uppnått AME Maria Nova 

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

Mariestad har ett näringsliv i framkant med god samverkan mellan näringsliv och kommun som bidrar till vår 
arbetsmarknadsregions utveckling. Genom att vi erbjuder kreativa mötesmiljöer och smarta digitala lösningar vill 
företag etablera sig i kommunen. 

Måluppfyllelse status  Neutral trend 

Kommentar 

Nämndens verksamheter arbetar med fyra aktiviteter kopplade till målet. Den samlade 
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en neutral trend för målet, vilket till stor del har 
påverkats av den pågående pandemin. 

Två av aktiviteterna har påverkats av den pågående pandemin men bedömds ändå ha positiv 
trend då verksamheterna ställt om hur aktiviteterna genomförs. Ett omställningsarbete för att 
stärka företagsklimatet trots mötesrestriktioner pågår inom tillväxtenheten, bland annat genom 
kontakter via sociala medier. 

På grund av den pågående pandemin har Dacapo inte kunnat genomföra helgkurser, seminarier 
och kompetensutveckling och beräknas ej heller kunna ske under hösten. Dacapos samarbete 
med verksamheterna inom sektor utbildning har inte genomförts under våren men planeras att 
genomföras under hösten. 
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Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Stärka företagsklimatet  Delvis uppnått Tillväxtenheten 

Genomförande av projektet Artifex 
entreprenörskap för att bidra med att 
främja entreprenörskap för att stärka 
plats- och affärsutveckling i Mariestad 

 Positiv trend Dacapo högskoleplattform 

Bidra med helgkurser, seminarier och 
kompetensutveckling för att stärka 
plats- och affärsutveckling i Mariestad 

 Negativ trend Dacapo högskoleplattform 

Dacapo arbetar, i samarbete med övriga 
verksamheter inom sektor utbildning, 
för att stärka relationen till det lokala 
näringslivet. 

 Neutral trend Dacapo högskoleplattform 

1.1.5.7 Mariestad växer och utvecklas 

Genom att erbjuda hållbara, natursköna och attraktiva möjligheter för boende, turism, arbete, kommunikationer 
och utbildning säkrar kommunen plats 111 utifrån befolkningsmängd av landets kommuner 2020. Mariestad ger 
mersmak och besökare vill återvända till Mariestad. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Nämndens verksamheter arbetar med sju aktiviteter kopplade till målet. Den samlade 
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend för målet. 

Tre av aktiviteterna pågår enligt plan. Aktiviteterna företagsetableringar och fler besökare har 
båda troligen påverkats av den pågående pandemin på så sätt att det inkommit färre 
etableringsförfrågningar än vanligt och att kommunen haft färre utländska besökare men en trolig 
ökning av inhemska besökare. 

Under året ska 560 bostäder detaljplaneläggas; vid delåret har knappt hälften antagits varför 
målvärdet ej har uppnåtts men planen att är aktiviteten antas kunna uppfyllas på helåret förutsatt 
att erforderligt miljötillstånd medges för Mariestads avloppsreningsverk (Katthavsviken) och att 
planprocessen för Västra Ekudden går enligt plan. 

Dacapo arbetar med tre aktiviteter kopplade till målet. Samarbetet med gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen för att öka antalet utbildningar och studerande har, trots pågående pandemi, 
genomförts och aktiviteten bedöms vara genomförd för året med slutsatsen att den nya formen 
av marknadsföring även kommer att användas fortsättningsvis. 

Aktiviteten utveckla fler gruppbaserade universitetsutbildningar på distans genom att öka antalet 
utbildningar och studerande har ej påbörjats, delvis på grund av omprioriteringar med anledning 
av den pågående pandemin. 

Aktiviteten att utveckla fler utbildningar inom yrkeshögskolan för att öka antalet utbildningar och 
studerande pågår men är vid delåret inte genomförd; ansökan för två nya 
yrkeshögskoleutbildningar har tagits fram och ska lämnas in i september och kan mätas först vid 
årsskiftet. 

Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Kompetensförsörjningsplan  Positiv trend HR-enheten 
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Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Företagsetableringar  Delvis uppnått Tillväxtenheten 

Fler besökare  Delvis uppnått Tillväxtenheten 

Detaljplaneläggning av 560 bostäder  Ej uppnått Planenheten 

Utveckla fler utbildningar inom 
yrkeshögskolan för att öka antalet 
utbildningar och studerande 

 Ingen Dacapo högskoleplattform 

Arbeta nära gymnasieskolan och 
Vuxenutbildning för att öka antalet 
utbildningar och studerande 

 Uppfyllt Dacapo högskoleplattform 

Utveckla fler gruppbaserade 
universitetsutbildningar på distans 
genom att öka antalet utbildningar och 
studerande. 

 Ej uppnått Dacapo högskoleplattform 
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1.1.6 Ekonomisk sammanställning 

Kommunstyrelsen (tkr) Budget  Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2020 

Kommunstyrelsen medel till 
förfogande Intäkter 0 0 0 0 

 Kostnader 2 500 1 700 800 800 

 Netto 2 500 1 700 800 800 

Socioekonomiska 
medel/åtgärder psykisk ohälsa Intäkter 0 0 0 0 

 Kostnader 2 450 0 2 450 2 450 

 Netto 2 450 0 2 450 2 450 

Kommunchef Intäkter -12 798 -12 798 0 0 -16 121 

(HR och ekonomi) Kostnader 49 204 48 204 1 000 200 37 763 

 Netto 36 406 35 406 1 000 200 21 642 

Sektor ledning Intäkter -11 084 -10 884 -200 -600 -9 522 

(Ledning, demokrati och 
kommunikation samt kultur 
och fritid) 

Kostnader 71 901 72 101 -200 -380 47 890 

 Netto 60 817 61 217 -400 -980 38 368 

Sektor samhällsbyggnad Intäkter -11 046 -10 946 -100 0 -5 762 

(Ledning, Tillväxt- och 
planenheten) Kostnader 24 012 23 012 1 000 0 14 056 

 Netto 12 966 12 066 900 0 8 294 

Arbetsmarknadsenhet (AME 
Maria Nova) Intäkter -6 005 -10 203 4 198 4 198 -7 097 

 Kostnader 10 826 15 724 -4 898 10 618 10 618 

 Netto 4 821 5 521 -700 -900 3 521 

Dacapo Intäkter -5 372 -5 372 0 0 -3 938 

 Kostnader 7 363 7 363 0 0 5 127 

 Netto 1 991 1 991 0 0 1 189 

E20 Intäkter 0 0 0 0 

 Kostnader 5 100 5 100 0 0 3 400 

 Netto 5 100 5 100 0 0 3 400 

Totalt kommunstyrelsens 
verksamhet Intäkter -46 305 -50 203 3 898 -1 500 -42 440 

 Kostnader 173 356 173 204 152 3 070 118 854 

 Netto 127 051 123 001 4 050 1 570 76 414 
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Nedan visas ett antal centrala poster som redovisas ekonomiskt inom kommunstyrelsens 
verksamhet. 

Centrala poster (tkr) Budget Prognos Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2020 

Delårs-
resultat 

2019 

RÖS Intäkter 0 0 0 0 0  

 Kostnader 27 400 27 400 0 0 18 302  

 Netto 27 400 27 400 0 0 18 302  

Revision Intäkter 0 0 0 0 0  

 Kostnader 900 900 0 0 292  

 Netto 900 900 0 0 292  

Tomtförsäljning Intäkter -20 000 -25 000 5 000 5 000 -11 029  

 Kostnader 0 0 0 0 20  

 Netto -20 000 -25 000 5 000 5 000 -11 009  

Lönesatsningar Intäkter 0 0 0 0 0  

 Kostnader 6 791 3 200 3 591 3 591 0  

 Netto 6 791 3 200 3 591 3 591 0  

Tillkommande 
kapitalkostnader Intäkter 0 0 0 0 0  

 Kostnader 1 167 -833 2 000 0 0  

 Netto 1 167 -833 2 000 0 0  

Totalt Centrala 
poster Intäkter -20 000 -25 000 5 000 5 000 -11 029  

 Kostnader 36 258 30 667 5 591 3 591 18 614  

 Netto 16 258 5 667 10 591 8 591 7 585  

Totalt 
Kommunstyrelsen 
och centrala poster 

Intäkter -66 305 -75 203 8 898 3 500 -53 469  

 Kostnader 209 614 203 871 5 743 6 661 137 468  

 Netto 143 309 128 668 14 641 10 161 83 999 80 500 

  
Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett överskott på cirka 4 miljoner kronor (mkr), vid förra 
prognosen vid tertial 1 var prognosen 1,6 mkr. 

Av delårsresultatet för nämnden framgår att nettokostnaderna är cirka 3,5 mkr högre 2020 än vid 
delåret 2019. Skillnaden kan förklaras av att tomtförsäljningen vid delåret 2019 var högre än vid 
årets delårsbokslut (21 mkr att jämföra med 11 mkr). Effektiviseringar och en relativt låg 
bemanning inom vissa verksamheter har dock bidragit till lägre kostnader. 

Flera av kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar en budget i balans eller en positiv 
avvikelse. Verksamheter eller poster som visar ett överskott är kommunstyrelsens medel till 
förfogande där enbart medel till de beslut som tagits hittills förväntas förbrukas. Inte heller 
budget för socioekonomiska åtgärder förväntas förbrukas då ingen verksamhet har bedrivits 
inom kommunstyrelsen. Däremot har socioekonomiska åtgärder vidtagits inom socialnämnden 
och utbildningsnämnden. Även HR-enheten och ekonomiavdelningen förväntas få ett överskott 
jämfört med budget, detta på grund av ej återbesatta och vakanta tjänster. 
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Sektor samhällsbyggnad prognostiserar en positiv avvikelse uppgående till 0,9 mkr. Den främsta 
förklaringen är att verksamheten ej kunnat bedrivas fullt ut på grund av den pågående Corona-
pandemin. I och med en ökad tillväxt i kommunen är även intäkterna från planavgifter högre än 
budgeterat. 

Verksamheterna inom sektor ledning prognostiserar ett underskott uppgående till 0,4 mkr. Vid en 
jämförelse med prognosen vid tertial 1 har en förbättring på cirka 0,5 mkr skett. 
Medborgarkontoret har omorganiserat sin verksamhet vilket bidrar positivt till prognostiserat 
resultat. För badhusets verksamhet antas en tillbakagång till de intäkter som badhuset hade innan 
pandemin och det prognostiserade underskottet för verksamheten har minskat. 

Även arbetsmarknadsenheten (AME) prognostiserar ett underskott på 0,7 mkr jämfört med 
budget, vilket är en förbättring jämfört med prognosen vid tertial 1. Intäkterna förväntas 
fortfarande bli lägre än budgeterat. Osäkerheten i prognosen är dock stor då en stor del av 
AME:s budget baseras på intäkter från externa parter och försäljning av olika tjänster. 

De centrala posterna (RÖS, revision, tomtförsäljning, lönesatsningar och tillkommande 
kapitalkostnader) prognostiseras ett överskott gentemot budget på cirka 11,6 mkr, vilket är en 
ökning sedan prognosen vid tertial 1. Intäkterna för tomtförsäljningen förväntas bli 5 mkr högre 
än budgeterat. På grund av lägre investeringar än budgeterat under 2020 genereras ett överskott 
avseende tillkommande kapitalkostnader. 

1.1.6.1 Åtgärder för budget i balans 

Verksamheten bedrivs inom beslutad budget för kommunstyrelsenämnden. 

1.1.7 Sammanställning investeringar 

Investeringsprojekt 
kommunstyrelsen (tkr) 

Budget 2020 Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Föregående 
budget- 

avvikelse 

Kommunstyrelsens 
investeringspott 2 000 450 1 550 1 550 

Utökat lokalbehov, tillväxt 3 000 0 3 000 3 000 

Lokal 
vätgasanläggning/solcellspark 

761 761 0 0 

Elfordon 307 307 0 0 

EU projekt Off season, konst 279 279 0 0 

Vägförbindelse 
Göteborgsvägen/Förrådsgatan 
och ombyggn. rondell 

4 004 4 004 0 0 

Exploateringsprojekt (ram) 10 000 10 000 0 0 

Exploatering 
Hindsbergsområdet 2 886 2 886 0 0 

Exploatering Marieäng 673 673 0 0 

Exploatering Sjölyckan 5 000 5 000 0 0 

Exploatering industrimark 16 000 16 000 0 0 

Exploatering nordost om 
Sund/Sandbäckens trafikplats 3 425 2 000 1 425 1 425 

Summa 48 335 42 360 5 975 5 975 

  
Mariestad kommun har under några år varit i en expansiv tillväxtfas vilket har medfört en ökad 
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befolkningstillväxt under 2019. För att fortsätta utvecklingen av Mariestads kommun beslutade 
kommunfullmäktige att under året utöka investeringsbudgeten med 25 mkr som kommer att 
användas till exploateringsinvesteringar samt ökade kostnader för pågående investeringar. 
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2 Utbildningsnämnden 

2.1 Verksamhetens resultat och prognos 

2.1.1 Verksamhetens uppdrag  

Utbildningsnämnden  

Ordförande: Anette Karlsson (M) 

Vice ordförande: Sture Pettersson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Avdelning förskola och pedagogisk omsorg, avdelning grundskola, avdelning gymnasium och vuxenutbildning, barn- och 
elevhälsoavdelning samt konstavdelning. 

  
Ansvarsområden 

Nämndens ansvarsområden omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet, skolbarnomsorg, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Även kostenheten ingår i nämndens 
ansvarsområden. Summering av ansvarsområden: 

 Ge utbildning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå, inklusive särskola samt 
tillhandahålla förskole- och fritidshemsplatser. 

 Öppna förskolan Pärlan där föräldrar kan få tidigt och förebyggande stöd. 

 Barn- och elevhälsan som består av specialpedagoger för alla barn inom förskolans 
verksamheter samt skolläkare, skolsköterskor, skollogoped, specialpedagoger, 
skolkuratorer och skolpsykologer för alla elever på grundskola och gymnasieskola. 

 Aktivitetsansvar som innebär att följa upp de ungdomar som inte går i gymnasiet. 

 Tillhandahålla vuxenutbildning inklusive särskild utbildning för vuxna och svenska för 
invandrare. 

 Leverera näringsrika måltider av hög kvalitet till förskolor, skolor och äldreomsorg. 

 Verksamheterna styrs till stora delar av skollagen. 

2.1.2 Viktiga händelser under året 

Pandemin påverkar samtliga verksamheter, men på olika sätt. Främst genom att det varit hög 
frånvaro bland personal och barn/elever. I förskolan har det varit både barn och personal borta 
oh alla tjänster har inte behövt vikarietillsättas eftersom det inte funnits barn i verksamheten. 
Inom grundskola och gymnasium har dock vikarier behövt tillsättas även om många elever varit 
frånvarande. 

Enheter inom både förskola, grundskola och gymnasium har under året arbetat med sin inre 
organisation för att nå budget i balans för enheterna. Högstadieskolorna förväntas ha fler elever 
inom några år och ombyggnationen och nybyggnation av skolrestaurang för Tunaholmsskolan 
och Vadsbogymnasiet möjliggör fler skollokaler vid Tunaholmsskolan samt ger kostavdelningen 
en möjlighet till nysatsning. 

Grundskolan har under några år möjlighet till ett extra statsbidrag för "likvärdig skola" som 
möjliggör förstärkning i elevhälsan, kompetenshöjande insatser etc. Barn- och elevhälsan har 
avslutat tjänsten som skollogoped. 
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Gymnasieskolan som under våren helt övergick till distansundervisning har i höst ett högt 
söktryck till sina utbildningar och har även anpassat programutbudet efter den efterfrågan som 
visats. 

Vuxenutbildningen övergick till distansutbildning i samband med pandemin och er både fördelar 
och nackdelar med övergången. Elever med högre stödbehov har förlorat på 
distansundervisningen. Underpandemin hjälpte vuxenutbildningen till att snabbutbilda cirka 100 
resurspersoner inom vård och omsorg. 

2.1.3 Framtid 

Förskolan upplever en osäkerhet gällande antalet barn i förskolan framåt. 

Grundskolan har ett relativt konstant elevtal med variation mellan olika åldersgrupper. Särskolan 
har dock ett ökat mottagande av elever och behovet av upprustning av lokaler är stort. 

En översyn av skollokalerna pågår där bland annat Högelidsskolan finns med utifrån behovet att 
renovera delar av lokalerna och att bygga till då det är trångt på skolan. 

Söktrycket till gymnasieskolan var stort hösten 2020 och en översyn av programutbudet har 
genomförts, men kan behöva revideras under kommande år, bland annat med anledning av 
eventuella statliga riktlinjer för gymnasiedimensionering. Det finns behov av att finna lösningar 
för studier och yrkespaket för elever som inte är behöriga till nationella program. 

Vuxenutbildningen har stor efterfrågan på yrkesprogram, men begränsas av den kommunala 
medfinansieringen. 

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

2.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Skollagen och de beslutade nämndmålen följs åt. Detta gör att utbildningsnämndens 
verksamheter och organisering främjas av de satta målen. 

Uppföljningsarbetet som sker genom digitala verktyg från och med verksamhetsåret 2020 innebär 
ett nytt sätt att arbeta, men det ger fördelar och förenklar möjligheten att följa ekonomi och mål. 
Det krävs dock ytterligare arbete med att länka samman ekonomin med de satta målen, ett arbete 
där de aktiviteter som ska genomföras enligt verksamhetsplanen också måste mätas så att ett 
värde och resultat kan utläsas av aktiviteterna. Kompetenshöjande insatser och ett samtal om hur 
formuleringar och presentationer ska göras kvarstår att genomföra. 

2.1.5 Nämndens måluppföljning 

Status på nämndens mål, som är gällande under hela mandatperioden, bedöms vid delår och helår 
enligt följande: 
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Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- 
och enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och 
beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen. 
Resultatet eller utfallet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde. 

Resultatet eller utfall av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året sker enligt följande: 

 

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

Arbetsmiljön i utbildningsnämndens verksamheter ska präglas av trygghet och studiero.  
 
Skolan ska erbjuda en god lärmiljö där bemötande och stöd ger barn och elever förutsättningar att fokusera på 
undervisningen. Det finns tydliga och kända rutiner på skolan för hur man ska hantera olika situationer, 
exempelvis frånvaro och olika former av kränkningar. Medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för en trygg 
och kunskapsstödjande arbetsmiljö ska vara hög. Skolan ska ha god samverkan med vårdnadshavare samt 
socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer. 
 
I verksamheten serveras mat som är säkerställd ur allergi- och hygienisk aspekt så att alla matgäster ska kunna 
känna sig trygga. 

Måluppfyllelse status  Neutral trend 

Kommentar 

Inom förskolan anser 99 procent av de vårdnadshavare som svarat på enkätundersökningen att 
deras barn är trygga i förskolan. En samsyn och förståelse för förskolans uppdrag bidrar till det 
gemensamma arbetet att skapa trygga relationer med barn och med vårdnadshavare. Ett sätt att 
öka tryggheten har varit att dela barnen i mindre grupper samt att dela mer information med 
vårdnadshavare om verksamhetens arbete med hjälp av digitala verktyg. 



Bilaga – Nämndernas delårsrapporter – augusti 2020 18(60) 

Grundskolan har ett fortsatt utvecklingsområde gällande trygghet då årets enkätresultat för 
årskurs 3 och 5 visar ett mer negativt utfall än jämfört med föregående år. Enskilda enheter och 
klasser svarar för större avvikelser som drar ner helhetsresultatet och dessa enheter behöver 
arbeta vidare med att analysera enheternas resultat. I årskurs 8 syns dock ett mer positivt resultat 
än tidigare år vilket kan hänföras till åtgärder som är vidtagna på högstadierna med 
socialpedagoger och fler vuxna i skolmiljön. När det gäller studiero i klassrummet uppvisar 
grundskolan ett sämre resultat i årskurs 3 och 5 än jämfört med tidigare år, medan årskurs 8 visar 
ett mer positivt resultat. Analysen säger att eleverna även förknippar studiero även med 
förflyttningar mellan klassrum vilket skulle förklara varför årskurs 8 har ett mer positivt resultat 
kanske på grund av fler vuxna i korridorsmiljöerna. 

Gällande gymnasiet är skolledningens uppfattning att Vadsbogymnasiet upplevs generellt av 
elever och personal som en trygg och lugn skola. Men enligt enkäten i årskurs två har upplevelsen 
av trygghet bland eleverna minska från föregående läsår samtidigt som resultaten för studiero har 
stigit. Analysen av resultatet är att det under året varit en del händelser och större konflikter som 
påverkat tryggheten för elever i och runt skolan. 

När det gäller skolmåltider finns fortsatt ett utvecklingsbehov att samverka med skolenheterna 
om hur måltidsmiljön kan förbättras samt hur arbetet med menyerna kan skapa intresse och 
matlust för skolmåltiden. 

Aktivitet Status Avdelning 

Skapa försättningar för att alla barn ska 
känna sig trygga i förskolans utbildning  Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Säkerställa trygghet på enheterna  Ingen Grundskola 

Säkerställa studiero i klassrummen  Positiv trend Grundskola 

Säkerställa trygghet och studiero på 
fritidshemmet  Positiv trend Grundskola 

Säkerställa trygghet och studiero på 
grundsärskolan  Positiv trend Grundskola 

Säkerställa att alla anmälningar om 
kränkande behandling anmäls och följs 
upp 

 Positiv trend Grundskola 

Säkerställa trygghet på enheten  Delvis uppnått Gymnasium 

Säkerställa studiero i klassrummen  Delvis uppnått Gymnasium 

Säkerställa trygghet och studiero på 
gymnasiesärskolan  Ingen Gymnasium 

Säkerställa trygghet och studiero på 
enheten  Delvis uppnått Vuxenutbildning 

Måltidsmiljö  Delvis uppnått Kostavdelningen 

Måltiden  Delvis uppnått Kostavdelningen 

Säkra, näringsriktiga måltider  Uppnått Kostavdelningen 

Egenkontroll  Delvis uppnått Kostavdelningen 

Hållbara måltider  Delvis uppnått Kostavdelningen 
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2.1.5.2 Alla barn/elever utvecklas via ledning och stimulans att nå målen för sin 
utbildning 

Lärare har höga förväntningar på barn och elever. Utbildning och undervisning utgår alltid från läroplanernas mål 
och kunskapskrav respektive examensmålen och ämnesplanernas kunskapskrav samt från vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Alla lärare är engagerade och kompetenta, och planerar undervisningen gemensamt. Barnens 
åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån 
sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva 
inflytande över utbildningen. Eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, är delaktiga i planeringen av hur 
undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. 
Eleverna får genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen, vilket leder till att 
eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull. Bedömning i 
formativt syfte, med avsikten att stärka elevens lärande, används både för att synliggöra och stödja elevernas 
kunskapsutveckling samt för att kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra undervisningen.  

Genom delaktighet och inflytande prövas nya metoder. Verksamheterna är aktiva i att öka samverkan med 
andra aktörer för att skapa hållbara lösningar för barn/elever. Skolans arbete med stöd av barn- och elevhälsan 
och en vidare samverkan inom Medborgarresurs Lotsen ger möjlighet till tidiga insatser för att nå de 
familjer/barn/elever som är i behov av stöd.  

Digitala verktyg ska vara en naturlig del av skolans verksamhet, både i undervisningen och som administrativt 
hjälpmedel. Verksamheten har behov av att utveckla den digitala kompetensen och infrastrukturen i syfte att 
förbättra de pedagogiska processerna samt bidra till ökad likvärdighet när det gäller digitalisering inom 
utbildningsnämndens verksamheter. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Förskolans arbete har fokuserat på att arbeta med den nya läroplanen och att använda digitala 
verktyg för att dokumentera planering och uppföljning av verksamhetens arbete. Detta har 
förutsatt att medarbetarna har digital kompetens och möjlighet att använda de verktyg som kan 
finns i verksamheten. Läroplanen har förtydligat undervisningsuppdraget, men hur det tas emot i 
verksamheten ser olika ut på enheterna. Detta är ett fortsatt utvecklingsområde. 

Grundskolans och gymnasiets fokus för att eleverna ska nå högre måluppfyllelse ligger kring 
arbete för en ökad elevnärvaro i skolan. Statistiken för året blev dock kraftigt missvisande med 
anledning av pandemin, vilket gör att mätetalen inte går att jämföra över åren. Det finns fortsatt 
ett utvecklingsområde med att arbeta för ökad närvaro inom både grundskola och gymnasium. 
När det gäller grundskolans måluppfyllelse är det en positiv trend gällande meritvärden för 
årskurs 9 jämfört med föregående år, men det finns ett fortsatt utvecklingsbehov av att följa 
samma elever över tid för att se utvecklingen. 

Vid gymnasiet visar framräknade betygspoäng för läsåret 19/20 att den sammantagna 
betygspoängen för skolans avgångselever sjunkit något. När det gäller yrkesprogrammen så är 
betygspoängen i stort sett oförändrade. Däremot har resultaten förändrats negativt vid 
högskoleförberedande program. Läsåret 2020 har varit annorlunda jämfört med tidigare läsår på 
grund av pandemin som medförde att undervisning vid gymnasiet sedan 18 mars genomförts på 
distans. Detta har varit vardag varit under den period då elever gör kompletteringar och 
prövningar för att klara kunskapskraven. Vilka konsekvenser distansundervisningen gett för 
resultaten och måluppfyllelsen för tidigt att svara på samt vilka åtgärder och 
verksamhetsförändringar som kan vara aktuella. Risken är stor annars att beslut fattas på felaktiga 
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grunder. 

Aktivitet Status Avdelning 

Det systematiska kvalitetsarbetet på 
enheterna ska dokumenteras i Unikum  Uppfyllt Förskola och pedagogisk omsorg 

Adekvat digital kompetens  Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Ny läroplan  Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Omsorg, utveckling och lärande  Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Främja närvaro  Positiv trend Grundskola 

Elevernas upplevelse av stimulans och 
tro på sin egen förmåga  Positiv trend Grundskola 

Kunskapsuppföljning - statistik  Positiv trend Grundskola 

Kunskapsuppföljning - analys  Positiv trend Grundskola 

Främja närvaro  Ingen Gymnasium 

Kunskapsuppföljning statistik  Ingen Gymnasium 

Kunskapsuppföljning - analys  Ingen Gymnasium 

Kunskapsuppföljning - analys  Ingen Vuxenutbildning 

2.1.5.3 Se och förstå alla barn och elever 

Alla barn och elever ska bli sedda och förstådda i den verksamhet barnet/eleven deltar i. Barn och elever är inte 
på ett speciellt sätt, de blir på olika sätt, i relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och 
aktiviteterna utgör. 

Principen om allas lika värde och rätt till inflytande ska vara ledande i såväl organisation som val av innehåll och 
arbetssätt i verksamheten. Varje medarbetare ska ha ett inkluderande förhållningssätt och bemötande i sin 
profession. Genom samverkan mellan yrkesprofessioner, inom och utom sektor utbildning, ska ökade 
förutsättningar och möjligheter till rätt stöd ges för den enskilde. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Förskolan har som målsättning att TAKK (Tecken som alternativ kommunikation) ska vara en 
levande kommunikationsform i alla förskolor och har arbetat för att kompetensutveckla 
personalen inom området. Insatser skulle gjorts under våren 2020 men ställdes in på grund av 
pandemin. Material finns men personalens intresse och trygghet att använda det behöver stärkas. 
Barnhälsoteam och Barnhälsoplan finns nu för barn i förskolan men det kvarstår ett 
implementeringsarbete. 

Grundskolan arbetar med tillgängliga lärmiljöer och likvärdig kvalitet i elevhälsoarbetet för att 
möta upp olika elevers behov. Medarbetare har vid enkätförfrågan svarat att de i högre grad än 
föregående år upplever sig ha kännedom om ärendegång kring elever i behov av stöd och att man 
även använder den. En förstärkt elevhälsa har bidragit till ökade möjligheter för ett främjande och 
förebyggande arbete. 

Även inflytande och delaktighet redovisas under detta målområde och där varierar enkätsvaren 
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från eleverna. I årskurs 5 och 8 anser en ökad andel elever att de får vara med och påverka på 
vilket sätt man ska arbeta med skoluppgifter jämfört med förra året, medan motsvarande resultat 
för elever i årskurs 3 sjunker. 

I gymnasiet visar resultaten gällande inflytande och delaktighet stora variationer mellan 
programmen. Det pågår ett medvetet utvecklingsarbete på flera program gällande elevernas 
inflytande över arbetsformer och arbetssätt. Även detta område har påverkats av pandemin då 
det krävdes en snabb omställning till distansundervisning. 

När det gäller arbetet med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd behöver gymnasiet 
arbeta vidare med att befästa och tydliggöra elevhälsoplanen och elevhälsans uppdrag. Eleverna 
upplever över lag att de får hjälp och stöttning av lärarna i skolarbetet samt att lärarna hjälper 
eleverna med skolarbetet när de behöver. 

Aktivitet Status Avdelning 

TAKK (Tecken som alternativ 
kommunikation)  Neutral trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Kartläggningsmaterial  Neutral trend Förskola och pedagogisk omsorg 

"Triangeln" Förebyggande, främjande 
och åtgärdande  Neutral trend Förskola och pedagogisk omsorg 

BHT  Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Barnhälsoplan  Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Avdelningens barnhälsoarbete  Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Nära vård barn och unga Norra 
Skaraborg  Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Tillgänglig lärmiljö  Neutral trend Grundskola 

Samarbete Elevhälsa - Likvärdig kvalitet 
i elevhälsoarbetet  Ingen Grundskola 

Elevens inflytande, delaktighet  Ingen Grundskola 

Elevens inflytande inom fritidshemmets 
verksamhet  Ingen Grundskola 

Elevens inflytande inom grundsärskolan  Ingen Grundskola 

Orosanmälningar görs till socialtjänsten 
i de fall det är aktuellt  Positiv trend Grundskola 

Samarbete Elevhälsa  Ingen Gymnasium 

Elevens inflytande, delaktighet  Ingen Gymnasium 

Samarbete Elevhälsa gymnasiesärskolan  Ingen Gymnasium 

Elevens inflytande, delaktighet 
gymnasiesärskolan  Ingen Gymnasium 

Elevens inflytande, delaktighet  Ingen Vuxenutbildning 

Främja närvaro  Ingen Barn- och elevhälsa 

Utveckla det främjande och 
förebyggande arbetssättet  Uppfyllt Barn- och elevhälsa 

Samverkan  Uppfyllt Barn- och elevhälsa 
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2.1.5.4 Sektor utbildning ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för elever, medarbetare, 
chefer och framtida medarbetare 

För att sektor utbildning ska lyckas med övriga mål behövs kunniga, engagerade medarbetare och chefer med rätt 
kompetens. Personalens utbildning är den viktigaste faktorn för att barn/elever/matgäster ska erbjudas en 
utbildning och måltider med hög kvalitet.  
 
Sektor utbildning ska vara en arbetsgivare med attraktiva arbetsvillkor. Sektorn utvecklar, behåller, attraherar, 
rekryterar, och introducerar kompetenta och engagerade medarbetare som tar initiativ till och får möjlighet att 
utveckla sig själva och sitt uppdrag. Arbetsmiljön på sektorns samtliga arbetsplatser är god och erbjuder och 
stimulerar medarbetare att utveckla verksamheten. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning säkerställer att 
medarbetare på alla nivåer har den kompetens som behövs för att skapa de bästa förutsättningarna för varje 
barn/elev/matgäst. 
 
Arbetsplatser som karakteriseras av en medvetenhet och kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete har bättre 
förutsättningar att i praktiken skapa en god arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling, trakasserier, 
repressalier och diskriminering. En sådan arbetsplats skapar ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare och 
främjar trivsel, engagemang och delaktighet. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

I förskolan har ett arbete genomförts för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan yrkesgrupper i 
förskolan i samband med den nya läroplan som införts. Uppdragshandlingar har tydliggjorts och 
dialog har förts i medarbetarsamtalen. Vidare har förskolan arbetat med att organisera 
planeringstid och arbetstid samt agerat för att minska korttidssjukfrånvaron. Fram till 
pandemiutbrottet var det en mycket positiv trend kring de insatser som skett kring 
korttidsfrånvaron. 

Grundskolan har arbetat med att ta reda på kompetensutvecklingsbehov bland medarbetare och 
skapar framtida kompetensutveckling inom de områden som är aktuella. I det övergripande gäller 
kompetensutveckling kring digitala verktyg. Fritidshemmen har belysts särskilt under 
verksamhetsåret bland annat eftersom det fanns otydligheter i arbetet som påverkade 
arbetsmiljön. Det finns behov av att fritidspedagoger träffas och arbetar med utveckling och delar 
erfarenheter om arbetet. 

Gymnasiet har haft en arbetsmiljögrupp och en nära samverkan med skyddsombuden. Sedan en 
tid har gymnasiet arbetat med säkerhetsfrågor och kompetenshöjande insatser inom hot och våld. 
I samband med övergången till distansundervisning blev det dock aktuellt att göra mer 
kompetenshöjande insatser inom digitala verktyg. 

Kostavdelningen fick under verksamhetsåret möjlighet att arbeta med kompetenshöjande insatser 
genom erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Likaså genomfördes hygienutbildning. Genom 
ett ekonomiskt bidrag möjliggjordes att flera medarbetare kunnat genomgå valideringsutbildning 
för kock vilket ökat antalet kockar i verksamheten till 38 medarbetare. Kostavdelningen har 
återkommande behov av medarbetare och arbetar för att ta fram mer utförliga 
uppdragsbeskrivningar och göra tätare uppföljningar med nyanställd personal för att få fler att 
stanna i verksamheten längre tid. 

Aktivitet Status Avdelning 

Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan  Uppfyllt Förskola och pedagogisk omsorg 
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Aktivitet Status Avdelning 

yrkesgrupperna i förskolan 

Planeringstid  Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Minskad sjukfrånvaro  Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Kompetensutvecklingsplan  Positiv trend Grundskola 

Fritidsutvecklingsgrupp  Positiv trend Grundskola 

Arbetsmiljöarbete enligt handlingsplan  Ingen Gymnasium 

Kompetensutvecklingsplan  Ingen Gymnasium 

Arbetsmiljöarbete enligt handlingsplan  Ingen Vuxenutbildning 

Kompetensutvecklingsplan  Ingen Vuxenutbildning 

Kompetensutveckla  Delvis uppnått Kostavdelningen 

Rekrytera rätt  Delvis uppnått Kostavdelningen 

Förbättra arbetsmiljön  Delvis uppnått Kostavdelningen 

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

Mariestads skolenheter ska ha tillräckligt med platser och god kvalitet för att ge förutsättningar för ett gott 
företags- och näringslivsklimat. Alla barn och elever ska under sin skolgång ha kontakt med högskolor, 
branscher, näringsliv och andra aktörer (exempelvis inom biosfärsområdet och ElectriVillage).  
Barnen och eleverna ska därigenom ges möjlighet till kunskap, inspiration och underlag inför hållbar utveckling, 
framtida studier och yrkesval. Sektor utbildning ska bidra till att stärka Mariestads kommun genom att utveckla 
samverkan med lärosäten, myndigheter och andra externa aktörer såväl regionalt som nationellt och ge både barn, 
elever och lärare möjlighet till olika former av samarbeten.  
 
En hög kvalitet i utbildningen i skolor, kan bidra till att öka attraktiviteten för arbetskraft att söka sig till 
staden och för företag att kunna etablera sin verksamhet här. Systematiskt kvalitetsarbete i alla verksamheter 
bidrar till att öka kunskapsutvecklingen. Yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar med hög kvalitet gynnar 
företagande och näringsliv.  
 
Det studie- och yrkesorienterade arbetet ska omfatta elever i samtliga årskurser i grundskolan. Skolan ska 
samverka med arbetslivet och närsamhället i övrigt och tillgodose elevernas behov av vägledning inför elevernas val 
av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet.  
 
I gymnasieskolorna har eleverna ett brett utbud av kontakter med högskolor, branscher, näringsliv och andra 
aktörer. En ökad samverkan med vuxenutbildningen, AME och Högskoleplattformen Dacapo är prioriterad för 
att fler elever/studerande ska kunna gå vidare till arbete eller studier. 

Måluppfyllelse status  Neutral trend 

Kommentar 

För att säkerställa hög kvalitet i utbildningsnämndens verksamheter som i sin tur ger 
förutsättningar för ett gott företags- och näringslivsklimat, krävs en systematik och mätning av 
verksamhetens arbete och elevernas resultat. Under verksamhetsåret har nytt verktyg tagits i bruk 
för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet och fortfarande finns arbete att göra för att 
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få alla delar på plats i detta. Ett digitalt verktyg kräver också ett annat tankesätt vad gäller mätetal 
och bedömning av måluppfyllelse. 

Samverkan med företag och näringsliv är också aktuellt under målsättningen. I årskurs 8 ska det 
genomföras prao, och under vårterminen hann en högstadieskola med sin prao-period medan 
den andra praoperioden fick senareläggas för att eventuellt genomföras hösten 2020 med 
anledning av pandemin. 

Gymnasiet kunde under vårterminen genomföra sin arbetsplatsförlagda utbildning, med några 
undantag. 

Prao och APL är de tydligaste tillfällena då skola och näringsliv samarbetar och det är en viktig 
arena för att ge elever en inblick i och en utbildning för det yrke man planerar för. Det finns ett 
behov av att inom några områden hitta ett breddat samarbete med företag knutna till 
yrkesprogrammen inom gymnasiet. Under året har bland annat ett samarbete med Mätse Tissue 
blivit aktuellt på grund av företagets expansionsplaner. 

Bedömningen att det är en neutral trend för målområdet beror på att mycket av arbetet i 
samverkan med företag och näringsliv bromsats under våren 2020 på grund av pandemin. 

Aktivitet Status Avdelning 

Fortsätt utveckla, förnya, förenkla och 
förfina det systematiska kvalitetsarbetet 
utifrån en helhetsidé. 

 Uppfyllt Förskola och pedagogisk omsorg 

Systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys -
 implementering  Positiv trend Grundskola 

Systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys -
 implementering  Ingen Gymnasium 

Systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys -
 implementering  Ingen Vuxenutbildning 

Utveckla/förbättra det systematiskt 
kvalitetsarbetet  Delvis uppnått Kostavdelningen 

Marknadsföring  Delvis uppnått Kostavdelningen 
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2.1.6 Ekonomisk sammanställning  

Utbildningsnämnden (tkr) Budget Prognos Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2020 

Delårs-
resultat 

2019 

Centralt Intäkter -31 646 -33 305 1 659 2 786 -27 411  

 Kostnader 112 821 118 319 -5 498 -6 711 82 056  

 Netto 81 175 85 014 -3 839 -3 925 54 645  

Förskola Intäkter -127 447 -129 866 2 419 -927 -88 575  

 Kostnader 250 051 247 970 2 081 2 127 166 295  

 Netto 122 604 118 104 4 500 1 200 77 720  

Grundskola Intäkter -172 476 -175 408 2 932 0 -119 838  

 Kostnader 364 052 368 984 -4 932 -1 100 249 782  

 Netto 191 576 193 576 -2 000 -1 100 129 944  

Gymnasiet Intäkter -11 003 -10 013 -990 0 -5 519  

 Kostnader 84 798 86 808 -2 010 -2 000 57 677  

 Netto 73 795 76 795 -3 000 -2 000 52 158  

Vuxenutbildning Intäkter -4 545 -4 545 0 0 -2 400  

 Kostnader 17 434 17 434 0 0 11 603  

 Netto 12 889 12 889 0 0 9 203  

Kost Intäkter -50 810 -50 010 -800 0 -32 750  

 Kostnader 50 810 49 710 1 100 0 32 329  

 Netto 0 -300 300 0 -421  

Barn- och elevhälsa Intäkter -1 594 -1 594 0 0 -1 198  

 Kostnader 24 616 23 616 1 000 0 15 764  

 Netto 23 022 22 022 1 000 0 14 566  

Totalt Intäkter -399 521 -404 741 5 220 1 859 -277 691 -298 400 

 Kostnader 904 582 912 841 -8 259 -7 684 615 506 636 800 

 Netto 505 061 508 100 -3 039 -5 825 337 815 338 400 

  
Sektor utbildning centralt bokför kostnader för interkommunala ersättningar och gör fortsatt ett 
underskott om än något bättre än vid tertial 1. Dock har den inre fördelningen mellan de olika 
interkommunala ersättningarna förändrats. Gymnasiets IKE har förbättrats betydligt tack vare att 
fler elever valt att söka sin utbildning vid Vadsbogymnasiet, medan utbetalningarna för IKE inom 
förskola, grundskola och fritidshem har ökat något. 

Förskolan lämnar ett överskott till stor del beroende på pandemin då vikariat inte tillsatts under 
pandemin eftersom det även varit barn frånvarande samt på att det kommit färre barn in i 
verksamheten än vad som budgeterats för. Enheter har arbetat med att organisera om och lämnar 
överskott bland annat med hjälp av återbetalning av sjuklöner från staten.  

Grundskolan visar ett underskott som till största del hör hemma vid ett fåtal enheter. 
Elevärenden som krävt extra resurser och ett underskott gällande tilläggsbelopp utgör den stora 
delen av underskottet. 

Gymnasiet visar ett underskott till stor del beroende på en ombyggnation på gymnasiesärskolan 
som man inte kunnat spara in samt beslut om statsbidrag som inte motsvarar det som 
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budgeterats för statsbidrag. Besparingar har gjorts inom verksamheten gällande läromedel, 
personalkostnader, APL och minskad kompetensutveckling, men det räcker inte fullt till för att 
klara underskottet. 

Vuxenutbildningen förväntas nå ett resultat i balans vilket beror på att staten under året tagit bort 
medfinansieringskravet. Dock finns verksamheter inom vuxenutbildningen som gör underskott 
exempelvis SFI beroende på att det är färre studerande för vilka etableringsbidrag utbetalas. 

Kostavdelningen visar ett överskott vilket kunde varit 1 100 tusen kronor (tkr) högre om 
kostnaden för tomställda lokaler i Centralköket kunnat ingå i projektet att bygga om till 
skolrestaurang för Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet. Även livsmedelskostnaderna ligger 
lågt under året bland annat med anledning av pandemin. Likaså har kostavdelningen inte behövt 
ta kostnader för reparationer och utbyte av inventarier då det funnits ett projekt över tre år för att 
upprusta köken i kommunen. Projektet närmar sig sitt slut och kommande år får kostavdelningen 
bära sina reparationskostnader igen. 

Barn- och elevhälsan visar ett överskott som till största delen handlar om att det inte varit möjligt 
att ersätta i verksamheten vid vakanser. En tjänst som skollogoped avslutades inför höstterminen 
och bidrar till överskottet. Inköpsstopp och neddragning av kompetensutveckling bidrar också till 
överskottet. 

2.1.6.1 Åtgärder för budget i balans 

Åtgärder för budget i balans handlar om att enheter behöver göra organisatoriska förändringar 
för att minska antalet tjänster så att ekonomin för antalet elever överensstämmer med 
personalorganisationen. En genomlysning av resursfördelningsmodellerna kan påvisa om det 
finns behov av att se över tilldelningen till mindre enheter. 

Översyn av förskolans verksamhet med utgångspunkt i genomförd genomlysning. 

Behov av samordning gällande förskolor och fritidshem samt samordning mellan särskolans 
fritidshem och fritids vid Högelidsskolan f-6 kvarstår. 

Genomlysning av gymnasiets verksamhet och omstrukturering av inre bokföring för att 
tydliggöra kostnader och satsningar i verksamheten. Samtidigt måste utbudet värderas och 
analyseras för att tillgodose de behov som finns och kunna möta alla elever. Lösningar för att 
stödja elever som inte är behöriga krävs. 

2.1.7 Sammanställning investeringar 

Utbildningsnämnden 
(tkr) Budget Prognos 

Budget- 

avvikelse 

Föregående  

Budgetavvikelse 

Utbildningsnämnden 2 000 2 000 0 0 

Totalt 2 000 2 000 0 0 

  
Budgeterade investeringsmedel förväntas användas. 
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3 Socialnämnden 

3.1 Verksamhetens resultat och prognos 

3.1.1 Verksamhetens uppdrag 

Socialnämnden  

Ordförande: Richard Thorell (M) 

Vice ordförande: Sebastian Clausson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Vård- och omsorgsavdelning inkluderande biståndsenhet (egen avdelning fram till augusti 2020) samt individ- och 
familjeomsorgsavdelning barn respektive vuxen. 

  
Ansvarsområden 

Nämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och det som i lag 
sägs om socialnämnd samt att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Nämnden har också till uppgift att leda och ansvara för den kommunala 
hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården. Summering av ansvarsområden: 

 Kommunens uppgifter inom socialtjänsten. 

 Kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 Leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården. 

 Ge stöd, vård och omsorg i livets olika skeden. 

 Kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen. 

 Verksamheterna styrs till stora delar av socialtjänstlagen (SoL) men också av hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lag med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) med flera. 

3.1.2 Viktiga händelser under året 

 Den pågående Coronapandemin har haft stor påverkan på hela sektorn genom hög 
sjukfrånvaro, mer och högre kostnader för skyddsutrustning samt krav på nya arbetssätt 
och skärpta hygienrutiner. 

 Då stort fokus har lagts på pandemiåtgärder inom särskilt vård och omsorg har andra 
pågående effektiviseringsprocesser fått stå tillbaka och då främst arbetet med 
bemanningsekonomin. 

 Under året har ett nytt ersättningssystem för hemtjänsten införts. 

 En ny avdelning inom särskilt boende har startats (Alen). 

 Inom IFO, vuxna Maria Nova har ett genomgripande effektiviseringsarbete påbörjats 
som kommer att ge effekt under kommande år. 

 Ett stort ESF-finansierat projekt, Växtkraft, har startats, vilket påverkar kostnaderna för 
försörjningsstöd. 

 IFO, barn och unga Lotsen har av verksamhetsskäl valt att börja avveckla boendet Pilen 
till förmån för andra mer flexibla lösningar. 
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3.1.3 Framtid 

Efterfrågan på sektorns insatser ökar stadigt. Antalet äldre blir fler och även antalet sjuka ökar. 

Vad gäller barn och unga ser vi hur användandet av droger sakta ökar och tillika tillgång och 
acceptans. Kostnaden för placeringar utanför det egna hemmet kan inte förväntas sjunka 
eftersom behoven ökar i och med samhällsutvecklingen (kriminalitet, missbruk, våld i hemmet) 
vilket kommer ge kommunen en större volym av ärenden. På individnivå kan kostnaderna 
reduceras i form av alternativa lösningar som kommer att kräva mer flexibla lösningar än vad vi 
har idag. Allt fler familjer söker sig till socialtjänsten för stöd i föräldrarollen. 

Vi ser allt fler vuxna med missbruk och/eller psykiatriska diagnoser som hamnar utanför både 
arbete och boende. 

Förslag till revidering av socialtjänstlagen kommer att ge oss större möjligheter att ge insatser 
utan föregående utredning, vilket kommer att ge möjlighet att omdisponera resurser från 
handläggning och dokumentation till insatser. 

3.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Socialnämndens verksamheter gör ett underskott men har jämfört med förra delåret ett något 
bättre resultat. 

Vad gäller aktiviteter kopplade till nämndens mål har arbetet generellt sett, trots den pågående 
pandemin, pågått enligt plan och bedömningen är att nämnden har en positiv trend för samtliga 
mål utom två där trenden är neutral. Om nämnden inte hade behövt göra omprioriteringar med 
anledning av pandemin hade verksamheterna troligen kommit än längre i sitt aktivitetsarbete vid 
delåret. 

Samlat är bedömningen att de aktiviteter som pågår generellt sett bidrar till måluppfyllelse för 
nämndens mål på ett positivt sätt men ekonomin är inte i balans. Det är en allt för stor 
diskrepans mellan det lagstadgade uppdraget, nämndens beslutade mål och den budget sektorn 
har att förhålla sig till. 

3.1.5 Nämndens måluppföljning 

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

 

Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- 
och enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och 
beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen. 
Resultatet eller utfallet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde. 
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Resultatet eller utfall av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året sker enligt följande: 

 

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

Genom professionell myndighetsutövning med säkra arbetssätt som personalen följer skapar vi trygghet. Tydliga 
beskrivningar av våra tjänster ger rätt förväntningar och skapar förutsägbarhet och trygghet för de vi är till för. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Vi har startat processer inom verksamheten för en ökad tillgänglighet i kontakten med de som 
arbetar med myndighetsutövning. Tiden mellan aktualisering och påbörjad utredning på 
biståndsavdelningen har minskat. Ytterligare en avdelning på Alens särskilda boende har öppnat 
och den långa kö som fanns är nu borta. Dagverksamheten för äldre öppnas i mindre omfattning 
under hösten efter att ha varit "Coronastängd". Likaså den öppna förskolan. Båda 
verksamheterna gör detta med "Coronamedvetenhet". 

Aktivitet Status Avdelning 

Öka tillgängligheten till öppna insatser  Ej uppnått Socialnämnden 

Öka tillgängligheten till öppna insatser  Ej uppnått IFO, barn och unga Lotsen 

Hedersrelaterat våld  Positiv trend Socialnämnden 

Hedersrelaterat våld  Positiv trend IFO, barn och unga Lotsen 

Hedersrelaterat våld  Uppfyllt IFO, vuxna Maria Nova 

Aktiviteter för äldre i Mariestad finns 
tillgängliga på hemsidan  Positiv trend Biståndsenheten 

Verkställda beslut inom särskilt boende  Uppnått Vård- och omsorgsavdelningen 

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

Missbruk av alkohol- och andra droger orsakar stora kostnader för välfärden och lidande både för ungdomar och 
vuxna som är i aktivt missbruk  men också indirekt för de som finns i missbrukarens närhet. Missbruk hos 
föräldrar är en av de vanligaste orsakerna till att barn inte kan växa upp i det egna hemmet. Alla påverkas av 
den otrygghet som kan upplevas i det offentliga rummet kopplat till missbruk. 
Genom samverkan, kunskapsspridning och tydliga rutiner kring missbruk skapas förutsättningar för trygghet för 
våra invånare. 



Bilaga – Nämndernas delårsrapporter – augusti 2020 30(60) 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Särskild mottagning har skapat för unga med missbruk. Planerade föreläsningar för föräldrar om 
unga och missbruk har inte kunnat genomföras och andra sätt att förmedla kunskap övervägs i 
stället. En handlingsplan för hedersrelaterat våld med tillhörande rutin har tagits fram och 
presenteras i socialnämnden i september. Sektorsövergripande utbildningsinsatser för att öka 
kunskapen om våld i nära relationer pågår kontinuerligt. 

Aktivitet Status Avdelning 

Öka kunskapen i personalgrupper  Ej uppnått Socialnämnden 

Öka kunskapen i personalgrupper  Ej uppnått IFO, barn och unga Lotsen 

Öka kunskapen i personalgrupper  Uppnått IFO, vuxna Maria Nova 

Orosanmälningar  Neutral trend Socialnämnden 

Orosanmälningar  Neutral trend IFO, barn och unga Lotsen 

Föreläsningar till föräldrar och andra 
vuxna  Neutral trend Socialnämnden 

Föreläsningar till föräldrar och andra 
vuxna  Neutral trend IFO, barn och unga Lotsen 

Utöka metoder  Delvis uppnått Socialnämnden 

Utöka metoder  Delvis uppnått IFO, barn och unga Lotsen 

All personal inom vård och omsorg ska 
genomgå webbutbildningen "våld i nära 
relationer" under 2020 

 Uppnått Vård- och omsorgsavdelningen 

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

Genom utveckling och införande av nya digitala lösningar och arbetssätt eftersträvas en högre effektivitet och en 
ökad delaktighet för medborgaren. Verksamheten ska bedrivas på ett för miljön hållbart sätt. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Inom socialnämnden har trygghetsskapande åtgärder som utgörs av nya digitala lösningar 
implementerats i hela verksamheten. 

Verksamheten har kommit en bit på väg med den automatiserade bemanningen och har två olika 
system för detta att ta ställning till. 

Kommunen deltar i en gemensam upphandling med 12 andra kommuner för ett gemensamt 
verksamhetssystem för socialtjänsten. 

Kommunen har beslutat att införa Millenium som journalsystem för hälso- och sjukvården. 
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Aktivitet Status Avdelning 

Digitaliseringsplan  Neutral trend Socialnämnden 

Sociala medier  Delvis uppnått Socialnämnden 

Sociala medier  Delvis uppnått IFO, barn och unga Lotsen 

Digitala ansökningar  Delvis uppnått Socialnämnden 

Digitala ansökningar  Ej uppnått IFO, barn och unga Lotsen 

Digitala ansökningar  Delvis uppnått IFO, vuxna Maria Nova 

Robotiserad handläggning  Ej uppnått Socialnämnden 

Robotiserad handläggning  Ej uppnått IFO, barn och unga Lotsen 

Robotiserad handläggning  Ej uppnått IFO, vuxna Maria Nova 

Digital inkomstförfrågan ska från 2020 
användas i samband med 
årsomräkningen 

 Ej uppnått Biståndsenheten 

Införa nya digitala system samt förändra 
arbetssätt  Uppnått Vård- och omsorgsavdelningen 

Införa ny välfärdsteknik  Positiv trend Vård- och omsorgsavdelningen 

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

Genom att alla medarbetare får delta i utvecklingsarbetet nås en ökad delaktighet för alla och nya lösningar och 
metoder arbetas fram på ett strukturerat sätt. 

Måluppfyllelse status  Neutral trend 

Kommentar 

Via samtal, idélåda, arbetsplatsträffar och samverkansmöte samlar cheferna upp idéer, stora som 
små, och skapar förbättringsområden. Det finns en positiv förändringskultur i verksamheten där 
medarbetare vill bidra med förändringsarbete. Oftast är det små förändringar i rutiner som gör att 
arbetet underlättas. 

Aktivitet Status Avdelning 

Innovations-pris  Neutral trend Socialnämnden 

Innovations-pris  Neutral trend IFO, barn och unga Lotsen 

Lönekriterie  Neutral trend Socialnämnden 

Lönekriterie  Neutral trend IFO, barn och unga Lotsen 

Utveckla Arbetsplatsträffar (APT)  Positiv trend Socialnämnden 

Utveckla Arbetsplatsträffar (APT)  Positiv trend IFO, barn och unga Lotsen 

Utveckla Arbetsplatsträffar (APT)  Positiv trend IFO, vuxna Maria Nova 

Verksamheten har idélåda eller liknande 
som följs upp  Positiv trend Vård- och omsorgsavdelningen 
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3.1.5.5 Alla medborgare får ett tryggt och korrekt bemötande av socialnämndens 
verksamheter 

I socialnämndens verksamhet finns en hög kompetens och medvetenhet om service, gott bemötande och effektiv 
handläggning. Vi inkluderar den enskilde i den vård som ges. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Alla verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde kommer att genomföra 
brukarundersökningar under hösten 2020. Ett stort fokus i dessa brukarundersökningar är 
brukarnas uppfattning om bemötandet i samband med kontakter med socialtjänsten. Med 
resultatet som utgångspunkt kommer förbättringsarbetet att kunna riktas till de verksamheter där 
behovet är som störst. 

Aktivitet Status Avdelning 

Nöjd-kund-enkät  Neutral trend Socialnämnden 

Nöjd-kund-enkät  Positiv trend IFO, barn och unga Lotsen 

Nöjd-kund-enkät  Neutral trend IFO, vuxna Maria Nova 

Brukarnöjdhet inom vård och omsorg 
gällande bemötande, förtroende och 
trygghet ska öka jämfört med tidigare år 

 Uppnått Vård- och omsorgsavdelningen 

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

Genom att erbjuda attraktiva arbetsplatser med konkurrenskraftiga villkor har socialnämnden ett gott 
rekryteringsläge. 

Måluppfyllelse status  Neutral trend 

Kommentar 

Inom området att vara goda ambassadörer kommer arbetsmiljöåtgärder att vidtas inom vissa 
delar av sektorn för nöjdare personal som kan utgöra just ambassadörer för vår verksamhet. 

Vad gäller elever som genomgått vård och omsorgsutbildning så har vi nått målen vad gäller att 
de ska vara anställda i verksamheten. Detta gäller även målen för rätt kompetens till rätt funktion. 

Skattningsinstrumentet, för upplevd nöjdhet i arbetet, "Temperaturen " används enligt plan i 
verksamheten. 

Aktivitet Status Avdelning 

Goda ambassadörer  Negativ trend Socialnämnden 

Goda ambassadörer  Neutral trend IFO, barn och unga Lotsen 

Goda ambassadörer  Neutral trend IFO, vuxna Maria Nova 

Antal anställda med önskvärd 
utbildning på tjänst  Uppnått Biståndsenheten 
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Aktivitet Status Avdelning 

Antal elever som genomgått vård- och 
omsorgsprogrammet som efter sex 
månader arbetar inom vård och omsorg 

 Uppnått Vård- och omsorgsavdelningen 

På varje arbetsplatsträff ska en 
temperaturmätning av arbetsklimatet 
genomföras 

 Positiv trend Vård- och omsorgsavdelningen 

Genom heltidsresan tilldelas fler 
personer heltidstjänster  Uppnått Vård- och omsorgsavdelningen 

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

Genom en innovativ ersättningsmodell som ligger i framkant vill privata utförare verka i Mariestad. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Ett nytt förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem, LOV, för hemtjänst finns publicerat. 
Ett nytt och innovativt ersättningssystem för hemtjänst och hemsjukvård är beslutat och är under 
införande. Sammantaget bedöms detta ha en positiv påverkan på privata utförares förutsättningar 
för att kunna etablera sig i Mariestad. 

Aktivitet Status Avdelning 

Provperiod för föreslaget 
ersättningssystem för hemtjänsten  Positiv trend Socialnämnden 

Utarbeta ersättningsmodell för 
familjebehandlingen  Positiv trend Socialnämnden 

Utarbeta ersättningsmodell för 
familjebehandlingen  Positiv trend IFO, barn och unga Lotsen 
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3.1.6 Ekonomisk sammanställning  

Socialnämnden (tkr) Budget Prognos Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2020 

Delårs-
resultat 

2019 

Centralt Intäkter -1 155 -11 155 10 000 2 600 -12 254  

 Kostnader 5 642 8 942 -3 300 -3 300 6 117  

 Netto 4 487 -2 213 6 700 -700 -6 137  

IFO, barn och unga Lotsen Intäkter -29 407 -22 052 -7 355 -5 481 -15 577  

 Kostnader 70 757 65 302 5 455 3 581 43 280  

 Netto 41 350 43 250 -1 900 -1 900 27 703  

Placeringar barn och unga Intäkter -920 -1 532 612 612 -1 131  

 Kostnader 30 920 44 532 -13 612 -10 612 29 601  

 Netto 30 000 43 000 -13 000 -10 000 28 470  

IFO, Vuxna Maria Nova Intäkter -12 332 -13 317 985 0 -8 376  

 Kostnader 48 496 49 481 -985 0 31 521  

 Netto 36 164 36 164 0 0 23 145  

Försörjningsstöd Intäkter -450 -702 252 0 -517  

 Kostnader 13 450 18 702 -5 252 -4 000 12 548  

 Netto 13 000 18 000 -5 000 -4 000 12 031  

Vård- och omsorg Intäkter -64 904 -75 333 10 429 0 -116 010  

 Kostnader 474 964 488 093 -13 129 -4 100 389 543  

 Netto 410 060 412 760 -2 700 -4 100 273 533  

Bistånd Intäkter -35 -447 412 0 -366  

 Kostnader 15 229 13 741 1 488 1 900 10 017  

 Netto 15 194 13 294 1 900 1 900 9 651  

Totalt Intäkter -109 203 -124 538 15 335 -2 269 -154 231 -80 000 

 Kostnader 659 458 688 793 -29 335 -16 531 522 627 449 800 

 Netto 550 255 564 255 -14 000 -18 800 368 396 369 800 

  

Riktade statsbidrag (tkr) Delårsresultat Prognos 

Psykisk ohälsa Intäkter -978 -978 

 Kostnader 213 978 

 Netto -765 0 

Prestationsersättning 
Kvalitetsregister Intäkter -1 478 -1 478 

 Kostnader 107 1 478 

 Netto -1 363 0 

Äldres ensamhet & 
personer med 
demenssjukdom 

Intäkter -1 859 -1 859 

 Kostnader 0 1 859 

 Netto -1 859 0 

Äldreomsorgslyftet Intäkter -1 400 -1 400 



Bilaga – Nämndernas delårsrapporter – augusti 2020 35(60) 

Riktade statsbidrag (tkr) Delårsresultat Prognos 

 Kostnader 0 1 400 

 Netto -1 400 0 

Välfärdsteknik Intäkter -522 -522 

 Kostnader 0 522 

 Netto -522 0 

Totalt Intäkter -6 237 -6 237 

 Kostnader 320 6 237 

 Netto -5 909 0 

Det statsbidraget som avser Prestationsersättning Kvalitetsregister är medel som avses att användas till detta och 
behöver inte återrapporteras. Däremot finns det möjlighet att söka nytt bidrag om det behövs. Resterande 
statsbidrag avser att användas under år 2020. 

Statsbidragen belastar inte delårsresultatet. Till hösten har sektor stöd och omsorg för avsikt att förbruka de 
5 909 tkr inom de verksamheter som är avsedda för dessa statsbidrag, vilket prognosen på 0 kr visar. 

Återrapportering av statsbidragen ska ske i början av år 2021 om det finns medel kvar som inte har använts. 

I jämförelse mellan årens delårsbokslut har en effektivisering skett med 1,4 mkr. I båda årens 
resultat är en löneökning uppgående till cirka 2 procent inkluderad. För årets resultat är avtalen 
generellt sett inte klara än men en löneökning enligt budget med 2 procent har inkluderats. Det 
råder därmed viss osäkerhet om löneökningens faktiska storlek. 

Den pågående pandemin har påverkat verksamheterna på olika sätt, bland annat har kommunen 
fått ersättning för samtliga sjuklönekostnader (total ersättning uppgår till 6,0 mkr) för perioden 
mars-juli och en uppskattning av ersättning har gjorts för augusti månad. På grund av åtgärder 
med anledning av den pågående pandemin har arbetet med bemanningsekonomin inte kunnat 
prioriteras fullt ut. Vid en analys av övertids- och mertidstimmar kan konstateras att 
verksamheterna har haft ökade kostnader för övertid i samband med pandemin. Totalen ligger i 
jämförelse med tidigare år på en lägre nivå. 

Nämnden prognostiserar ett underskott som utgår från redovisningen till och med den 31 augusti 
uppgående till 14 mkr (18,8 mkr vid prognosen tertial 1). Intäkterna avseende centrala poster har 
ökat sedan förra prognosen vilket beror på att kommunen ansökt om statsbidrag för 
verksamheter inom socialtjänst till följd av ökade kostnader på grund av Covid-19. Det ansökta 
beloppet uppgår till totalt 7,4 mkr och innefattar bland annat: 

 Personal inom socialtjänsten uppgående till 3,4 mkr till och med den 31 augusti. Detta 
avser tio platser i beredskap på korttiden Kolarebacken för eventuella Covid-19-patienter 
och ett särskilt Covid-team inom hemtjänsten (tio årsarbetare) som arbetat med de 
brukare som varit misstänkt smittade i avvaktan på provsvar.  

 Kostnader för tillkommande skyddsmaterial på grund av Covid-19 uppgående till 
3,9 mkr. Kostnaderna har ökat dels för att det gått åt mer material men också för att 
priserna för skyddsmaterial har ökat. 

Kostnaderna är relaterade till verksamheterna inom vård och omsorg, vilket förklarar det 
prognostiserade underskottet för avdelningen och kostnadsökningen sedan prognosen tertial 1. 
Verksamheterna har ej kunnat arbeta med bemanningsekonomi under den pågående pandemin 
men i prognosen har inkluderats att verksamheterna ska fokusera på det framåt för att minska 
underskottet (totalt 5,3 mkr). 
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Ett nytt LSS-boende planeras att öppna i november, vilket medför en kostnad uppgående till 
0,6 mkr då det ej har budgeterats för boendet förrän 2021. 

Inom IFO, vuxna Maria Nova prognostiseras ett underskott inom socialpsykiatrin och ett 
överskott inom utredning och integration, vilket medför att avdelningen exklusive 
försörjningsstödet prognostiserar en budget i balans. Försörjningsstödet har under första halvåret 
legat högre än tidigare men under juni månad visas ett trendbrott med sjunkande kostnader samt 
färre hushåll. 

IFO, barn och unga Lotsen prognostiserar ett underskott uppgående till 1,9 mkr. Under hösten 
kommer boendet Pilen att avvecklas med omställningskostnader som följd. Sammantaget visar 
prognosen avseende Pilen och Ungbo ett underskott med 1,8 mkr. 

Inom placeringar av barn och unga prognostiseras ett underskott uppgående till 13,0 mkr. Det 
har funnits behov av nya placeringar både på hem för vård och boende (HVB) och familjehem 
där problematiken varit komplex och av sådan karaktär att egna resurser inte varit tillräckliga. 

3.1.6.1 Åtgärder för budget i balans 

Nedan listade åtgärder är processer som på lång sikt och med hållbarhet ska ge en tillräckligt 
effektiv verksamhet i förhållande till given budget: 

 Intensifierat arbete med personer som haft försörjningsstöd under lång tid med fokus på 
samverkan med sjukvården och Försäkringskassan. 

 Uppdrag till IFO, barn och unga Lotsen att presentera en plan för hur köpta familjehem 
ska minska förmån för egna. 

 Arbetet med bemanningsekonomi som inkluderar arbetet med både Heltidsresan och 
schemaläggning. 

 Vård- och omsorgsavdelningen har ambitionen att minska sina bemanningskostnader 
resten av året genom att framåt fokusera på bemanningsekonomi. 

 Projektet "automatiserad bemanning" ska genomföras för att minska kostnaderna för 
bemanningsenheten. 

 Översynen av rutiner och tillämpning av bistånd till äldre fortgår. 

3.1.7 Sammanställning investeringar 

Socialnämnden (tkr) Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Föregående 

budgetavvikelse 

Socialnämnden 1 500 500 1 000 0 

Totalt 1 500 500 1 000 0 

  
Inventarier till det nya LSS-boendet Solgläntan beräknas uppgå till en kostnad på 0,5 mkr år 2020. 
Inflytt och uppstart av boendet beräknas ske i början av november år 2020. 



Bilaga – Nämndernas delårsrapporter – augusti 2020 37(60) 

4 MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

4.1 Verksamhetens resultat och prognos 

4.1.1 Verksamhetens uppdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Ordförande: Anders Bredelius (M) 

Vice ordförande: Gunnar Welin (M) 

Andra vice ordförande: Kjell Lindholm (C) 

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i en gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Mariestads kommun 
är huvudman. 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Miljöenhet, byggenhet samt klimat- och energienhet. 

 
Ansvarsområden 

I nämndens ansvarsområden ingår byggnadsfrågor, bland annat prövning av bygglov. Nämnden 
ansvarar också för kommunernas arbete med frågor som rör livsmedel, människors hälsa, skyddet 
av miljön och naturvårdsfrågor. Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, 
miljöbalken och livsmedelslagen. Summering av ansvarsområden: 

 Ärenden och uppdrag inom miljö- och byggnadsområdet. 

 Handlägga och pröva ansökningar inom bygg- och miljöområdet och klagomål mot 
gällande lagstiftning. 

 Utföra kontroll och tillsyn av verksamheter och anläggningar enligt miljö- och 
byggnadslagstiftning med tillhörande författningar. 

 Bistå med en samlad kompetens för naturvård till kommunerna Mariestad, Töreboda och 
Gullspång. 

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

4.1.2 Viktiga händelser under året 

 Coronapandemin fortsätter att påverka hela verksamheten. 

 Kommunen har fram till 2020-12-31 tilldelats ansvar för att se till att verksamhetsutövare 
vidtar åtgärder för att det ska undvikas trängsel vid serveringsställen. 

 Nya regler  i Plan- och bygglagen gällande  Attefallshus upp till 30 m2. 

 Ny avfallsförordning 1 augusti med skärpning i lagstiftningen vad beträffar 
dokumentation och rapportering av farligt avfall som uppkommer hos 
verksamhetsutövare. Denna förordning bygger på EU:s skärpta krav på avfallshantering. 

4.1.3 Framtid 

Enligt befolkningsprognosen ser man en svag ökning av befolkningstalet. En ökad inflyttning 
och ökade befolkningstal ökar antalet bygglovsansökningar. För miljöenheten förväntas antalet 
klagomål och hälsoskyddsärenden öka med ett ökat befolkningsantal, dessa är inte alltid möjliga 
att debitera och kräver i vissa fall stora arbetsinsatser och kan då undandra resurser från 
arbetsuppgifter som kan debiteras. 



Bilaga – Nämndernas delårsrapporter – augusti 2020 38(60) 

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

4.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Ett flertal vakanser kvarstår gentemot personalbudget. Klartecken har enbart erhållits för att 
återbesätta två vikariat. Det innebär att ekonomin visar ett betydande överskott på personalsidan i 
storleksordningen 200 000 kr per månad. 

Det efterfrågas en jämförelse beträffande självförsörjningsgrad mot likvärdiga kommuner . 
Underlag som finns i KOLADA visar att när Mariestads kommun  jämfört mot Västra Götalands 
läns kommuner (även Töreboda och Gullspång redovisas) erhålls följande siffror för 2019 
Nettokostnader kr/inv: 
Miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv Mariestad: 80, länet: 78 (ovägt medel) (Töreboda 0 och 
Gullspång 17 kr/inv) 
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv Mariestad: 189, länet: 186 (ovägt medel) 
(Töreboda 298 och Gullspång 11 kr/inv). 

Bygg: Ej möjlig att härleda från KOLADA (ingår i jämförelse av  fysisk o. teknisk planering, 
bostadsförbättringar). Här ligger dock självförsörjningsgraden högt. Slutsats blir att ett normalår 
är kostnaden i linje med länet. 

4.1.5 Nämndens måluppföljning 

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

 

Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- 
och enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och 
beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen. 
Resultatet eller utfallet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde. 

Resultatet eller utfall av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året sker enligt följande: 
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4.1.5.1 Verksamhet miljö och bygg har en given roll i de forum där kommunens 
utformning och utveckling skapas och delar sin kompetens för en trygg utveckling till 
medborgarna 

Verksamhet miljö och bygg deltar initialt i utvecklingsprojekt och nyetableringar. Dialog och mötesplatser mellan 
avdelningar/ enheter och sektorer är etablerade. Verksamhet miljö och bygg använder sin kompetens i kontroll och 
tillsyn för att skapa säkra, trygga, hållbara och tillgängliga miljöer till kommunens invånare. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Verksamhet miljö och bygg har ett tydligt och strukturerat samarbete inom sektorn. Samarbetet 
utvecklas och förbättras löpande. På grund av merarbete under Corona pandemin har arbetet 
med prioriteringsordningen för tillsynsärenden inte varit prioriterat. 

Aktivitet Status Avdelning 

Verksamhet miljö och bygg deltar i 
uppstartsmöten för nya detaljplaner  Ingen MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

Verksamhet miljö och bygg deltar aktivt 
i detaljplaneprocessen  Uppnått MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

Verksamhet miljö och bygg arbetar 
fram en prioriteringsordning gällande 
tillsynsärenden 

 Neutral trend MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

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

Verksamhet miljö och bygg tar del av andras framgångar för att förbättra den egna verksamheten. Strukturer för 
att ta hand om initiativ och förbättringar skapas och är gemensamma i sektor samhällsbyggnad. Med kunskap 
och dialog gör vi varandra bättre i sektorn. 

Måluppfyllelse status  Neutral trend 

Kommentar 

Coronapandemin har gjort att planerade nätverksträffar inte kunnat genomföras som planerat. 
När det gäller aktiviteten att fånga upp förslag och idéer från den egna verksamheten planeras två 
förlängda arbetsplatsträffar (APT) under hösten. 
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Aktivitet Status Avdelning 

Verksamhet miljö och bygg deltar i 
olika nätverksträffar  Delvis uppnått MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

Verksamhet miljö och bygg arbetar 
aktivt med att fånga upp förslag och 
idéer i verksamheten 

 Ej uppnått MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

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

Service och gott bemötande är en självklarhet i alla verksamhetens kontakter och samtal. Denna kompetens 
underhålls och utvecklas i återkommande utbildningar. Rutiner för handläggning borgar för likabehandling, 
transparenta processer och god service. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Planerad utbildning kommer att ske under hösten. Genomgång av resterande e-tjänster förväntas 
bli klar innan året är slut. 

Aktivitet Status Avdelning 

Verksamhet miljö och bygg ska 
säkerställa att uppgifter i E- tjänsterna 
hänvisar till rätt lagstiftning 

 Delvis uppnått MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

Utbilda verksamhet miljö och bygg i 
bemötande från olika perspektiv  Neutral trend MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

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

Verksamhet miljö och bygg har tydlig information om förutsättningar för etablering och utveckling inom olika 
områden. Att förmedla kunskap om arbetsgång och handläggning inom miljö och bygg hjälper till att skapa rätt 
förväntningar och möjligheter att ge en bra input till entreprenörer och aktiva medborgare i kommunen.  
 
En god bebyggd miljö är en framgångsfaktor för tillväxt och ger positiv uppmärksamhet. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

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

Aktivitet Status Avdelning 

Verksamhet miljö och bygg deltar aktivt 
i samband med försäljning av tomter  Uppnått MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

Verksamhet miljö och bygg har ett 
tydligt samarbete inom sektorn  Positiv trend MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 
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4.1.6 Ekonomisk sammanställning  

Miljö- och 
byggnadsnämnden (tkr) Budget Prognos Budget-

avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2020 

Delårs-
resultat 

2019 

Miljö och bygg Intäkter -13 571 -13 821 250 -200 -9 995 -10 900 

 Kostnader 19 880 18 130 1 750 800 11 624 15 200 

 Netto 6 309 4 309 2 000 600 1 629 4 300 

  
Verksamhetens personalbudget för 2020 visar på en större avvikelse både jämfört med årets 
personalbudget och 2019 i formen av ett överskott. Detta kan härledas till att ett flertal tjänster 
har vakanthållits under året i avvaktan på återbesättningsbesked samt att såväl verksamhetschef 
som bygglovschef varit obesatta periodvis. Såväl pandemin som vakanserna innebär att det finns 
en handläggnings/tillsyn/kontrollskuld att ta sig an till nästkommande verksamhetsår. 
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5 MTG - Tekniska nämnden 

5.1 Verksamhetens resultat och prognos 

5.1.1 Verksamhetens uppdrag 

 Tekniska nämnden  

Ordförande: Sven-Inge Eriksson (KD) 

Vice ordförande: Erland Gustavsson (M) 

Andra vice ordförande: Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i en gemensam teknisk nämnd. Mariestads kommun är huvudman. 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Vatten- och avloppavdelning, gatuavdelning, lokalvårdsavdelning, fastighetsavdelning, produktionsavdelning samt projekt- och 
geodataavdelning 

  
Ansvarsområden 

Nämnden ansvarar för försörjning av vatten och avlopp (VA), gator, vägar, parker, hamn, 
skärgård, trafikfrågor samt kommunernas kartor. 

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande 
byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård. Summering av ansvarsområden: 

 Förvaltning av kommunens ägda fastigheter samt de ny-, till- och ombyggnadsprojekt 
som sker inom fastighetsområdet där nämnden är den viktiga länken mellan 
verksamheternas behov och den strategiska lokalförsörjningen i kommunen. 

 Förvaltning och utveckling av gator, vägar, parker, hamn och skärgård samt trafikfrågor. 

 Uppdatering av kommunens kartor samt utsättande och inmätning av nya byggnationer 
och anläggningar. 

 Lokalvård i lokaler där kommunen bedriver sina olika verksamheter. 

 Produktion och leverans av dricksvatten, el samt omhändertagande och rening av 
avloppsvatten. Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningarna och skydd av våra 
vattentäkter. 

5.1.2 Viktiga händelser under året 

 Installerat solceller på flera av kommunernas fastigheter 

 En ny uppdaterad VA-plan har antagits för perioden 2020-2030. 

 Beslut om kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp har tagits gällande del 
av Lugnås och Hindsberg. 

 Risken för ytterligare stora vattenläckor i Otterbäcken har försökt avvärjts genom att 
minska risken för tryckslag i ledningsnätet parallellt med arbetet att planera  för en 
ombyggnation som ska resultera i ett mindre sårbart ledningsnät. 

 Arbetat med och delvis genomfört organisationsförändringar i syfte att åstadkomma mer 
samordningsmöjligheter inom MTG och kunna utföra mer arbeten i egen regi samt ett 
ökat kundfokus. 

 Rehabbadet på Mariestads sjukhus och driften av Karlsholme folkpark har övergått till att 
drivas i egen nämndens regi för att säkerställa fortsatt tillgänglighet och utveckling för 
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medborgarna. 

 Beklagligt nog har omfattande skadegörelse på flertalet kommunala fastigheter utsatts för 
skadegörelse vilket resulterat i extra kostnader för verksamheten både i form av 
reparationer och extra insatser i bevakning med mera. Kostnader som minskar 
möjligheten att tillfredsställa medborgarens förväntningar. 

 Inlett ett samarbete med Karlsborgs kommun innefattande mät- och geodatatjänster 

 Särskilda åtgärder kopplade till pandemin så som till exempel extra lokalvård och 
skyltning på allmän plats. 

 Verksamheten har bedrivit flertalet utvecklingsprojekt som ska leda till ökad effektivitet 
framåt. 

5.1.3 Framtid 

Att fortsatt lägga fokus på att skapa en MTG-gemensam-, förbättrings- och servicekultur är 
prioriterat där verksamheten behöver hitta kostnadseffektivare arbetssätt för att bibehålla 
leveranskapacitet samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna sannolikt försämras. Ett större 
fokus behöver läggas på att ta tillvara på ny teknik för att digitalisera verksamheten i större 
utsträckning. 

Det är viktigt att framåt värdera vad verksamheten ska göra i egen regi och vad som ska köpas in 
där insatser pågår att klara ett större grundbehov i egen regi. 

Fortsatt bedöms det finnas en utvecklingspotential i möjligheten att samordna resurser inom de 
olika avdelningarna och inom MTG. Även samverkansmöjligheter med kommuner utanför MTG 
är viktigt för att hitta skalfördelar och möjligheter till kvalitativ kompetensförsörjning. 

5.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Sammanfattningsvis följer framdriften i aktiviteterna den ekonomiska planeringen och 
förutsättningarna. De delar som krävt mer insatser än beräknat berör främst trygghetsmålet där 
det exempelvis behövts satsat på ytterligare bevakningsinsatser som en konsekvens av ökad 
skadegörelse och annan trygghetsstörande aktivitet. 

Det bedöms fortsatt finnas ett stor ekonomisk potential åren framåt genom att ta ytterligare steg i 
ett strukturerat förbättringsarbete i verksamhetens alla delar. 

Inom digitaliseringsaktiviteterna har det visat sig att tillgängliga/avsatta personella- så väl som 
ekonomiska resurser är för få i förhållande till den utveckling som bör förväntas. 

5.1.5 Nämndens måluppföljning 

Status på nämndens mål, som är gällande under hela mandatperioden, bedöms vid delår och helår 
enligt följande: 
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Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- 
och enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och 
beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen. 
Resultatet eller utfallet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde. 

Resultatet eller utfall av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året sker enligt följande: 

 

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

Genom fokus på trafiksäkerhet skapar vi trygga och säkra offentliga miljöer. Vi levererar säkra vattentjänster 
och våra lokaler är ändamålsenliga för de verksamheter som bedrivs i dem. Vi ger tillgängligheten i ute- och 
innemiljöer hög prioritet. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Inom målet arbetas det med 15 stycken aktiviteter på lednings- och avdelningsnivå. Ytterligare en 
mängd delaktiviteter bedrivs på enhets- och gruppnivå. Aktiviteterna syftar till ökad trygghet och 
minskade risker för olyckor så väl för medborgaren som för våra medarbetare. Det är en god 
framdrift i arbetet totalt och endast några få aktiviteter ligger efter i tidsplanen. Ett för nämnden 
viktigt område är tillgänglighet och inom detta område ligger arbetet efter planen då erforderliga 
resurser saknats i verksamheten. Det pågår ett arbete med att tillskapa kompetens och ett mer 
uttalat ansvar inom organisationen tillsammans med folkhälsoplaneraren och regionen för att 
lyfta arbetet framåt. 

Då vi under första delen av året blivit utsatta för omfattande skadegörelse har extra 
bevakningsinsatser fått sättas in vilket inte var med i planen. Förutom att förebygga skadegörelse 
behöver åtgärder tas fram för att komma till rätta med buskörning, oväsen och annat som 
påverkar medborgaren negativt. 
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En aktivitet som är genomförd fullt ut har lett till att MTG-kommunerna nu kan skryta om att på 
rekord kort tid blivit godkända av Lantmäteriet för att kalla sig en Blåljusgodkänd kommun. Att 
vara en blåljusgodkänd kommun ska säkerställa att blåljusorganisationer snabbt kan komma till 
rätt adress. 

 

 Aktivitet Status Avdelning 

Trygghet i kommunernas utemiljö  Ingen MTG - Tekniska nämnden 

Trygghet i kommunernas utemiljö  Ingen Gatuavdelningen 

Minska odebiterat vatten  Ingen MTG - Tekniska nämnden 

Minska odebiterat vatten  Ingen Produktionsavdelningen 

Minska odebiterat vatten  Ingen VA-avdelningen 

Genomföra Blåljuskollen  Uppfyllt Projekt- och geodataavdelningen 

Trafiksäkerhetsåtgärder  Ingen Gatuavdelningen 

Följa cykelplanen  Ingen Gatuavdelningen 

Följa tillgänglighetsplaner  Ingen Gatuavdelningen 

Antal skyddsronder  Uppnått Produktionsavdelningen 

Arbetsmiljöplan  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Tillgänglighetsanpassning  Neutral trend Fastighetsavdelningen 

Relevant utbildning  Ej uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Säker nyckelhantering  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Egenkontroller  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Kvalitetskontroller  Delvis uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Minska inläckage till spillvatten  Ingen VA-avdelningen 

VA-plan  Positiv trend VA-avdelningen 
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5.1.5.2 Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan 

Vi tar hänsyn till vilket klimatavtryck vi gör genom upphandling och inköp samt i det dagliga arbetet. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Inom målet har totalt 15 stycken aktiviteter tagits fram på lednings- och avdelningsnivå och 
ytterligare en mängd delaktiviteter på enhets-/arbetsgruppsnivå. Flera av aktiviteterna handlar om 
att vid upphandling och inköp ställa krav kopplat till klimatpåverkan vilket verksamheten också 
gjort i de upphandlingar som hittills genomförts. Verksamheten arbetar med att minska antalet 
transporter genom att skapa etableringar ute vid de större projekten samt se över så att 
maskinparken blir mer flexibel. 

Nämndens energiförbrukning ska minska. Planer och förbättringar har genomförts, men inom 
fastighetsområdet störs arbetet av att vi på grund av pandemin beslutat att köra ventilation dygnet 
runt för att minska risken för smittspridning. 

Aktivitet Status Avdelning 

Ta fram en återvinning- och 
återbrukskarta  Uppfyllt Projekt- och geodataavdelningen 

Inventering av en solcellskarta  Neutral trend Projekt- och geodataavdelningen 

Upphandling av asfalt 2020  Positiv trend Gatuavdelningen 

Skapa en återvinningstation 2020  Uppfyllt Produktionsavdelningen 

Ställa krav på miljöklass fordon  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Etablering på arbetsplatsen  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Energianvändning Mariestad  Ingen Fastighetsavdelningen 

Energianvändning 
Töreboda/Gullspång  Neutral trend Fastighetsavdelningen 

Källsortering  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Krav i upphandling  Uppfyllt Lokalvårdsavdelningen 

Kemförbrukning  Ingen Lokalvårdsavdelningen 

Utsläppskrav utgående avloppsvatten  Negativ trend VA-avdelningen 

Upphandling med krav gällande 
miljöpåverkan  Positiv trend VA-avdelningen 

Energieffektivisering dricksvatten  Ingen VA-avdelningen 

Energieffektivisering avloppsvatten  Ingen VA-avdelningen 

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

Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer och vi är lyhörda för medborgarnas synpunkter. Vi omvärldsbevakar och 
lär av goda exempel. Vi motiverar till att tänka ”utanför boxen” samt ”i boxen”. Medarbetare ska få växa 
inom organisationen och utbildas för att klara framtidens utmaningar. Vi arbetar för en bred delaktighet i hela 
verksamheten. 
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Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Inom målet har totalt 6 stycken olika aktiviteter tagits fram på Lednings- och Avdelningsnivå och 
ytterligare ett antal delaktiviteter på enhets-/arbetsgruppsnivå. Den stora gemensamma 
aktiviteten handlar om att få igång ett strukturerat förbättringsarbete i hela verksamheten. 
Förbättringsarbetet har startats upp och antalet förbättringsförslag som verksamheten totalt 
presterat under första delåret överträffar det mål om 50 stycken förbättringsförslag som satts 
upp. Trenden är tydlig då verksamheten efter första tertialet låg lite efter målet. 

Ytterligare positiv utveckling sker inom området digitalisering där flera olika aktiviteter drivs i 
syfte att kunna arbeta smartare och mer effektivt. 

Aktivitet Status Avdelning 

Nöjda medarbetare  Ingen MTG - Tekniska nämnden 

Nöjda medarbetare  Ingen Projekt- och geodataavdelningen 

Nöjda medarbetare  Ingen Gatuavdelningen 

Nöjda medarbetare  Ingen Produktionsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Ingen Fastighetsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Ingen Lokalvårdsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Ingen VA-avdelningen 

Förbättringsförslag  Uppnått MTG - Tekniska nämnden 

Förbättringsförslag  Uppnått Verksamhet teknik ledning 

Förbättringsförslag  Uppnått Projekt- och geodataavdelningen 

Förbättringsförslag  Uppnått Gatuavdelningen 

Förbättringsförslag  Uppnått Produktionsavdelningen 

Förbättringsförslag  Ej uppnått Fastighetsavdelningen 

Förbättringsförslag  Ej uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Förbättringsförslag  Uppnått VA-avdelningen 

Möjliggöra för medborgare att kunna 
skissa och visualisera sina idéer kring 
samhällsutveckling. 

 Positiv trend Projekt- och geodataavdelningen 

Digitalisera verksamheten  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Digitalisering  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Inkomna förslag från våra medborgare 
utreds.  Positiv trend VA-avdelningen 

5.1.5.4 Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt 

Vi är en serviceorganisation, som tar oss tid med alla frågor, lyssnar och ger återkoppling. Vi arbetar för att 
användare av våra tjänster får snabb och kunnig support. Vi skapar miljöer som känns välkomnade, bl.a. genom 
välskötta inom- och utomhusmiljöer. 
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Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Inom målet har totalt 10 stycken aktiviteter tagits fram på lednings- och avdelningsnivå och 
ytterligare ett antal delaktiviteter på enhets-/arbetsgruppsnivå. Genomgående arbetas det med att 
förbättra kommunikationen till medborgaren främst när det gäller tid för återkoppling på 
felanmälda ärenden. Utvecklingsinsatser görs för att på bästa möjliga sätt använda oss av det 
digitala systemet InfraControl som alla medborgare har tillgång till via webben eller smartphones-
appar. De kundenkäter som har genomförts har påvisat ett bra resultat och ytterligare enkäter 
kommer att genomföras under hösten. 

Aktivitet Status Avdelning 

Nöjda medborgare  Ingen Projekt- och geodataavdelningen 

Medborgare upplever vårt bemötande 
som bra  Ingen Gatuavdelningen 

Snabb återkoppling  Uppnått Gatuavdelningen 

Återkoppling InfraControl  Neutral trend Produktionsavdelningen 

Nöjdhet hos de som berörts av våra 
investeringsprojekt  Uppnått Produktionsavdelningen 

Gränsdragning  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Nöjda kunder  Ingen Fastighetsavdelningen 

Nöjda kunder  Ingen Lokalvårdsavdelningen 

Inköp av telefoner till personal  Negativ trend Lokalvårdsavdelningen 

Nöjda abonnenter  Positiv trend VA-avdelningen 

5.1.5.5 Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt 

Vi bygger nytt och förvaltar våra anläggningar på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi genomför uppdrag enligt 
beställarens förväntningar. Vi har en god dialog med näringslivet och synliggör infrastruktur för etableringar. Vi 
gör det tydligt för näringslivet inom vilka områden köp av externa tjänster är möjliga. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Inom målet har totalt 11 stycken aktiviteter tagits fram på lednings- och avdelningsnivå och 
ytterligare flertalet delaktiviteter på enhets-/arbetsgruppsnivå. Framdriften i aktiviteterna är bra 
och de flesta aktiviteterna bedöms genomföras enligt tidplan. De flesta av aktiviteterna är 
kopplade till att vi ska bli bättre på att arbeta i projektform, från planering till genomförande och 
kommunikation. Det är uppstartat arbete med utbildningsinsatser, kommunikationsinsatser (hur 
vi kan visa medborgaren vad vi gör och planerar att göra och varför det görs). Det pågår också en 
organisatorisk utveckling för att kunna hantera fler infrastrukturprojekt i egen regi vilket ska 
borga för ett mer kostnadseffektivt genomförande. 

Det har genomförts kapacitetsutredningar inom vatten, avlopp och även trafik för att ge 
förutsättningar för genomtänkta förbättringar. 
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En aktivitet är genomförd där lansering av en digital tjänst genomförts för att underlätta för 
verksamheters tillgång till situationsplaner. 

Aktivitet Status Avdelning 

Väl genomförda projekt  Positiv trend MTG - Tekniska nämnden 

Väl genomförda projekt  Positiv trend Verksamhet teknik ledning 

Projektkartan  Positiv trend MTG - Tekniska nämnden 

Projektkartan  Positiv trend Verksamhet teknik ledning 

Lansera tjänst för att hämta 
situationsplan.  Uppfyllt Projekt- och geodataavdelningen 

Digitalisera detaljplaner  Positiv trend Projekt- och geodataavdelningen 

Tillväxtkarta  Positiv trend Projekt- och geodataavdelningen 

Bra gator och vägar  Ingen Gatuavdelningen 

Nöjda Beställare  Ingen Produktionsavdelningen 

Ta fram nya tydliga avtal  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Dagvattenpolicy  Positiv trend VA-avdelningen 

Hållbarhetsindex  Positiv trend VA-avdelningen 

Planer för Avloppsreningsverk och 
Vattenverk  Positiv trend VA-avdelningen 
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5.1.6 Ekonomisk sammanställning  

Tekniska nämnden 
Mariestad –   

Skattefinansierad             
verksamhet 

(tkr) Budget Prognos Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2020 

Delårs-
resultat 

2019 

Verksamhet teknik 
ledning Intäkter -1 849 -1 849 0 0 -1 098  

 Kostnader 3 013 3 163 -150 0 2 289  

 Netto 1 164 1 314 -150 0 1 191  

Projekt- och 
geodataenheten Intäkter -27 700 -28 100 400 0 -28 737  

 Kostnader 29 824 29 824 0 0 29 522  

 Netto 2 124 1 724 400 0 785  

Gatuavdelningen Intäkter -21 048 -20 839 -209 0 -10 804  

 Kostnader 60 834 60 125 709 0 34 238  

 Netto 39 786 39 286 500 0 23 434  

Produktionsavdelningen Intäkter -101 322 -100 726 -596 0 -68 382  

 Kostnader 97 965 97 369 596 0 69 836  

 Netto -3 357 -3 357 0 0 1 454  

Fastighetsavdelningen Intäkter -60 939 -59 507 -1 432 0 -41 743  

 Kostnader 197 951 196 869 1 082 0 130 311  

 Netto 137 012 137 362 -350 0 88 568  

Lokalvårdsavdelningen Intäkter -19 141 -19 065 -76 40 -12 881  

 Kostnader 18 741 18 965 -224 -700 12 698  

 Netto -400 -100 -300 -660 -183  

Totalt Intäkter -231 999 -230 086 -1 913 40 -163 645 -284 700 

 Kostnader 408 328 406 315 2 013 -700 278 894 403 600 

 Netto 176 329 176 229 100 -660 115 249 118 900 

  
Totalt prognostiseras ett nettoöverskott om 100 tkr jämfört med budget. Den intäktsminskning 
som prognostiseras om -1,9 mkr kan cirka -1 mkr härledas till Coronapandemin och 
konjunkturförändringen: 

 Minskat resande med bilpoolsbilar (-150 tkr) 

 Minskat städbehov i verksamheter som stängts (-150 tkr) 

 Färre besök på kommunens ställplatser (-300 tkr) 

 Lägre beläggning på avgiftsbelagda p-platser (-200 tkr) 

 Hyresreducering för verksamheter (-100 tkr) 

 Något lägre tryck på nybyggnation (-100 tkr) 

En stor avvikelse på intäktssidan gäller tomhyror (1,15 mkr) för det särskilda boendet Alen som 
redovisas i tekniskas prognos utan att budget för detta tilldelats som riktlinjer föreskriver. Denna 
intäktsminskning tar ett stort utrymme från årets underhållsmedel, om nämnden ska parera för 
den, med konsekvensen att insatser skjuts till nästkommande år. Ett nytt samarbete med 
Karlsborgs kommun har skapat intäkter motsvarande +500 tkr. Dock påverkar en felbudgetering 
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på intäktssidan gällande Hertigens förskola negativt med -700 tkr. En ökad uthyrning av 
båtplatser säkert som en följd av mindre möjlighet till utlandsemestrande har resulterat i en 
intäktsökning med nästan +100 tkr. 

På kostnadssidan prognostiseras en minskad kostnad med cirka 2 mkr. I prognosen döljs en 
kostnadsökning på -0,7 mkr kopplade till Coronapandemin: 

 Ökade lokalvårdskostnader -200 tkr vilket är betydligt lägre än vad bedömningen var i 
föregående prognos (T1). Ersättning för sjukfrånvaro från staten har förbättrat 
situationen samtidigt som verksamheten lyckats på ett bra sätt flytta runt personal och till 
viss del minskat insatserna där det varit mindre prioriterat samtidigt som extra städning 
införts där prioriteringen varit högre. 

 Tidigt i Pandemin beslutades att ventilera lokaler dygnet runt för att förbättra 
luftkvaliteten och på så sätt minska risken för smittspridning. Detta innebär en ökad 
energikostnad bedömd till cirka -200 tkr. 

 -100 tkr för extra kostnader för informationsmaterial på allmän plats och anpassningar på 
arbetsplatser för minskad trängsel. 

 Inför semesterperioden beslutades att införa kommunvärdar i syfte att påminna om att 
hålla avstånd och öka renhållning på anläggningar där många samlas så som till exempel 
badplatser offentliga toaletter. En satsning som gjordes i samförstånd med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Insatsen belastar kostnadssidan med cirka -200 tkr. 

Kostnader för skadegörelse om cirka -1,2 mkr finns i prognosen vilket är en markant ökning från 
tidigare år. Till detta kan tilläggas kostnader för utökat bevakning om drygt -100 tkr vilket 
satsades för ökad trygghet i hamnområdet under semesterperioden. 

Trots ovan nämnda kostnadsökningar kan nämndens prognos visa på att de totala kostnaderna 
minskar vilket kan tillskrivas effekterna av; 

 Skjuter underhållsinsatser till kommande år för att parera för intäktsbortfall som 
exempelvis till följd av Alen. 

 I Fastighetsavdelningens och Gatuavdelningens detaljbudget har ett utrymme (en buffert 
om totalt 1,3 mkr) budgeterats för att hantera oförutsedda kostnader så som till exempel 
ett onormalt kallt eller snörikt år. Hittills under året har klimatet varit gynnsamt vilket 
innebär att risken för att dessa buffertar behöver tas i anspråk minskat. 

 Energieffektiviseringar 

 Statlig ersättning för sjukfrånvaro 

 Allmän återhållsamhet utöver budgeterat 

Tekniska nämnden 
Mariestad –         

Taxefinansierad      
verksamhet 

(tkr) Budget Prognos Budget-
avvikelse 

Föregående    
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2020 

Delårs-
resultat 

2019 

VA-avdelningen Intäkter -62 229 -62 229 0 0 -38 872  

 Kostnader 62 229 62 229 0 0 38 872  

 Netto 0 0 0 0 0  

   
Den taxefinansierade VA-verksamheten prognostiserar en budgetföljsamhet både gällande 
intäkter och kostnader. Viss osäkerhet finns på intäktssidan då endast två av fyra faktureringar 
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gjorts, men följer hittills plan. De översvämningar som drabbade Mariestad efter skyfallen i 
augusti hanteras inom det utrymmet som finns för oförutsedda händelser. 

5.1.6.1 Åtgärder för budget i balans 

Nämndens prognos innefattar en rad åtgärder för att nå budget och gäller verksamheterna 
generellt. 

 Ytterligare återhållsamhet i inköp och återbesättning av vakanser utöver det som finns 
budget. 

 Omfördelat personal mellan olika insatsområden inom lokalvård där vissa områden 
prioriteras ned till fördel för de områden som behöver prioriteras mer. 

 Minskade skötsel och underhållsinsatser som skjuts till nästkommande år. 

 Fokus på energieffektiviseringar. 

 Organisationsöversyn och förändringar som ska leda till en kostnadseffektivare 
driftsorganisation 

5.1.7 Sammanställning investeringar 

Tekniska nämnden Mariestad 
(tkr) Budget Prognos Budget-

avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårsresultat 
2020 

Gatuavdelningen 24 840 21 427 3 413 0 6 318 

Fastighetsavdelningen 72 294 73 142 -848 0 39 514 

VA-avdelningen 55 374 38 974 16 400 15 814 23 456 

VA-avdelningen Exploatering 10 826 6 826 4 000 4 000 3 116 

Totalt 163 334 140 369 22 965 19 814 72 404 

  
Sammantaget finns inga större negativa kostnadsavvikelser som får en påverkan på vad de 
tilldelade investeringsmedlen planerats att användas till vilket visar att de insatser som gjorts och 
görs för att förbättra våra processer inom projektarbete ger effekt. 

Av en tilldelad investeringsbudget om totalt 164 mkr prognostiseras ett utfall för året på cirka 141 
mkr. De outnyttjade investeringsmedlen är kopplade till projekt som av olika anledningar behövt 
planerats om. 

Inom fastighetsprojekten finns tre större avvikelser där "Kronoparkens förskola" och "Ishallen" 
blivit försenade och tillsammans lämnar ett utrymme kvar i årets budget om cirka +24 mkr. Detta 
utrymme raderas ut då projektet "Ombyggnad centralköket" ligger tidigare än planerat. 

Inom gatuavdelningen är avvikelsen totalt +3 mkr kopplade till att stora delar av VA-
ombyggnaden är skjuten till år 2021 där medel för omgestaltning av gatan (+1 mkr) därför också 
behövs först senare samt ett outnyttjat utrymme (+2 mkr) för "Ombyggnad av allmän plats". 

Den stora avvikelsen finns på VA-avdelningen där sammanlagt 20 mkr av budgeten inte 
prognostiseras att förbrukas. Ombyggnationen av Mariestads reningsverk (+9 mkr) kan inte starta 
då rättsprocessen kring miljötillståndet ännu inte är klar. Några av investeringsprojekten visar sig 
kunna genomföras (eller har genomförts) till en lägre kostnad än budgeterat däribland projektet 
med att bygga ut VA till Moviken/Askevik som prognostiseras kunna lämna tillbaka drygt 2 mkr. 
Utöver nämnda avvikelser finns flertalet mindre investeringsprojekt som prioriterats ned och 
skjuts tills kommande år framför mer prioriterade arbetsinsatser. 
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6 Överförmyndarnämnden 

6.1 Verksamhetens resultat och prognos 

6.1.1 Verksamhetens uppdrag 

Överförmyndarnämnden  

Ordförande: Fanny Carlsson (M) 

Vice ordförande: Leif Andersson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Överförmyndarverksamheten. 

 
Ansvarsområden 

Nämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag och förordning ska handhas av 
överförmyndarnämnden. Till det regelverket räknas företrädesvis kommunallagen, föräldrabalken 
och förmyndarskapsförordningen samt lagen om god man för ensamkommande barn. 
Summering av ansvarsområden: 

 Besluta om förordnande och entledigande av vissa förvaltare och gode män. 

 Ha tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 

6.1.2 Viktiga händelser under året 

 Under året har det anställts en professionell god man/förvaltare.  

6.1.3 Framtid 

Antal ärenden hos Överförmyndarnämnden ökar ständigt och har blivit allt mer komplexa.  
Komplexiteten i dessa ärenden ställer högre krav på kompetensutveckling hos både handläggare, 
ställföreträdare och förvaltare. 

Överförmyndarnämnden har i uppdrag att utöva tillsyn över ställföreträdare och förvaltare. I juli 
2019 tillsatte regeringen en statlig utredning för att se över reglerna om ställföreträdare och 
förvaltare. Uppdraget ska redovisas i februari 2021. 

6.1.4 Ekonomisk sammanställning 

Överförmyndarnämnden  
 

(tkr) Budget Prognos Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2020 

Delårs-
resultat  

2019 

Överförmyndarverksamhet Intäkter -280 -100 -180  -99  

 Kostnader 1 805 2 075 -270  1 818  

 Netto 1 525 1 975 -450 -350 1 719 1 500 

  
Överförmyndarverksamheten har under de senaste fem åren ej lyckats nå en budget i balans. 
Ärendemängden har under dessa år varierat. Den ökade ärendemängden under åren 2015 – 2016 
härrör till ökat antal ensamkommande barn. Antal ärenden gällande ensamkommande barn har 
dock minskat och håller en jämn nivå. Dock har ärenden som inte är knutna till ensamkommande 
barn ökat. 

Budgetramen för 2020 är oförändrad jämfört med 2019 års budget. Under 2019 har 
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ärendevolymen varit hög vilket har medfört höga arvodeskostnader och reseersättningar. 
Prognosen för 2020 pekar på fortsatt hög ärendevolym och i kombination med att antalet svåra 
ärendena också ökar finns det stor osäkerhet kring budgeten. 

6.1.4.1 Åtgärder för budget i balans 

Under år 2019 beslutades att en professionell god man skulle anställas för att komma till rätta 
med de höga kostnader som genererats med anledning av att Mariestads kommun anlitat ett 
externt företag för svåra och komplicerade ärenden. Full effekt av denna anställning kommer 
dock ej att nås under året då rekryteringsprocessen försenats. Återtagande av ärenden från det 
externa företaget har påbörjats och det kommer att ha en viss påverkan på resultatet. 
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7 MTG - IT-nämnden 

7.1 Verksamhetens resultat och prognos 

7.1.1 Verksamhetens uppdrag 

 IT-nämnden  

Ordförande: Johan Abrahamsson (M), Mariestad 

Vice ordförande: Bengt Sjöberg (M), Töreboda 

IT-nämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspång. Töreboda kommun är huvudman 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

IT-avdelning. 

 
Ansvarsområden 

IT-nämndens uppdrag regleras i Reglemente och Samarbetsavtal inom MTG och innebär i 
korthet att: 

 tillhandahålla drift, support och förvaltning av system och nätverksmiljön för 
verksamheterna i medlemskommunerna 

 bedriva verksamheten inom tilldelade ekonomiska ramar och på ett ändamålsenlig och 
effektivt sätt 

 i enlighet med beslutade mål, riktlinjer och ekonomiska ramar bland annat ansvara för att: 
o styra de interna IT-funktionerna för att säkerställa att stödet svarar mot 

verksamhetsbehovet 

7.1.2 Viktiga händelser under året 

Delåret 2020 har till stor del präglats av Corona-situationen och IT-avdelningen har både 
anpassat arbetet utifrån våra kunders förändrade behov och efterfrågan men också utifrån att 
säkerställa vår egen drift- och leveransförmåga. 

 Växelvis hemarbete varannan vecka för halva personalstyrkan har varit infört sedan april 
2020 i syfte att säkerställa så att inte personalstyrka för verksamhetskritisk drift av IT-
miljö eller verksamhetssystem helt kan slås ut. 

 Prioriterat fokus på leveranser och support till verksamheterna för bland annat teknik och 
stöd kring nya arbets- och mötessätt, främst kopplat till distansarbete. 

 Drift av MTG:s IT-miljö har varit stabil utan några allvarliga driftavbrott eller incidenter.  

7.1.3 Framtid 

Den pågående digitaliseringen påverkar i hög grad arbetssätt och arbetshjälpmedel för 
kommunens verksamheter. Det ställer i sin tur krav på den centrala IT-miljön med nya 
funktioner och extra högt krav på säkerhetslösningar så att kommunerna upprätthåller en hög 
informationssäkerhet trots mobila och förändrade arbetssätt. 

IT-avdelningen förändrar och effektiviserar sin drift och support så att mer resurser kan läggas på 
att stödja verksamheternas effektiviseringsarbete med det IT-stöd som behövs 
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7.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Eftersom IT-nämnden är en intern stödverksamhet finns inga mål som är riktade mot 
medborgare utan endast mål som berör personal och resultat. Måluppfyllnaden är dock god och 
IT-nämnden har för 2020 en budget i balans. 

7.1.5 Verksamhetens måluppföljning 

7.1.5.1 Attraktiv arbetsgivare 

 

Kommentar 

Resultaten bygger på den medarbetarenkät som genomförs vartannat år i Töreboda kommun 
vilket innebär att siffrorna är från senaste mätningen våren 2018. 
Målvärdena för nedanstående mål har ändrats under 2019 från 80 till 85, vilket innebär att målen 
inte längre uppnås men resultaten baseras fortfarande på mätningen 2018. 

Indexberäkningen som används i mätningen blir dock något missvisande jämfört med om 
procentberäkning använts. 

Resultaten får därför anses godkända och ingen specifik åtgärdsplan är planerad utan frågorna 
vägs in i de kontinuerliga medarbetarsamtalen. 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Måluppfyllnad 92,98 %. 
På en skala 1-5 (där 5 är högst) har 

22 % svarat 5 
72 % svarat 4 
6 % svarat 3 
0 % har svarat 2 eller 1 

Resultatet får därför anses godkänt och ingen specifik åtgärdsplan är planerad utan frågorna vägs 
in i de kontinuerliga medarbetarsamtalen. 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Måluppfyllnad 95,3 %. 
På en skala 1-5 (där 5 är högst) har 

33 % svarat 5 
56 % svarat 4 
11 % svarat 3 
0 % har svarat 2 eller 1 

Resultatet får därför anses godkänt och ingen specifik åtgärdsplan är planerad utan frågorna vägs 
in i de kontinuerliga medarbetarsamtalen. 
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 Nämndsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Motiverad på arbetet minst85 79 92,9 % 

 Gott ledarskap minst 85 81 95,3 % 

7.1.5.2 Stabil ekonomi med budget i balans 

 

Kommentar 

Prognosen för år 2020 är en budget i balans. 

 Nämndsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Budget i balans för IT-
nämnden 

100 % 100 % 100 % 

7.1.6 Ekonomisk sammanställning 

 Budget 2020 Budget Aug 
2020 

Resultat Juli 
2020 

Prognos 2020 Avvikelse 
Prognos 

Intäkt -22 639 -15 093 -16 338 -22 639  

Personalkostnader 14 751 9 834 8 593 14 751  

Övriga kostnader 7 888 5 259 4 818 7 888  

Summa 
Kostnader 

22 639 15 093 13 411 22 639  

Nettokostnad -2 927  

  
Utfall för Tertial 2, delårsuppföljning t.o.m. augusti 2020 är +2 927 tkr. 

Överskottet består bland annat av utfakturerade kostnader mot verksamheterna under maj som 
inte kunnat periodiseras över året. Både intäkter och kostnader varierar under året beroende på 
när en del större leverantörsfakturor inkommer samt när utfakturering sker mot verksamheterna. 
Utöver detta gav även det nya sättet att beräkna semesterlöneskuld ett överskott på juli och 
augusti månads personalkostnader, vilket sammanlagt motsvarade cirka 1 200 tkr jämfört med en 
normalmånad under 2020. 

Ovanstående delar jämnar ut sig  på helåret och prognos för helåret är således en budget i balans, 
preliminärt med ett visst överskott. 

7.1.6.1 Åtgärder för budget i balans 

Prognos för helåret är en budget i balans. 
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8 MTGK - Lönenämnden 

8.1 Verksamhetens resultat och prognos 

8.1.1 Verksamhetens uppdrag 

 Lönenämnden  

Ordförande: Catarina Davidsson (C), Karlsborg 

Vice ordförande: Carina Gullberg (S), Gullspång 

Lönenämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg. Gullspångs kommun är huvudman. 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Löneadministration. 

 
Ansvarsområden 

 Gullspångs kommun är värdkommun för den gemensamma lönenämnden. Mariestad, 
Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner ingår i lönenämnden. 

 Nämnden fullgör medlemskommunernas uppgifter inom området för löne- och 
pensionsadministration samt ansvarar för uttag av den personalstatistik som 
medlemskommunerna önskar ta del av. 

 Lönekontoret är lokaliserat till Hova. Här görs även löner åt Tolkförmedlingen Väst, 
Biosfär och Kooperativet laxen. 

8.1.2 Viktiga händelser under året 

 Det har varit en hektiskt vår för oss som arbetar med lön. Olika information och data har 
önskats ta fram ur systemet för analys och strategisk planering i verksamheterna. Den här 
situationen visar med tydlighet hur viktigt det är att ha bra förutsättningar och att lön görs 
rätt. 

 I en tid när beslut ofta ska baseras på data, så spelar lön en allt större roll. Lönesystemet 
innehåller mycket data som kan ge värdefull information om verksamhetens viktigaste 
tillgång, bara att hämta för den som vet hur, och har förmågan att analysera den. 

 På grund av covid-19 har personalen börjat arbeta på distans. Detta har mynnat ut i ett 
nytt sätt att arbeta och öppnat ögonen för arbetsuppgifter som tidigare gjorts av vana. 

 Fokus har fortsatt legat på digitalisering och en e-tjänst för förtroendevaldas ersättning 
samt rapportering av läkarintyg har färdigställts och ska nu lanseras. 

 Två kontorslokaler har sagts upp som ett led i det besparingskrav som ligger på 
verksamheten. 

8.1.3 Framtid 

I digitaliseringens fotspår går allt fler myndigheter mot ökad standardisering och öppnar upp för 
nya sätt att ta in data. Skatteverket banade vägen och fler rapportmottagare är på gång. Tack vare 
AGI har hanteringen av sjuklönekostnader och nedsättningar av arbetsgivaravgifter förenklats. På 
det här sättet får vi ett bättre informationsflöde och möjlighet till en mer snabbfotad löneprocess. 
Bra systemstöd och tydliga löneprocesser är det som kommer ligga till grund för att klara 
anpassningen till ett än mer digitaliserat arbetssätt. 
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8.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Verksamhetsmålen förväntas uppnås inom budgetramen. 

8.1.5 Nämndens måluppföljning 

Enkelt att komma i kontakt med kommunen 

 

Kommentar 

Det angivna värdet avser 2019. Mätning kommer att göras under hösten genom en enkät som går 
ut till samtliga chefer i de fyra kommunerna. En ny telefonlösning implementerades under våren i 
syfte att ge snabbare service och ökad tillgänglighet till medarbetare och chefer. 

   Nämndsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Det är enkelt att komma i 
kontakt med personal på 
Lönekontoret 

minst 90 85 94,4 % 

Nöjda med verksamheternas kvalitet, bemötande och service. De känner sig delaktiga och är 
stolta över platsen de bor i och verkar på. 

 

Kommentar 

Det angivna värdet avser 2019. Mätning kommer att göras under hösten genom en enkät som går 
ut till samtliga chefer i de fyra kommunerna. 

För att effektivisera verksamheten pågår en digitalisering- och förändringsresa. Under våren 
digitaliserades sättet att lämna arbetsgivarintyg via en koppling mellan lönesystemet och 
arbetsgivarintyg.nu, vilket innebär att en medarbetare får sitt intyg digitalt istället för på papper. 
Flertalet andra förbättringsåtgärder har identifierats och påbörjats. 

Ett nytt introduktionsprogram för nya chefer har tagits fram, detta i syfte att alla chefer ska få 
samma information och förutsättningar att använda systemet på bästa sätt. 

   Nämndsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  Personal- och lönesystem 
uppfyller verksamhetens 
behov 

minst 90 89,43 99,4 % 

  Verksamheten upplever att 
de får ett professionellt 
stöd. 

minst 95 94,53 99,5 % 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 

Kommentar 
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Inga nya siffor har rapporterats sedan 2018. Målet följs upp i medarbetarundersökningen som 
görs vartannat år, nästa mätning görs under hösten 2020. 

   Nämndsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

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

minst 80 61 76,3 % 

8.1.6 Ekonomisk sammanställning 

  
Budget 
2020 

Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2020 T2 

Avvik 
Prognos 
T2 

Avvik 
Prognos 
T1 

Intäkt -11 195 -7 463 -7 078 -11 195   

Personalkostnader 8 450 5 633 5 440 8 450   

Övriga kostnader 2 745 1 830 1 638 2 745   

Summa 
Kostnader 

11 195 7 463 7 078 11 195   

Nettokostnad       

 

På grund av beslutat inköpsstopp samt beslut om restriktivitet med kurser och konferenser 
förväntas ett överskott vid årets slut på cirka 100 tkr. 

Överskottet i rapporten för delåret gällande intäkter, förväntas motsvara lika stora kostnader vid 
årets slut. 

8.1.6.1 Åtgärder för budget i balans 

Budgeten förväntas visa ett överskott. Inga ytterligare åtgärder vidtas. 


