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AFI/Sötåsen

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
AFI/Sötåsen

Projektägare
Töreboda kommun

Projektperiod
Projektperioden är förlängd året 2021 ut.

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Målgruppen är nyanlända som har svårigheter att ta till sig svenska språket och som har svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden. En grupp som är i behov av samordnande insatser för att närma sig
arbetsmarknaden och som oftast är aktuella för både kommun, hälso- och sjukvården och
arbetsförmedlingen.
På grund av Covid-19-pandemin och övergången till distansundervisning på SFI som pandemin medfört, så
har inte insatsen kunnat genomföras till fullo så som det var tänkt och inte kunnat avslutas i enlighet med
tidigare plan. Med anledning av det förlängs avtalsperioden att gälla också 2021-03-16 – 2021-12-31.
Under 2021 nyttjas medel fortsatt för att stötta särskilt utsatta nyanlända som har svårigheter att ta till sig
svenska språket.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Uppnå språkprogression i gruppen utomeuropeiskt födda i Mariestad, Töreboda och Gullspång som leder
till stegförflyttning mot en egen försörjning och bidrar till en minskad arbetslöshet i denna grupp.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Målet är att under hösten 2021 ha 15 deltagare och att deltagarna ska utvecklas i det svenska språket. Målet
med projektet är också att hitta en ny arbetsmetod att implementera för fler deltagare ur denna målgrupp
eller inom andra branschutbildningar och andra målgrupper.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Under 2021 nyttjas medel fortsatt för att stötta särskilt utsatta nyanlända som har svårigheter att ta till sig
svenska språket.
Det ska ske genom ett digitalt språkpaket för 15 individer, med digitala språkkurser för olika yrkesroller och
det kopplas mot våra jobbspår inom vård och omsorg, storkök, förskola och skola. Digitalt språktest
kommer att genomföras vid uppstart för att verifiera språknivån och en inom projektet utsedd person
ansvarar för uppföljning av språktester och kurser i yrkessvenska samt bidrar med löpande support. Det
digitala språkpaketet ska efter projektperioden utvärderas och om det fungerar kan det användas inom SFI
eller arbetsmarknadsinsatser.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Under första delåret 2021 har projektet legat vilande och något resultat kan inte presenteras.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Pandemin har ställt till det mycket. Förändringar har nu gjorts runt upplägg och förhoppningen är att
projektet kan ta fart under delår 2 2021.
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Aurum Locus

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Aurum Locus

Projektägare
Karlsborgs kommun

Projektperiod
200501-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Karlsborg är likt många mindre orter, ett samhälle med stora utmaningar. Arbetsmarknaden är starkt
präglad av försvarets närvaro och det geografiska läget och det i kombination med Arbetsförmedlingens
förändring, gör det praktiskt utmanande att bygga insatser som kan möta arbetsmarknadens krav.
Kostnader för försörjningsstöd ökar och de människor som av olika anledningar befinner sig långt ner på
samhällsstegen behöver ihållande och samordnade insatser för sin förflyttning.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Projektet vill öka deltagarnas motivation, hälsa, mobilitet, kontaktnät och kommunikationsförmåga.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Deltagarna ska göra stegförflyttningar mot egen försörjning. Projektet vill lyfta fram och marknadsföra
människor och deras idéer. Skapa nya sätt att få individens behov och företagens krav att mötas.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Med utgångspunkt i lösningsfokus vill vi genom projektet hitta individens drivkraft och inspiration, och
genom en form av entreprenöriell rehabilitering som bygger på individens idéer och kreativitet, ska
individen göra stegförflyttningar mot egen försörjning
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Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Vi ser flera positiva effekter av projektet och det är fem personer som har gått vidare till anställning
och en person har startat ett eget företag. Utöver detta så ser vi över lag inom verksamheten att
det lösningsfokuserade perspektivet öppnar upp för både idéer och kreativitet. Deltagare gör
stegförflyttningar genom att öppna upp sig och delta i samtal/aktiviteter.
Resultaten vi ser är övervägande positiva men på grund av pandemin så är resultaten inte i den
omfattning som vi hade uppskattat. Under våren har arbetsmarknadsenheten haft intagsstopp
vilket har bidragit till att vi inte har kunnat skriva in så många personer i projektet som vi hade
önskat.
Under första delen av året så jobbade vi på distans och provade då på olika verktyg för att utveckla
den digitala kompetensen. Vi spelade bland annat in informationsfilmer, vilket är något som vi
kommer att fortsätta att utveckla.
Arbetsmarknadsenheten har påbörjat en samverkan med en secondhandbutik där våra deltagare
har varit delaktiga i den kreativa processen med att starta upp verksamheten. En av deltagarna
som var med från början är nu anställd och arbetar 100% i butiken.
Vi har fortsatt vårt arbete med våra interna insatser kopplat till nycklarna. Genom att jobba med ett
lösningsfokuserat förhållningssätt och via samtal med deltagare så vill vi än mer säkra upp
kvalitativa insatser och genererar stegförflyttning. Under våren har personal genomgått utbildning
inom 7tjugo och förberett för uppstart av deltagargrupp. Tyvärr har inte gruppen kunnat påbörjats
på grund av pandemin men vi planerar för en start efter semesterperioden. Inom projektet har vi
också fortsatt att utforska olika sätt att jobba med hälsa. Bland annat har vi startat en ”hälsotimme”
på en fast tid varje vecka för att göra det till en rutin. Vi vill möjliggöra att deltagare ska få testa på
olika former av aktivitet samt att de själva är med och tar fram olika alternativ. Som ett led av detta
så har vi har även startat upp en samverkan med Kultur och Fritid där vi tillsammans ska ta fram
olika promenadslingor.
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Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

De fortsatta framgångsfaktorerna är att vi har stor möjlighet att testa olika format och aktiviteter. Att
vi också har möjlighet att ta in nya tankar och idéer i den befintliga verksamheten gör att det känns
”på riktigt”, både för deltagare och personal. Ytterligare en framgångsfaktor är att det inom ramen
för projektet skapas så mycket mer tid för varje deltagare. Vi har via projektet möjlighet att lyssna in
deltagare på ett djupare plan och där fånga upp det som framkommer.
En svårighet är, inte helt oväntat, att driva projektet under rådande pandemi. Flertalet aktiviteter har
fått ställas in och det har varit svårt att få in nya deltagare då det har varit intagsstopp. För att möta
detta så har vi bland annat utökat vår digitala kompetens. Detta ser vi som en positiv utveckling för
verksamheten men det är fortfarande en utmaning att övervinna språkbarriärer som råder mellan
flera av våra deltagare. En annan svårighet är samverkan med arbetsförmedlingen. Vi har provat
några olika sätt för att stärka samverkan men ännu inte lyckats hitta rätt.
För de deltagare som idag har en anställning har det fungerat väldigt bra med arbetsgivaren men
det har i vissa fall varit svårt att få till en bra dialog gällande stöd från arbetsförmedlingen (ex. vid
lönestöd).
Vår ambition är att fortsätta leva upp till de mål som är satta. Vi ser redan nu att deltagare gör
stegförflyttningar och flera av dem har idag en anställning. Vi bedömer att detta kommer att
fortsätta. Utmaningen är helt klart att anpassa projektet utifrån aktuella restriktioner. Vi har stora
förhoppningar om att fysiskt kunna möta arbetsmarknaden i större utsträckning. Om detta inte är
möjligt utifrån restriktioner så kommer vi att fortsätta med digitala studiebesök samt hitta andra
lösningar för att få deltagare och arbetsmarknaden att närma sig varandra. Vi förbereder också för
flertalet aktiviteter nu under hösten och ambitionen är att kunna genomföra samtliga. Vi är idag
vana vid att vara flexibla så skulle det komma ännu en pandemivåg så kommer vi att skapa nya
lösningar för att driva våra deltagare och verksamhet framåt.
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Cresco Creare

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Cresco Creare (att växa och utvecklas)

Projektägare
Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod
2021-01 01-2023-02-28

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Projektet kommer att arbeta med deltagare från 12 kommuner i Skaraborg i behov av stöd inom
målgrupperna; psykisk ohälsa, missbruksproblematik och utrikesfödda. Visionen med projektet är att fler
individer når arbete/studier med hjälp av en samordnad Skaraborgsmodell.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Testa och utveckla BIP-modellen till en “Skaraborgsmodell” och genom a. tt arbeta med indikatorerna
förflytta deltagarna mot arbete samt kunna mäta deltagarnas progression

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

-30% av deltagarna har fått arbete/påbörjat studier.
- 50% av deltagarna har påbörjat arbetslivsinriktade åtgärder.
- Av de som inte närmat sig arbete/studier har 90% fått en mer strukturerad vardag.
- Deltagarna har fått ett flexibelt och fördomsfritt stöd.
- Samverkan och kunskap om varandra har ökat hos parterna i Skaraborg samt gentemot lokalt näringsliv
och ideell sektor.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Den danska BIP-studien lägger grunden för en metod där kartläggning och uppföljning av
individens arbetsförmåga mäts och förbättras med hjälp av progressionskort. Uppföljning sker via
progressionsmätningar samt sus.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Eftersom projektet startade i januari 2021 och deltagare inte började förrän i april kan vi ännu inte
se något tydligt resultat utifrån deltagarna mer än att de påbörjat en insats eftersom mycket få
deltagare inte avslutats ännu. Däremot ökar och förbättras samverkan och kunskap hos parterna
eftersom vi hela tiden identifierar problem som uppstår och får lösa detta tillsammans med
deltagarparterna. Samordnarna har också ett nätverk där de lär av varandra och fångar upp goda
exempel.
31 augusti 2021 hade Cresco Creare 119 deltagare totalt enligt sus. 60 av dessa är kvinnor, 59 är
män.
71% av deltagarna är mellan 19-34 år. 60% har försörjningsstöd, 26% sjukpenning och 14%
aktivitetsersättning, 5% sjukersättning, 5% aktivitetsstöd och 1% saknar försörjning. 88% tillhör
målgruppen psykisk ohälsa, 10% utrikesfödda och 8% missbruksproblematik.
60% av alla deltagare har nu hemuppgifter som de arbetar med. 29% av deltagarna är igång med
arbetsträning.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Eftersom det handlar om 12 kommuner är det olika förutsättningar i samtliga kommuner. Det finns
olika remissförfarande, olika insatser för deltagarna och samverkan inom kommunen ser också
olika ut.
En framgångsfaktor är att det bildats ett nätverk som tillsammans har möjlighet till
erfarenhetsutbyte och lära sig av varandra. Det finns mycket kunskap inom nätverket.
Det finns en tradition av att snabbt ta ställning till vilken aktivitet som en deltagare ska anvisas till. I
Cresco Creare vill vi att hela livssituationen ses över och att man arbetar med indikatorer för att nå
progression. Det är därför en utmaning att innan samordnarna tänker aktivitet verkligen ha
identifierat vilka indikatorer som deltagaren bör arbeta med tillsammans med samordnaren. Det
behöver inte handla om en aktivitet och det tankesättet behöver ändras för att nå progression och
att den ska hålla över tid.
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Elings ark

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Elings ark

Projektägare
Försäkringskassan

Projektperiod
200215 – 211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

På grund av det höga sjukpenningtalet i Vara kommun genomfördes en förstudie (september 2017- februari
2018) med konceptet grön prerehabilitering på Elings ark, där deltagarna får möjlighet till återhämtning i en
grön miljö. Målgruppen står en bit ifrån arbetsmarknaden och mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för
de här personerna lite längre fram, det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att
sedan kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Förstudien blev lyckosam och insatsen erbjuds nu
igen sedan februari 2020.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Insatsen på Elings ark är en del av paraplyprojekte Vara frisk! Syftet med projektet är att arbeta både
förebyggande och åtgärdande med Vara kommuns invånare i syfte att öka den upplevda hälsan och
aktivitetsförmågan (och sänka kommunens sjuktal, speciellt för kvinnor) för att på sikt få eller komma åter i
arbete.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Målet med den del av Vara frisk! som rör Elings ark är att individer med en längre eller komplexare
sjukskrivning ges möjligheten till grön pre-rehabilitering som en aktiv insats, samt att de som deltar i grön
pre-rehabilitering ska, efter genomförd insats, ha en upplevd bättre hälsa och en upplevd ökad
aktivitetsförmåga.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Insatsen pågår i 10 veckor. Upplägget är individuellt utformat. Aktiviteter inom trädgård, djur, natur, målning,
sång, musik, snickeri, foto, lättare motion etc.
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Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

29% av platserna har blivit tillsatta = 7 personer.
En deltagare slutade tidigare på grund av sjukdom och har ej deltagit i självskattning.
83 % har höjt sin aktivitetsnivå.
67 % har höjt sin fysiska hälsa.
67% har höjt sin psykiska hälsa.
67 % har ökat sin känsla av balans i tillvaron
33 % har ökat sin syn på framtiden.

Alla känner sig synliga och många blir bättre i både sin fysiska och psykiska hälsa. En del går från
väldigt svår ohälsa, beroende av andra, till att börja styra sitt eget liv vidare ut mot
arbetsmarknaden. Någon gick även denna gång direkt ut i arbete på öppna arbetsmarknaden.
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Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Våra framgångsfaktorer är liksom tidigare år att vi får igång ett högt antal deltagare i aktivitet, alla
känner sig synliga och många blir bättre i både sin fysiska och psykiska hälsa. En del går från
väldigt svår ohälsa, beroende av andra, till att börja styra sitt eget liv vidare ut mot
arbetsmarknaden. Någon gick även denna gång direkt ut i arbete på öppna arbetsmarknaden. Vi
vet att vårt koncept håller och vi är glada för det.
År 2021 har varit ett svårt år många sätt. Vi har känt frustration och skuld när vi hjälpt de svårast
sjuka att se en framtid och det har uppstått ett större glapp mellan aktivitetsperioden här och nästa
aktivitet. Många unga personer har känt sig svikna av samhället sedan tidigare och har nära till
gränsen att ge upp. Vi har försökt att hålla kontakten med deltagarna, skickat med deltagaren lite
ofärdiga hantverkssaker, växter för plantering eller andra uppgifter för fortsatt aktivitet efter sin tid
hos oss. Vid några tillfällen har vi även deltagit som stöd i samverkansmöten med FK och
Arbetsförmedling efter deltagarens avslut. Vi tittade på vår verksamhets aktivitetsperioder och fann
att två av perioderna slutar vid en ledighet, jul och semester. Vi insåg att det inte är bra för
deltagaren som går hem och måste invänta att all ledighet tar slut och därefter att någon
handläggare/ kontaktperson ska ha tid att hjälpa hen vidare. Glappet blir helt enkelt för stort. I
januari år 2021 startade Cresco Creare som vi ser som en möjlig lösning på problemet med dessa
glapp som uppstår. Deltagarna behöver någon som ser till helheten, kartlägger och planerar så att
”hela resan fram mot arbete” kan bli av och gå så friktionsfritt som möjligt.
Vi bedriver gruppverksamhet och deltagarantalet har varit alldeles för lågt under hela år 2021. Det
blev en sådan markant skillnad redan i början av året att vi började leta efter orsak. Tidigare har
man sagt att det varit för svårt att ta sig till oss då deltagarna inte haft bil men nu har både Essunga
och Vara kommun ställt chaufförer till förfogande. Vi vet att många som passar vår verksamhet har
tillgång till bil och tidigare har de kommit från platser i hela Skaraborg. Vi har gjort mejlutskick med
påminnelser till de som arbetar närmast vår målgrupp, de som skall motivera i första steget.
Vi har kommunicerat verksamheten tydligare och bredare. Vi har ringt runt för att söka ta reda på
vad som har hänt. Oftast har vi fått till svar att man har mycket att göra, att det är omorganiseringar
eller att man helt enkelt inte har tid. Vi har också hört att vi är så effektiva att man helt enkelt inte
hinner med. Exempel- Vår aktivitetsperiod är tio veckor, innan det skall handläggare/
kontaktperson identifiera och motivera deltagaren, det skall göras studiebesök och efter en tid
skall det genomföras ett uppföljningsmöte. Vid aktivitetsperiodens slut skall deltagaren lotsas
vidare samtidigt som nya deltagare skall stå redo inför vår nästa omgång, en omgång som ofta
startar direkt veckan efter ett avslut. Drar vi lärdom av det här så ser vi att vår verksamhet lämpar
sig för två omgångar per år med aktivitetsperioder som ligger en bit från ledighet där handläggare/
kontaktpersoner har längre tid på sig att identifiera, motivera deltagare med längre och
komplexare sjukskrivning. Så att alla hinner med.
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När vi förstod att handläggare/ kontaktpersoner skulle få svårt att få ihop deltagare till två omgångar,
med fulla grupper, direkt efter semesterperioden till oss under hösten valde vi i samråd med
Samordningsförbundet att i stället för att ha två omgångar på tio veckor under hösten/ vintern ändra till
att endast ha en omgång på tolv veckor. En aktivitetsperiod på tolv veckor ger de som handlägger,
följer upp och lotsar vidare ytterligare någon vecka för planering innan deltagarens avslut och är
också, enligt de flesta utvärderingar, optimalt för att deltagaren inte skall känna stress vid avslut.
Dessutom senarelägger vi starten för att de som remitterar skall hinna med efter semesterledighet.
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Friskvågen

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Friskvågen

Projektägare
Götene kommun

Projektperiod
170901-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

På grund av det höga sjukpenningtalet som var vid projektstart i Götene kommun, inklusive höga
sjukpenningtal hos Götene kommun som arbetsgivare, har Samordningsförbundet i samverkan med
kommunen, Försäkringskassan och Nya Mästers Handelsträdgård AB erbjudit prerehabilitering enligt
förstudien Friskvågens koncept till långtidssjukskrivna sedan 2017-09-01.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att ge sjukskrivna, med eller utan anställning hos någon arbetsgivare inom
Samordningsförbundets geografiska område, möjligheten att delta i en prerehabiliterande insats och på så
vis börja förflyttningen mot egen försörjning. För Götene kommun som arbetsgivare är möjligheten till
prerehabiliteringen ett verktyg för chefer i syfte att främja medarbetarnas återgång i arbete och minska
sjukfrånvaron.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Målet är att ge den deltagande individen ökad aktivitetsförmåga och förbättrad hälsa så att individen sedan
helt eller delvis ska kunna gå tillbaka till ordinarie arbete, annat arbete (via arbetsträning), praktik eller
annan sysselsättning.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Aktiviteterna som genomförs är individuellt utformade. Exempel på aktiviteter är arbete med växter
i trädgårdsmiljö, kreativa aktiviteter där deltagaren får använda händer och sinnet så som målning,
skulptering, lera och handarbete samt mindfulness, yoga, avslappning och lättare motion.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Totalt har 84 personer fått möjligheten att starta på friskvågen. Just nu är det 19 aktiva på våra 16
platser varav 2 män.
Jag har försökt få kontakt med de 64 som slutat för att få en uppfattning om var de befinner sig,
detta har jag gjort via sms.
De som svarat har uttalat vilken stor betydelse friskvågen haft genom att de fick utvecklas i sin
egen takt utifrån dagsform. De har även tagit upp betydelsen av vår tro på att de kunde bli friska.
2 är tillbaka inom sitt tidigare yrke som sjuksköterska, en har valt att jobba 80% för att inte gå i
väggen igen.
6 stycken har valt trädgård och blommor som sitt nya yrke, säsong på kyrkogård och blomsterbutik.
(OBS inte på mästers)
1 tränare på gym, 1 kioskbiträde, 1 scenarbetare på esplanadteatern, 3 extrahjälp till lärare i skolan, 1
äldrevården,
1 folkhögskola, 1 anställning 50% biltema och kan åter ha sina barn på 100%. 1 praktik ekogård, 3
AME Götene.
Av de 19 personer som är inskrivna nu så praktiserar 1 genom Arcus på en gård 3 dagar och är kvar
hos oss 2 dagar för att vara arbetsberedd på 5 dagar. 1 är hos oss i samarbete med AME i Götene
för arbetsförmågebedömning.
Min bedömning är att det är 60% som kommer ut i arbete inom 3 år,
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Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

En av våra framgångsfaktorer är att vi har kontinuerligt intag. Det är också den största utmaningen
då gruppen förändras hela tiden. Det går för det mesta väldigt bra, men vissa personer kan
förändra en hel stabil grupp.
Det har gått bra hittills, en ledare avled i mars månad och det satte oss andra på prov, då några
deltagare som varit länge hos oss och hade en relation till henne medan de som kommit in under
2020 och 2021 inte kände henne.
Hos oss finns ingen tidsbegränsning utan de har möjlighet att vara hos oss tills de går till nästa
aktivitet. Vi tillåter att de dubbelkör under en kortare tid. Men jag inser att det är svårt att komma till
avslut med dem som väntar på utredningar inom vården.
Jag föredrar att titta på de solskenshistorier som vi ser dagligen och är tacksam över det goda
samarbetet med AME, Försäkringskassan och Soc i Götene. Där upplever jag att vi kommit långt.
Förändring pågår ständigt. Jag har 2 nya medarbetare Christina som är socionom och florist,
började i januari och ersätter Susanna. Ulrica som är Yogainstruktör, massör och livsstilscoach har
ersatt Helena.
Jag upplever att det har gjort gott för gruppen med nya människor som kan se annorlunda på
problem som ältats länge. Det vi ser som en nackdel är att det inte finns fler liknande ställen som
deltagarna kan gå vidare till istället för att gå hem när vi känner att vi nått en gräns där deltagaren
inte är mottaglig för mer uppmuntran.
Att fortsätta utveckla människors vilja är jag helt säker på att det ger bestående resultat för en
hållbarbar framtid för varje individ.
Vilja kan försätta berg och förändra synen på den sjukdom de drabbats av.

www.samordningsforbundetskaraborg.se
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde

2021-09-14

Hantverksstegen

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Hantverksstegen

Projektägare
Tibro kommun

Projektperiod
210101-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Vid en längre sjukskrivning eller frånvaro från arbetslivet visade det sig att steget till att delta i en
arbetslivsinriktad rehabilitering var stort och ofta blev allt för påfrestande. Idén om att erbjuda en form av
återhämtning eller lugnare start mot en arbetslivsinriktad rehabilitering föddes, och när Folkuniversitetet
visades kunna agera aktör började en prerehabilitering med inriktning på möbel och textilhantverk att
formas. Hantverksstegen.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet med projektet är att deltagarna ska komma närmare eget arbete eller studier.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Minst 90 % av deltagarna ska uppleva att de har fått stöd i projektet som har varit till stor nytta för dem.
Minst 90 % av deltagarna ska känna att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att
detta stöd har upphört.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Hur arbetar ni för att följa uppsatta mål?

Hantverksstegen erbjuder återhämtning och en lugnare start mot en arbetslivsinriktad
rehabilitering/arbete eller motsvarande, genom stöd och olika hantverksaktiviteter på Tibro
Hantverksakademi. Det handlar om motiverande och inspirerande aktiviteter i en kreativ miljö
utifrån deltagarens intresse, möjligheter och med hänsyn till deltagarens hinder. Här får deltagarna
vara en del av ett sammanhang och utvecklas som människor.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Vi har 10 inskrivna och haft sen mars det har kommit förfrågningar kontinuerligt. Det har varit stort
intresse vilket skapat lite väntetider inför starter under juni/juli.

Alla når inte målen.
Vi har haft tre som fått sluta under våren då de inte kunde tillgodogöra sig insatsen på grund av
problematik med hälsan. En hade en mer komplex situation med många problem som behövdes
redas ut för att klara insatsen, en annan var helt enkelt inte redo ännu och den tredje hade för svår
värk för att ens komma upp i timmar för arbetsträning.

Andra klarar målen.
Vi har haft en som i framtiden ville jobba med båtinredningar, dynor och klädslar etc. och hen fick
fokus på sömnad av båtdynor. Hen kom via arbetsmarknadsenheten i Karlsborg och har fått en
plats för arbetsträning på Försvarsmaktens sadelmakeri/tapetserarverkstad i Karlsborg. Några
andra som är klara för arbetsträning hade inte vid avslut här fått klart någon plats men de kändes
klara för att komma ut i arbetsträning. För vissa är hälsan en utmaning, men med rätt stöd efter
insatsen här är övertygelsen att de skulle klara sig bra då de vuxit som individer och klarat mer än
de själva trott genom de utmaningar de klarat under sina 20 veckor här.

Syfte - resultat
Vi har under våren haft en person som kommit upp i 12 timmar per vecka och övriga fyra deltagare
som slutfört sina veckor har kommit i 10 timmar per vecka och klara för en arbetsträning på 25 %.
De som fått avbryta sin aktivitet har i och med avbrottet kunnat konstatera att deras arbetsförmåga
inte går att mäta ännu eller inte kommer att uppnås på grund av hälsoskäl.
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Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Framgångsfaktorer
Att vi tar hänsyn till varje individ så de får göra aktiviteter som de tycker är intressanta, givande och
utmanande för just dem.
Vi ser varje individ och de får utvecklas i sin takt men med utmaningar för att föra dem framåt. De
får en naturlig kontakt med övriga deltagare och får integrera sig socialt. Vi samtalar både
individuellt och i grupp när det faller sig naturligt att dela med sig och ta del av varandras
erfarenheter. Ser till att de får starta med en lite mindre grupp deltagare för att kunna sakta vänja
sig vid sociala kontakter, ljud och diskussioner som uppstår vid handledning och mellan deltagare.

Samverkan med remittent/aktör

Generellt fungerar det bra, men under semestertiden har det varit svårare att få det att fungera
med vad som händer efteråt. Deltagarna har behov av att det inte blir för långt uppehåll, då de lätt
faller ur de uppnådda rutinerna. Då både remittent och Arbetsförmedlare har semester och att den
sträcker sig under lång tid. Det blir olyckligt för deltagaren. Det är viktigt att det finns en långsiktig
plan som är uttalad till deltagaren i god tid annars blir det ett stressmoment över vad som ska ske
sen och när.

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden?
•

Minst 90 % av deltagarna har upplevt att de har fått stöd som har varit till stor nytta för
dem.

Vi mäter inte detta mer än den uppfattning vi får av deltagarna. Vi har inga klagomål utan tvärtom
uttrycker deltagarna tacksamhet över det stöd de får i gruppen, av handledare och den inspiration
som aktiviteten ger dem oavsett om de klarat stegförflyttningen mot arbete eller studier.
•

Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända
efter att detta stöd har upphört.
Det är först nu med den nya självskattningsenkäten som det troligen blir ett mer korrekt utfall och
att vi kan själva använda oss av den. Den gamla enkäten tyckte deltagarna var svår att fylla i, de
förstod inte alltid frågorna och inte vi heller.

Är det något som behöver förändras för att projektet ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Egentligen inte, men optimalt hade varit att ha fyra dagar för deltagarna och möjlighet till
förlängning som är behovsprövad. Vissa behöver betydligt längre tid på sig för att göra en
stegförflyttning mot arbete eller studier och som får en trygghet i att vara på samma ställe för att få
kontinuitet i stegförflyttningen.
När de går upp i tid vill de gärna ha en dag för återhämtning särskilt i början. Det gör att det kan
vara svårt att få till någon lugnare tid med mindre deltagare för de som påbörjar sin aktivitet,
särskilt när många kommit upp i tid. Efter att ha varit isolerade på grund av sjukdom eller
arbetslöshet under lång tid kan det vara känsligt att träffa nya personer eller finns det behov av
lugn runt sig. Vid dessa tillfällen är det optimalt med två-tre personer åt gången i gruppen. Många
börjar med två tim/vecka, vi har haft ganska många som har en svår sjukdomsbild som kräver lång
och försiktig rehabilitering. Så som psykisk ohälsa, stroke, hjärntrötthet, svår hjärnskakning,
förvärvad synnedsättning med allt vad detta innebär för dessa personer med svårigheter för ljud,
ljus, fokusering och inhämtning av information samt att kunna verkställa informationen.
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Level Upgrade

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Level Upgrade

Projektägare
Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod
2019-07-01 – 2021-12-31

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Level Upgrade är en fördjupning av Level Up och bedrivs sedan juli 2019 som en ordinarie verksamhet i
varje kommun och i form av en avtalssamverkan mellan förbundet och respektive kommun. Målgruppen i
Level Upgrade är personer i arbetsför ålder (18–64 år) oavsett remitterande instans och mentorer arbetar
lösningsfokuserat där individens styrkor sätts i främsta rummet.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att fortsätta att arbeta med metodiken från Level Up och att den utvecklas och erbjuds för individer
i behov av ett samordnat stöd i åldrarna 18-64 år, oavsett ersättningsform.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

•
•
•
•

Att alla nivåer i Level Up (1, 2, 3, 4) ska erbjudas deltagarna i Level Upgrade.
Att det ska finnas en utsedd huvudmentor som ska vara kontaktperson till Samordningsförbundet.
Att insatserna ska bedrivas utifrån 7TJUGO-metodik och empowermentpedagogik.
Att insatsen ska erbjudas personer med ett behov av samordnat stöd oavsett ålder eller
ersättningsform.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Level Upgrade har en upparbetad struktur med en eller flera anställda mentorer i varje kommun. I
Level ett möter deltagaren sin mentor i olika individanpassade aktiviteter, för att i nästa steg, Level
två, gå vidare till en gruppverksamhet. Därefter följer Level tre där deltagaren har möjlighet att göra
kompletterande utbildningar, arbetsprövningar och/eller praktik. I Level fyra är tanken att deltagare
ska komma i arbete eller studier och här finns mentorerna kvar som bollplank och säkerhetsnät för
deltagare i ytterligare tre månader.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

I Lidköping har det fungerat över förväntat att hålla mycket digitalt. Deltagarna kommer från FK och
socialtjänsten. Största utmaningen har varit att få deltagarna vidare ut i arbetsträning, då pandemin
påverkat möjligheterna en del. Deltagarna som avslutat Level2 nu går vidare till Level 3 genom
gemensam kartläggning mellan FK och AF-arbetsträning, annan hälsofrämjande aktivitet och en del
går direkt till studier/jobb.
I Essunga har man inte haft Level2 nu under pandemin och man bedömer att deltagarna man haft
inte heller varit redo för grupp. Man har i stället anpassat och jobbat individuellt och levlat vidare
från Level 1-3 på så vis. Utmaningar är att vissa verksamheter inte vill ta emot under pågående
pandemi, att få ut deltagare med ett bakomliggande missbruk/kriminalitet i en liten kommun där
det är svårt att vara anonym. Även utmaning kring att deltagarna kan behöva ta sig, då de flesta
inte har körkort, att deltagarna i stor utsträckning har låg utbildningsnivå. Riktningen framåt blir ofta
därmed studier. Distansutbildningar har varit utmanande. Man har fått stötta deltagarna mot skolan.
Även utmanande att många är väldigt unga och behöver stöd också i vardagsstruktur.
I Vara har man haft Level 2 nu bara för 30+. ”Jag-stärkande” innebär Level 2. In i Jag-stärkande
kommer emellanåt deltagare som varit på Elings ark. Det har lättat något vad gäller att många
stängde ner i början av pandemin. Fördel i Vara är att de har platser i huset att tillgå, med t ex städ
och arkiv. ”Punkten” går under Level3. Man jobbar med grupper inom våld i nära relationer.
I Götene kommer man starta upp mer efter sommaren, man har bytt huvudmentor och pandemin
har påverkat också.
Under perioden januari-juli 2021 har 11 deltagare gått vidare till arbete/studier/arbetssökande och
13 personer har tagit steg vidare i sin rehabilitering. Överlägset de främsta avslutsanledningarna.
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Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Pandemin har påverkar en del, t ex har det varit svårt att få deltagarna vidare ut i arbetsträning, där
har Vara haft en fördel eftersom de har platser i huset att tillgå, med t ex städ och arkiv. Det verkar
ändå ha fungerat över förväntan att hålla mycket av verksamheten digital. Att få ut deltagare med
ett bakomliggande missbruk/kriminalitet i en liten kommun där det är svårt att vara anonym är en
svårighet. Även utmanande när deltagarna behöver ta sig, då de flesta inte har körkort, samt att
deltagarna i stor utsträckning har låg utbildningsnivå. Riktningen framåt blir ofta därmed studier.
Distansutbildningar har varit utmanande.
Samverkan med remittent och aktör som tar vid efter avslut tycks fungera bra.
Projektet håller god riktning mot uppsatta mål och projektet kommer övergå helt till befintlig
verksamhet efter utgången av år 2021.
En mindre utbildningsinventering har gjorts och ett fem-tal personer skulle behöva gå
grundutbildningen i 7TJUGO och den lösningsfokuserade 4-dagarsutbildningen har bara en
mentor gjort. Till hösten får varje kommun möjligheten att skicka en person på denna utbildning på
Samordningsförbundets bekostnad. Mentorerna är positiva till handledning med Helena Steen i
höst.
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Måla för hälsan

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Måla för Hälsan

Projektägare
Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Projektperiod
200301-230228

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Närmare hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Det finns en stark kreativ motkraft som näst
intill är outnyttjad i Sverige, nämligen bildterapi. Bildterapi är en förening av skapande och reflekterande
samtal och är en syntes mellan psykoterapi och konstnärligt gestaltande. Utifrån detta formades Måla för
Hälsan som finansieras i huvudsak av Allmänna arvsfonden och Samordningsförbundet Skaraborg står
endast för en mindre delfinansiering

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet med projektet är att via bildterapi och kreativitet hitta nya metoder som kan användas för att minska
den psykiska ohälsan.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Att individer som deltagit i insatsen har en upplevd förbättrad hälsa och aktivitetsförmåga så att man kan gå
vidare och delta i mer reguljär rehabilitering inklusive mer arbetslivsinriktade rehab.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Projektets upplägg bygger på en kombination av görande, varande, lärande och integrering. Metodmässigt
arbetar vi processinriktat med måleri och samtal och hämtar kunskap och erfarenheter från de terapeutiska
formerna av bildterapi. Arbetssättet är stödjande och pedagogiskt till formen.
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Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Följande sammanställning grundar sig på en utvärdering med 15 frågor där varje deltagare har haft
en skala på 1 - 6 (där 6 är bäst) för individuell skattning av eget mående samt hur de olika delarna
av metoden har fungerat för dem inklusive live sammankomster med lokal på Studiefrämjande till
det senaste pandemiåret av online sammankomster. Utöver skattning finns utrymme för ett
personligt reflekterande till varje fråga, vilket deltagarna eftertänksamt och ärligt bidragit med
genomtänkt formulerade svar.
Övergripande resultat, skattning, 1–6:
•
•
•

Övergripande mående vid uppstart en 1a eller 2a
Övergripande mående halvvägs en 3a eller 4a
Övergripande mående vid slutet en 4a, 5a eller 6a
Sammanfattning utifrån deltagarnas egna svar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ökad reflektionsförmåga & självkännedom
Höjd självrespekt och acceptans
Stärkt självbild & förmåga att se och använda sig av sina resurser
Utvecklad kreativ förmåga och uppskattning av kreativa självuttryck
Ökad förmåga till att välja och ta beslut
Förhöjd vitalitetsaffekt och resurstillgång
Nya verktyg för att handskas med livet
Empatiökning med sig själv och andra. Igenkänningsfaktorn har varit berikande
Social samhörighet stärkt. Gruppen mycket betydelsefull. Givit stöd, samhörighet och
trygghet
Jämnare dagsformsmående; bättre på att reglera sin ork/dagsform
Nya målbilder - fått mening och hopp
Gladare
I slutskedet av projektet har deltagare tagit nya kliv i livet; som att studera på högskola,
byta bostad, flytta ihop med sin parter, börjat på målarskola, skaffa barn, återgått till
arbetet, allt från halv till heltid.
Alla deltagare har rekommenderat MfH varmt för framtiden och önskar att många fick
erfara en sådan rehabilitering. "Utan MfH hade jag inte varit där jag är idag" "Jag är så glad
och tacksam för att jag fick delta" "Projektet levde mer än väl upp till mina förväntningar"
"Hade ingen aning om att självuttrycks/bildprocesser kunde vara så starka och berörande.
Ibland så tufft men i längden så givande". "Har fått ny kunskap och förståelse".
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Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Måla för hälsan är ett projekt som fått anpassa sig efter rådande pandemi och överlevt dess
påfrestningar. Att både projektledare och deltagare har, trotts grundproblematiken stress och
utbrändhet, hittat en verksam form där deltagarna har setts via Zoom och skapat sig en målarplats i
hemmet.
De teman som MfH belyser, av existentiell karaktär, har varit extra viktiga under pandemin som har
väckt ångest i stort i samhället.
Lite fler än hälften av alla deltagare uppfattade övergången till Zoom okay och kunde, i och med
den nödvändiga förändringen, se fördelar. Dock med reservationen att de ju redan hunnit mötas i
verkliga livet och lärt känna varandra så.
De övriga var, pga. pandemin, glada över att det blev en fortsättning och att de fick en form av
samhörighet och social tillhörighet. Dock kände de sig lite ensamma på hemmaplan och blev inte
lika trygga i sitt eget skapande och processande. Gruppens närvaro och stöd i verkliga livet
saknades.
Utifrån gruppdeltagarnas upplevelser på området har vi lärdom att dra. Hur och när skulle det gå
att blanda online sammankomster med i verkliga livet sammankomster. Kan erfarenheten ge oss en
ny och breddad modell i framtiden?
De deltagare som inte kan skatta sitt allmänna mående lika högt omnämner det utifrån sitt fysiska
mående. Att de förutom utbrändhet haft svåra fysiska problem - främst värk. Och att de har kämpat
att få rätt diagnos och rätt behandling. Däremot understryker dessa deltagare att MfH har givit dem
en fördjupad självkännedom som underlättar i vardagen och givit dem ett stabilare psykiskt
mående.
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Prerehab Gullspång

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Prerehab Gullspång

Projektägare
Gullspång kommun

Projektperiod
202101 – 211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Individer som befunnit sig i en längre sjukskrivning eller på annat sätt varit långvarigt utanför
arbetsmarknaden har visat sig att med en individanpassad och successivt stegrad insats, så kallad
prerehabilitering, kunna uppnå en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga så att individen därefter är
mer rustad för att kunna delta i en mer ordinarie eller reguljär rehabilitering alternativt gå direkt vidare till
arbete eller studier

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier genom en prerehabiliterande
insats som har som mål att stärka individen, så att individen efter insatsen har en upplevd bättre hälsa och
upplevd bättre aktivitetsförmåga.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Deltagaren och anvisande myndighet skall ha underlag för fortsatt planering i arbetslivsinriktad
rehabilitering.
Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Kartläggning och individuell handlingsplan. Återhämtning, nystart och meningsfulla hälsofrämjande
aktiviteter individuellt eller i grupp. Vägledning och coachning till insatser, aktiviteter som kan vara nästa
steg i arbetslivsinriktad rehabilitering.
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Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Totalt hittills under delårsperioden så har 12 unika individer varit inskrivna i projektet varav 5
kvinnor och 7 män.
Totalt har 4 av dessa skrivits ut under första delårsperioden.
2 av dessa 12 deltagare, en man och en kvinna gick vidare till annan insats för att komma närmare
självförsörjning. De 2 andra som skrivits ut, en man och en kvinna gick vidare till hundraprocentiga
osubventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden.
Vi upplever att många av deltagarna i Pre rehab växer under insatsen och får ett större
självförtroende och därmed enklare att själva, utan större stöd kan kontakta potentiella
arbetsgivare eller andra myndigheter, även om de kräver fortsatt motivation.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Framgångsfaktorer är att deltagarna får mycket motivation och extra stöd från personal att ta sig
närmare självförsörjning på grund av projektet. Även att de får träffa andra individer i grupp och gå
igenom projektet med personer i liknande situationer som de själva. Där har vi tidigare sett att
deltagarna när de har börjat lära känna varandra även kan stötta varandra.
Svårigheter i projektet har varit att få till gruppmöten i större utsträckning nu under pandemin, då
det varit mycket restriktioner för olika möten.
Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Vi har fått träffa individerna individuellt i större utsträckning och använda oss mer av telefonsamtal
och annan digital kommunikation. De flesta möten med myndigheter och arbetsgivare har skett
digitalt under perioden.
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Dialoger brukar hållas löpande med remittenter under projekttiden.
Vi brukar finnas kvar och följa upp till personen känner sig trygg hos den nya aktören och finns
med som bollplank under övergångsperioden vid avslut. Ofta träffar vi deltagaren tillsammans med
aktören som tar vid efter avslut.
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera.
Genom projektet så ger vi deltagarna erfarenheter att bära med sig och alla som deltar i projektet
blir erfarenheter rikare. Vi ser hur många deltagare blir stärkta av dessa erfarenheter och tar sig
vidare ut i självförsörjning, samtidigt som alla deltagare tar olika stora steg mot att bli
självförsörjande med vårt stöd. Vi tror att målet uppnås i olika omfattning hos de olika individerna,
men att alla tar steg framåt i någon form genom att vara med i projektet.
Är det något som behöver förändras för att projektet ska hålla riktningen mot uppsatta mål?
Vi tror att projektet är på rätt väg att arbeta med mycket motivation och stärka individernas
psykiska och fysiska hälsa, då detta är en förutsättning för att deltagarna ska kunna må bra i
vardagen och klara av att bli självförsörjande.
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Prerehab Mariestad

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Prerehab Mariestad

Projektägare
Mariestad kommun

Projektperiod
210101-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Individer som befunnit sig i en längre sjukskrivning eller på annat sätt varit långvarigt utanför
arbetsmarknaden har visat sig att med en individanpassad och successivt stegrad insats, så kallad
prerehabilitering, kunna uppnå en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga. Så att individen därefter är
mer rustad för att kunna delta i en mer ordinarie eller reguljär rehabilitering alternativt gå direkt vidare till
arbete eller studier.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier genom en prerehabiliterande
insats som har som mål att stärka individen, så att individen efter insatsen har en upplevd bättre hälsa och
upplevd bättre aktivitetsförmåga.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen
försörjning. Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Hur arbetar ni för att följa uppsatta mål?

Metoden baseras på ÅKA; Återhämtning – Klargöra – Anpassa. Kartläggning och vägledning, studie och
yrkesvägledning, arbetsträning mm. Verksamheten arbetar efter 7TJUGO-metoden. Individuella
planeringar sker för alla deltagare. På Arbetsmarknadsenheten finns ett antal olika inriktningar där man kan
ingå i en Media/Bild-verkstad, hälsoinspiration med fysiska aktiviteter, skapande verksamhet, snickeri,
måleri, annan tillverkning mm. Man arbetar med självkänsla, social träning och t.ex. att tala inför grupp. All
deltagare får stöd i att kunna presentera sig i CV och träning inför möte med arbetsgivare.
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Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Alla deltagare och ev. anvisande myndighet har får ett underlag för fortsatt planering vid avslut.
Dokumentationen har innehållit arbetshandledarnas (AH) dagliga observationer över deltagandet i
aktiviteten/aktiviteterna och arbetsmarknadssekreterarens (AMS) bedömning av
förmåga/förutsättningar och rekommendation till vidare planering. AMS har sammanställt en
komplett arbetsförmågebedömning oavsett resultat när deltagarna fullgjort planerade veckor.
Avslut/anpassamöte med AF, sjukvård m.m. har genomförs för varje deltagare, oftast med både AH
och AMS närvarande.
De flesta deltagarna har gjort små stegförflyttningar, de kan nu tänka sig att fortsätta på
arbetsträning/ praktik eller söka till studier. Något de haft svårt att prata om vid start. Trots att
deltagarna står långt från arbete vid start ser vi att det skapats en bra känsla, en positiv inställning
på sig själva och tro på att de faktiskt kan komma till/tillbaka till arbete på sikt. Vi ser en
attitydförändring till att våga tro på sig själv, prata om studie och yrkesinriktningar, mer hoppfull tro
på framtiden.
Konkreta resultat vi ser är att deltagarna blir bättre på att höra av sig, passa tider, säger att de fått
lite mer struktur i vardagen. Vi kan också se att deltagarna blivit bättre på att integrera med andra
deltagare och samarbetar på ett sätt de inte gjorde vid start.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Intag och samverkan har fungerat bra överlag, i ett enskilt ärende har kontakt med
försäkringskassan varit undermålig/icke existerande trots ihärdiga försök från Mariestads kommun.
Generellt har Försäkringskassans "närvaro" /avstämning i ärenden minskat betydligt jämfört med
tidigare, men har i de flesta fall inte uppfattats gå ut över insatsen eller deltagaren.
ÅKA har inte utformats på samma sätt detta år, gruppverksamhet med studiebesök, matlagning
m.m. har inte ens varit möjliga pga. covid-restriktioner. Återhämta aktiviteter har istället planerats
individuellt i våra ordinarie verksamheter på Maria Nova. Detta har bidragit till både positiva och
negativa effekter. Positivt är att deltagare har lättare med övergången till Klargöra och
arbetsförmågebedömning i produktion eller naturvård då de redan känner till lokaler, personal och
andra deltagare. Det har också möjliggjort att deltagare som står längre ifrån och med sämre
psykisk/fysisk hälsa har kunnat delta på ett mer individanpassat sätt. Nackdelen har varit att ett par
deltagare, med arbetslivserfarenhet, har saknat viss utmaning som tidigare gruppverksamheten
hade mer inslag av.
Vår analys av de deltagare som kommit till oss är att de står längre ifrån arbetsmarknaden än
tidigare deltagare, fler saknar även arbetslivserfarenhet. Fler deltagare har kombinerade diagnoser
dvs. med både fysisk och psykisk ohälsa, kombination av flera neuropsykiatriska diagnoser. De
kommer till ÅKA innan vardagsrutiner fungerar, har inte i samma utsträckning gått hos t.ex.
arbetsterapeut, dagsjukvård, psykolog, boendestöd, som vi upplevt deltagare gjort förr.
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Prerehab Töreboda

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Prerehab Töreboda

Projektägare
Töreboda kommun

Projektperiod
210101 – 211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Individer som befunnit sig i en längre sjukskrivning eller på annat sätt varit långvarigt utanför
arbetsmarknaden har visat sig att med en individanpassad och successivt stegrad insats, så kallad
prerehabilitering, kunna uppnå en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga. Så att individen därefter är
mer rustad för att kunna delta i en mer ordinarie eller reguljär rehabilitering alternativt gå direkt vidare till
arbete eller studier.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier genom en prerehabiliterande
insats som har som mål att stärka individen, så att individen efter insatsen har en upplevd bättre hälsa och
upplevd bättre aktivitetsförmåga.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen
försörjning. Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Kartläggning och individuell handlingsplan enligt WRI (The Worker Role Interview).
Arbetsförmågebedömning utförs enligt metod AWP 2.0 (Assesment of Work Performance).
7TJUGO®-empowermentpedagogik.
Tid i insats planeras utifrån individernas behov och i samråd med anvisad myndighet.
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Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Flera personer som aldrig trott sig kunna närma sig den reguljära arbetsmarknaden har nått stora
framsteg och flertalet personer ligger nu på 75% i aktivitetsnivå/arbetsträning, varav någon enstaka
fått subventionerat arbete efter sin tid här. Dessa personer har börjat på ca 4-10 tim/veckan.
Vikten av att befinna sig i ett sammanhang, där vi utgår från 7Tjugo-metoden och bemöter de
därmed "icke dömande" har visat sig vara en framgångsfaktor för att bygga tillit. Tillit har sedan
visat sig vara en faktor för att se sin egen person och vilja förändring. Genom att se och känna sin
egen förändring så upplever deltagarna ett bättre mående.
Vi vill samverka med andra, så väl offentliga som privata sektorer.
Vi vill att myndigheter ska känna en lätthet i samverkan med oss och därigenom blir vi alla
mänskliga kring individen. Vi använder oss minimalt av titlar och uttryck som gör att individen
känner sig "lägre ställd" och vi utmanar individerna vi möter genom att låta dem delta i så väl roliga
och trevliga tillställningar som att vi senare låter dem möta det som känns svårt och tungt.
I detta kan vi sedan se vart personerna växer och vart de knyter an.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Svårigheten i första läget är att få en del individer att ens dyka upp och därefter klara av ansvar att
sköta tider och/eller meddela sig vid frånvaro. Vi försöker där arbeta på att bli konstruktivt hårda
utan att döma, för att fånga upp dessa individer i tid, innan de tappar motivationen. Det är lätt att
"glömma bort" individer som inte visar motivering eller dyker upp. Där får vi ta hjälp av varandra för
att hålla vår egen motivation hög och aldrig tappa tron på att det ska fungera.
Men vi upplever att det är där vi får lov att vara unika: ge av vår tid och engagera oss i dem som
annars känner sig "utskrivna"/"borträknade".
Vi tror inte att bestraffning och åtstramning är rätt sätt att motivera människor som befinner sig i
utsatta lägen.
Vi hoppas att människor framöver kommer att kunna bli hänvisade till rätt instanser och att ansvaret
läggs på rätt insatser för att individer ska få ett så drägligt och tillfredsställande liv som möjligt.
En av framgångsfaktorerna är till stor del "högt till tak" i arbetslaget. Där vi vågar och måste våga
yttra olika och kanske inte alltid överens tankar och idéer för att få ett brett spektra och många
infallsvinklar för att kunna hjälpa individer framåt.
Att få tid, synas och höras i fysiska möten med människor som är nyfikna på MIG är i dagens
samhälle det mest unika som finns.
Vi möter människan där hen befinner sig och dömer ingen för vad som varit eller är.
Vi arbetar för individen.
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Promise Hjo

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Promise Hjo

Projektägare
Hjo kommun

Projektperiod
181231 – 211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Det finns en målgrupp som står så långt ifrån arbetsmarknaden att de inte klarar av de krav som ställs på
deltagarna inom befintlig Arbetsmarknadsenhet. Individerna behöver ett mer individuellt anpassat stöd med
kravställande i förhållande till förmåga. De har en komplex livsproblematik. Innan projektet fanns ingen
verksamhet i Hjo som kan erbjudas målgruppen, vilket innebär att individerna passiviseras och kvarhålls i
ett bidragsberoende.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Promise Hjo är ett prerehabiliteringsprojekt och utgör första steget på vägen till självförsörjning genom
arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studier.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Målen med projektet är att stärka individen att uppnå en bättre psykisk och fysisk hälsa. Att stärka
möjligheterna till en varaktig försörjning samt att erbjuda en meningsfull sysselsättning i ett socialt
sammanhang, för att på så sätt komma närmare arbetsmarknaden.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Metoder som tillämpas är MI, lågaffektivt bemötande och 7TJUGO-metoden.
Aktiviteter som genomförs är coachande samtal individuellt och i grupp, skapande verkstad utifrån
intresseområde samt olika aktiviteter kring hälsa och friskvård.
Löpande intag till verksamheten tillämpas. Individuella planer för samtliga deltagare.
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Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Under det senaste året har pandemin påverkat projektets innehåll och verksamhet. Under hösten
2020 jobbade vi på som vanligt, med schemalagda aktiviteter (som bokläsning,
mindfulnessövningar, promenader, chiball, pyssel, spel och gruppdiskussioner). Vid årsskiftet var
det dags för Promise att byta lokaler. Det arbetet fortskred samtidigt som verksamhetens
dirigerades om för att bli mer digital i syfta att minska smittspridningen av Covid-19. Från och med
februari månad har vi haft möjligheten att genomföra många olika digitala aktiviteter så som
frukostmöten, pyssel, Freepower, chiball, spel och holistisk träning/dans. En fysisk mötesarena har
funnits genom de dagliga promenader som anordnats varje vardag. Arbetssättet har mottagits
mycket positivt hos deltagarna och det är flera som har utökat sin tid i ett snabbare tempo än
tidigare. Från och med juni har verksamheten kunnat erbjuda alternativ; antingen att närvara på
plats eller att vara med digitalt. Deltagarna har fortsatt att prioritera digital närvaro. Antagande görs
att det kan komma att ta tid för en del av deltagarna att få rutin på att återkomma till den fysiska
mötesplatsen. Trots pandemin så har det under våren varit två personer som avslutats och påbörjat
arbetsträning och en som gått vidare till annat projekt. Sammantaget ses att verksamheten uppnått
målen; att stärka individer till bättre fysisk och psykisk hälsa så att de klarar att gå vidare till nästa
steg.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

En framgång var att verksamheten anpassats till den digitala sfären och att vi fortsatte med våra
aktiviteter. Deltagarna har kunnat samtala, skratta och träna tillsammans och fortsatt fått vara en del
i gemenskapen. För de som inte har kunnat delta digitalt och inte velat/kunna komma till lokalen
har vi haft regelbundna telefonsamtal och/eller fysiska individuella träffar utomhus. Det är fyra
deltagare som sedan pandemin startade (någon även innan pandemin) har haft svårt att närvara i
gruppövningar och där vi haft individuell kontakt. Regelbundna hembesök görs hos deltagare när
deras telefon inte fungerar. Så framgångsfaktorn är FLEXIBILITET och lyhördhet inför individens
behov.
En svårighet har varit att vi har haft minst tre personer som varit redo för arbetsträning sen mer än
ett år tillbaka och väntat på att AF/FK ska hitta en plats. De har inte närvarat på så många aktiviteter
under våren, kanske för att de känner sig klara eller för att de inte velat delta digitalt.
En annan svårighet har varit kopplat till ovanstående, att deras handläggare på FK och AF inte har
informerat oss hur deras handläggning planeras. Det har därför varit svårt att planera för nya
deltagare och att skapa en relevant planering för nämnda deltagare. Det har blivit som om
handläggare på FK haft mandatet att bestämma när och hur deltagare ska avslutas och påbörjas,
vilket istället borde bedömas av projektets handläggare.
En annan svårighet som uppkom i slutet av våren var att handläggare på FK skriver in deltagare i
projektet som de inte har någon större kännedom om. Det har då visat sig ganska snart att
personer har behov av mer vård/behandling än vad vi kan ge. Detta skapar stress bland de andra
deltagare och även för personal.
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Rörsås Lantliv

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Rörsås Lantliv Grön Arena

Projektägare
Rörsås Lantliv

Projektperiod
210101-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Rörsås Lantliv finns utanför Mariestad och är en av Grön Arena-gårdarna i Skaraborg. Varje Grön Arenagård är unik och arbetar utifrån sina förutsättningar och deltagarnas behov. Verksamheten anpassas efter
den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att individen ska komma närmre arbete eller studier.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering. Deltagaren skall uppleva
ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Hur vi jobbar för att nå mål och syfte:
Vi låter varje individ prova olika aktiviteter och moment i sin egen takt. Efter en tid får deltagaren ta ansvar
för mindre arbetsuppgifter, som t.ex att ta hand om de dagliga rutinerna med getterna.
Vi uppmuntrar, stöttar och finns tillhands för samtal. Att stärka deltagarnas självkänsla är viktigt.
Då deltagaren närmar sig avslut görs en gemensam utvärdering tillsammans med anvisande myndighet.
Efter den gör vi en skriftlig utvärdering som skickas till den myndighet som anvisat platsen.
Under pågående insats finns ett fokus på vad som ska ta vid efter de ca 12 veckorna som deltagaren är i
insatsen i t.ex samtal och gemensamma diskussioner.
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Genomförda aktiviteter och omfattning:
Projektet är igång måndagar, onsdagar och fredagar med upp till 5 deltagare. Gemensamt är att
dagen alltid börjar 9:00 med att ta hand om djuren (kaniner, getter och höns). Ofta tar vi också en
promenad per vecka. Dagen avslutas 12:20.

Jan-mars: Arbetat med att röja och staka ut en stig i snårskogen för avslappning och egen tid,
snickrat bänkar till stigen, odlat i hydroponiskt system i verkstaden, klippt fruktträd, förodling av
tidiga grödor, småsnickerier, t.ex. underhåll av material till bikupan, byggt och startat en varmbänk
för vinterodling, flätat växtstöd
April-Juni: Sått fröer och rensat ogräs i trädgårdsland och pallkragar, vårarbetat i perenna rabatter,
skött om bikupan, sett över komposter, fixat med hagar, stängsel och sol/vindskydd till djuren,
byggt en kalkstensmur
Juli-Augusti: Stängt vecka 28-30. Skördat grönsaker och blommor, slungat honung, rensat och
gallrat i landen, stöttat dahlior och fixat i snittblomslandet, gjort en promenadstig runt dammen på
gärdet.
Beskrivning av verksamheten:
Hälsofrämjande aktiviteter i grön miljö för den som står långt från arbetsmarknaden, och behöver
hänvisas till aktivitet via t.ex kommun, Försäkringskassan, vården eller Arbetsförmedling. Grupper
med max 5 deltagare har tyngdpunkt på rutiner och ansvar som att kunna passa tider samt
gemenskap och fysisk aktivitet. Omfattningen är 10h/vecka och deltagarna är i insatsen i minst 12
veckor. Insatsen kan förlängas med en månad i taget efter avstämningsmöte varje månad med
anvisande myndighet.
Metod för uppföljning av projektet:
Efter ca 5 veckor får deltagare fylla i en utvärdering där aktiviteter och upplevelsen av insatsen
skattas på en skala samt med mer utförliga frågor. Från sommaren 2021 kommer ett
självskattningsmaterial fyllas i vid start och avslut för att följa deltagarens utveckling.

Efter 12 veckor är deltagarna välkomna till gården en lördag per månad för att inte avslutet ska
kännas så drastiskt samt att vi vill följa hur det går för individerna under deras fortsatta resa mot
arbete eller studier.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Vi har haft svårt att få genomflöde på deltagare i planerad utsträckning. Det beror delvis på
pandemin, men även på periodvisa uppehåll hos deltagarna pga. sämre hälsa.
Vid årsskiftet 20/21 hade vi 3 deltagare varav samtliga gått mer än 12 veckor under 2020. Två
avslutades sedan under 1:a halvåret 2021 och de gick till studier resp. arbetspraktik via Arkus.
En av dessa tre är fortfarande i aktivitet hos oss, beroende på en dipp under våren 2021.
Under 2021 har ytterligare 5 deltagare kommit igång i aktivitet, varav en avslutat pga. graviditet.
Övriga deltagare har tagit steg framåt i sin utveckling, men vi ser att 12 veckor är alldeles för kort
tid för en prerehabinsats av det här slaget. Därför kommer även dessa förlängas ett antal veckor till.
Vi tror att anvisande myndigheter är nöjda med det underlag de får inför nästa steg, och har fått
uppfattningen att samtliga deltagare har närmat sig studier eller arbete.
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Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Framgångsfaktorer:

Covid 19-pandemin har inte påverkat oss så mycket avseende aktiviteter, då vi i princip alltid är
utomhus. Vi har varit inomhus korta stunder vid vissa projekt, med möjlighet att hålla avstånd och
följa restriktioner.
Vi har sedan 2019 ett avtal med region VGR för Naturunderstödda Aktiviteter NUA med
målgruppen Utmattningsdepressioner och annan ångestproblematik. Dessa har varit sjukskrivna
väldigt länge, och har en mycket lång väg tillbaka till arbete. Vi ser att det är mycket framgångsrikt
att de deltagare som gått NUA-prerehab hos oss i sitt nästa steg kan delta i projektets Grön Arena
grupp, och därmed få pröva att ta lite ansvar för uppgifter, känna sig för i en ny grupp och bygga
vidare på sin självkänsla i en redan trygg miljö. De växer där vidare och under den tid vi bedrivit
verksamheten, har avslutade deltagare ofta varit redo för en arbetsträning via t.ex. Arkus, gått till
AME i nya projekt, som t.ex. att få hålla i en målarkurs eller påbörja en utbildning.
Svårigheter:

Pandemin har medfört hög frånvaro, och varit till nackdel för kontinuiteten i gruppen. Vissa
deltagare har därför fått förlängd tid med flera månader, för att få chans att tillgodogöra sig
insatsen. Det har även varit svårt att hitta ett nästa steg pga att platser för arbetsträning och andra
grupper fått stänga helt periodvis.
Omorganisationer i kommuner, Arbetsförmedling och Försäkringskassa har gjort det svårt att hitta
rätt kontakter. Det har även varit svårt att få ut informationen om att det är Samordningsförbundet
som finansierar insatsen. Man är rädd att insatsen ska belasta den egna budgeten. Vi kommer
fortsätta informera, och uppskattar att Samordningsförbundet gör projekten tydligare, skapat
nätverket mellan projekten och likriktar uppföljningen.
Intag och samverkan

Deltagare har anvisats plats hos oss från både kommun via AME, Försäkringskassan (ofta de som
tidigare gått i vår NUA-grupp) och sjukvården. I princip varje gång en ny deltagare ska in,
efterfrågas ett studiebesök där handläggare från myndigheten vill komma och se gården och sätta
sig in i hur vi jobbar innan deltagaren börjar. Det är väldigt roligt, men omorganisationer och nya
rutiner gör att samma handläggare sällan återkommer igen, med vissa undantag förstås. Det
medför att vi inte riktigt får flyt på intag, uppföljning och avslut. Det nya övergripande upplägget
från Samordningsförbundet kommer göra det tydligare för alla.
Projektperiodens mål

Vi bedömer att målet att ha ett underlag för fortsatt planering samt att deltagarna skall uppleva ett
framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning kommer uppfyllas inom
projektperioden. Vi kommer dock inte att kunna få igenom det antal deltagare vi önskat under
perioden.
För att ytterligare ge förutsättningar för våra deltagare att utvecklas kommer vi att skapa en liten
läshörna med info om olika studie- och praktikmöjligheter, andra prerehabprojekt etc och
jobbguider. Vi vill kontinuerligt lyfta frågan i gruppen och väcka tanken på nästa steg.
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Startgrid

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Startgrid – din väg framåt

Projektägare
Vara kommun

Projektperiod
200301-220228

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Unga med aktivitetsersättning aktualiseras allt för ofta först när de närmar sig 30 år och ska prövas mot
sjukersättning. Då sker en gemensam kartläggning mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, men
efter många år i utanförskap är vägen onödigt lång för att komma närmare arbete. Vi vill nu genomföra ett
samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att nå ungdomar tidigt i
aktivitetsersättningen.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet med projektet är att, genom tidiga gemensamma insatser för unga med aktivitetsersättning,
tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden, samhället i övrigt och nå egen försörjning.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Minst 5 individer startar projektet första året. 4 av 5 har halvtidsanställning första året. 3 av 5 individer har
heltidsförsörjning andra året.
Minst 5 individer startar projektet andra året. 4 av 5 har halvtidsanställning andra året.
Alla deltagare upplever att de har närmat sig arbetsmarknaden på ett positivt sätt.

Metod/Strategi
Kvalitativt mål:
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

• Alla deltagare upplever att de har närmat sig arbetsmarknaden på ett positivt sätt.
Projektet erbjuder, i samverkan med handläggare på Försäkringskassan, unga som relativt nyligen beviljats
aktivitetsersättning deltagande i projektet. Genom ett fördjupat mentorskap och med stöd av 7TJUGOmetodiken skapas en trygg väg mot ett strukturerat deltagande och en stegvis övergång till en
gruppaktivitet. Motivationsarbetet kommer att vara prioriterat.

www.samordningsforbundetskaraborg.se
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde

2021-09-14

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Försäkringskassan har identifierat 6 deltagare som har börjat i det fördjupade mentorskapet. 1 av
dessa 6 har flyttat. Målet att starta upp 5 st deltagare år 1 har uppfyllts.
Deltagarna står otroligt långt från att kunna få en anställning, men 2 deltagare har börjat utföra
enklare monteringsarbeten i vår verksamhet. Ytterligare 1 deltagare tränar på att ta sig med
kollektivtrafiken till vår verksamhet. Maria anpassar sitt stöd utifrån var personen befinner sig.
Cecilia identifierar deltagare och bjuder in till ett gemensamt möte, där Maria informerar om vår
verksamhet och möjliggör olika alternativ. Med på mötet kan vara biståndsbedömare, anhöriga
m.fl. Om Startgrid blir aktuellt startas det fördjupade mentorskapet, där det betydelsefulla arbetet
med att skapa tillit och en bra relation påbörjas. De inledande träffarna kan ske i deltagarens hem,
promenad utomhus, träff på ett café, frukostträff m.m. Mentorskapet bygger på samtal, följa med till
olika vårdinstanser och motivera till nästa steg. Maria arbetar med att vara tillgänglig på
telefon/SMS och ha tider som passar deltagarna. Viktigt att möta deltagaren där hen befinner sig.
Anpassa kommunikationen och inte vara för strikt.
”- Jag kan inte komma i eftermiddag, jag har inte sovit på hela natten. – Men du är vaken nu och

jag har tid. Kan vi äta frukost ihop?”
Att ta sig till ett arbete kan vara ett stort hinder. Ett exempel är en deltagare som tränar på att åka
buss eller tåg till Vara. Maria finns då med i en bil, om deltagaren väljer att hoppa av bussen så kan
Maria plocka upp deltagaren.
Att passa tider kan också vara ett stort hinder. Maria ringer och ser till att deltagaren har kommit
upp på morgonen och/eller ringer och påminner om ett möte. En deltagare kunde inte bestämma
tider. Maria ringer då och frågar om deltagaren har tid för ett samtal. Till en början kan det också
ske efter ordinarie arbetstid. Gör överenskommelser. Svarar du inte så kommer jag och knackar på
din dörr.
Maria och Cecilia har täta uppföljningar med deltagarna. Minst var 6:e vecka.
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Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Projektets styrka är att i projektet har handledaren Maria Hermansson möjlighet att möta
deltagarna där de befinner sig i tid och rum. Det fördjupade mentorskapet innebär att aktiviteterna
anpassas utifrån deltagaren och de behöver inte vara på Odengården om det inte går. Maria möter
upp på andra platser och andra tider.
Svagheten är att det finns en begränsning i lämpliga arbetsuppgifter utifrån deltagarens motivation,
intresse och möjlighet att arbeta i grupp. Behöver mycket strukturerade arbetsuppgifter. I
dagsläget utförs lättare montering, i mindre omfattning.
Det har varit svårare än förväntat att hitta deltagare. Deltagarna som är i gång behöver stöd under
en lång tid innan anställning är aktuellt. Tiden avgör. De har mycket att arbeta med innan det är
aktuellt att gå vidare i vår arbetsmodell, exempelvis kontakter med sjukvården, myndigheter och
sociala nätverk. Det har dessutom varit 100 % killar. Inga tjejer.
Det som fungerar bättre är att trots att deltagarna befinner sig väldigt långt från arbete, så har de
brutit sin isolering. En deltagare har t om uttryckt: ”- Nu vill jag ha ett jobb!!!”
Cecilia och Maria har hittat ett bra sätt att informera och möjliggöra olika alternativ för deltagarna.
För att möta deltagarna där de befinner sig så har det varit viktigt att Maria fått mandat att lägga
upp sina arbetstider och arbetsuppgifter utifrån projektets syfte o mål.
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Stärka individen

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Stärka individen

Projektägare
Falköpings, Hjo, Karlsborgs, Skövde, Tibro och Tidaholms kommuner

Projektperiod
Insatsen har funnits sedan år 2014 och den fortsätter under 2021.

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Personer som anvisats till arbetsmarknadsenheterna har ofta varit i utanförskap under en lång tid och
deltagit i många åtgärder och kräver längre insatser. Arbetsmarknadsenheterna förbereder, kartlägger och
stärker individer inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser. Verksamheterna finns i
Tidaholm, Falköping, Skövde, Hjo, Skövde och Karlsborg.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att stärka den enskildes möjlighet till arbete eller studier.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Minst 30 % av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter avslutad insats.
Minst 90 % av deltagarna upplever att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.
Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta
stöd har upphört.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Arbetsmarknadsenheterna förbereder, kartlägger möjligheter och eventuella hinder och stärker individer
inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser. Verksamheten skiljer sig lite åt i de olika
kommunerna.
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Falköping
Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Samtliga deltagarna har under halvåret 2021 gjort en stegförflyttning på så sätt att de har en tänkt
planering framåt vad gäller yrkesinriktning samt att de successivt har ökat sin tid i aktivitet.

Av de 6 kvarvarande i projektet är fem stycken i arbetsträning. Två inom Arbetsmarknadscenters
verksamheter, två har arbetsprövning inom kommunal verksamhet och en person arbetsprövar
inom det privata näringslivet. För en deltagare planeras för samverkan AF/FK.
Tre deltagare är nära ett avslut då två är aktuella för lönesubventionerad anställning inom
kommunen och en person är på väg till yrkesutbildning.

Under tiden 2021-01-01 – 2021-06-30 har en deltagare avslutats och gått till studier.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Projektet styrkor är den möjlighet som skapats inom AMC Falköping att ha flera möjligheter till
anpassad arbetsprövning i egen regi samt det goda samarbetet inom kommunen och med det
lokala näringslivet, vilket medför möjlighet till arbetsprövningar i reell miljö.
Projektets långsiktighet har gjort att deltagarna har haft möjlighet att under lång tid stärkas och
kunna få ett kontinuerligt stöd under hela processen. Svårare än förväntat är att finna lämplig
aktivitetsnivå för varje deltagare samt att hjälpa deltagarna att finna tilltro till sin egen förmåga.
Glädjande är att se stegförflyttningen och att samtliga har målbild som inkluderar arbetslivsinriktad
rehabilitering och i förlängningen arbete eller studier. Utmaningen är att få målbilden mer konkret
och tydlig vad gäller yrkesinriktning och att hitta en lämplig planering vad gäller omfattning och typ
av aktivitet utifrån var och ens behov.
Samarbetet med remittenter och andra aktör har varit mycket bra och vi upplever en samsyn i viljan
att hitta lämpliga lösningar utifrån varje deltagares individuella behov.
Då det funnits oklarheter i projektets omfattning och förlängning för Falköpings kommun, har det
inte varit någon nyinskrivning i projektet under våren 2021 utan fokus har varit att arbeta med de
personer som är inskrivna. Ett nytt avtal undertecknades i juni och nyinskrivningar kommer att ske
under hösten 2021.
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Hjo
Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

En person har gått vidare till studier och en person har efter vägledande samtal med
Arbetsmarknadshandläggare kommit fram till att denne vill gå vidare till studier under hösten men
sommarjobbar just nu. Två personer arbetar vi aktivt med tillsammans med AF och projektet
Cresco Creare vilket har gett ännu större möjlighet för personer till personlig utveckling och tätare
handledning.
Personerna har varit inskrivna på Arbetsmarknadsenheten och haft olika aktiviteter som Cresco
Creare och Arbetscentrum. Aktiviteterna har anpassats utifrån individernas behov och bestått av
promenader och annan friskvård i första hand. Deltagarna har med jämna mellanrum haft
motiverande, coachande samtal med sin arbetsmarknadshandläggare via telefon eller teams.
Träffar har även skett utomhus genom walk and tolk.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Det är svårt att utläsa ett lokalt resultat på grund av att Hjo har få deltagare i projektet, men aktuella
deltagare har gjort stegförflyttningar. Vi har endast tre platser i Stärka individen. De individer som
avslutats har gjort stegförflyttningar till arbete eller studier. Att våra individer gjort stegförflyttningar
kan vi ganska lätt se men de är en liten del av helheten.
Utifrån inskrivning och avslut blir det också tydligt för både deltagare och handläggare att
stegförflyttning har gjorts. Utifrån SUS-registreringarna är det ju inte så lätt att se stegförflyttningar
men de tidigare enkäter som används har varit tydliga och de som kommer att användas framåt
kommer förmodligen också visa detta tydligt både för deltagare och handläggare, vid jämförelse.
Styrkorna har varit nära coaching och vägledningssamtal med handläggare där vi kunnat jobba
med de hinder som har dykt upp.
Intag och överlämningar har fungerat bra när det har varit aktuellt.
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Karlsborg
Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Vi har haft tre personer som varit aktuella i projektet under den första halvan av 2021. I Karlsborg
används insatsen till prerehabiliterande insatser dvs försteg till arbetsträning eller liknande.
Samtliga har kommit via anvisning från Försäkringskassan. Ytterligare tre initierade av Närhälsans
rehabsamordnare har legat i loppet men har formellt av olika anledningar ännu inte startat.
Pandemin har bromsat och gjort våra förutsättningar lite annorlunda vilket givetvis påverkat. Av de
tre som varit aktuella för insatsen är en fortfarande inskriven medans vi valt att avsluta i Stärka
individen för att istället registrera två i Cresco Creare. Detta för att känna på BIP-metoden. En har
tagit stora kliv i rätt riktning och alla ger uttryck för att de trivs väldigt bra och upplever stort stöd av
sammanhanget som AME utgör och att man förflyttat sig närmare ett arbete. Två har ökat upp sin
tid medans en har fått minska ner och testa att byta till andra arbetsuppgifter. För de som ökat upp
sin tid under projektet jobbar vi för att hitta ett annat sammanhang där personerna skulle kunna
anställas med någon form av lönestöd från AF.
Täta uppföljningar har skett med handläggare och personen via telefon eller skype.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Målgruppen är väldigt skör och befinner inte ofta väldigt långt från att självständigt kunna få och
behålla ett arbete. Det finns inte sällan en komplex problematik med långvarig kontakt med både
vård och andra instanser. Det betyder att de behöver mycket individuellt stöd och inte sällan lång
tid för att förflytta sig.
Pandemin har ju inte bara hindrat oss från att driva verksamheten som vanligt och starta upp nya
deltagare det har också̊ gjort att avståndet till anvisande handläggare blivit längre och samverkan
av samma anledning svårare.
Om målgruppen fortsätter att se ut som den gör så är nog resultatet arbete eller studier direkt efter
insatsen nog att ha för höga förväntningar men givetvis något vi alltid försöker ha som en vision
eller långsiktig målbild.
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Skövde
Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Vårt arbete innebär att klargöra deltagarnas arbetsförmåga samtidigt som vi
rustar och utvecklar deltagare i riktning mot arbete eller studier.
Alla våra deltagare gör stegförflyttningar och utvecklas under tiden de är hos
oss, de flesta står närmare arbete och studier när de slutar hos oss jämfört med
när de börjar.
Andelen som når hela vägen ända fram till arbete eller studier är ca 10%.
Ibland når vi ett resultat tillsammans med deltagaren som tyvärr visar på att det
inte finns någon arbetsförmåga. Detta kan låta som ett misslyckande men så
behöver det inte vara då det kan hjälpa individen att få papper på att
arbetsförmåga saknas. För första gången på flera år kan individen få vila i att
inte ifrågasättas av myndigheter och därmed ta nästa kliv i livsresan.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Projektets framgångsfaktorer är att vi har fantastiskt kompetenta medarbetare som jobbar i ”Stärka
Individen”. De vet hur människor som bär på en ”tung ryggsäck” från livet ska mötas och de vet hur
de kan hjälpa till att leda individen framåt. Projektet har genom åren hunnit utveckla bra metoder
och verktyg och förfinat dessa under resans gång. Samverkan med Samordningsförbundet, AF, FK,
VGR, Socialtjänst och kringkommunerna gör det möjligt att utbyta erfarenheter med varandra.
En "svårighet" är att projektet tar slut vid årsskiftet 2021-12-31. Projektet har haft en fantastisk
samverkan mellan Samordningsförbundets samverkansparter, som gjort det möjligt att effektivt
jobba med individer som står mycket långt ifrån arbete och därför varit en bra insats att lägga
gemensamma resurser på.
Det som gjort vårt arbete svårare än förväntat har varit covid-19.
Det som gått bättre än förväntat är att vi utvecklat våra arbetsprövningsplatser så att det finns en
större variation som gör att fler arbetsuppgifter kan prövas.
Projektets mål uppnås under projekttiden. Efter projekttiden kommer Stärka Individen finnas kvar
inom kommunen för samverkan med Socialtjänsten. Om ekonomi finns för fortsatt samverkan,
gällande Stärka Individen, med övriga parter är i skrivande stund oklart.
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Tibro
Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Under pandemin har Tibro kompetenscenter tvingats dra ned på aktiviteterna. Förutsättningarna har
också försämrats fr o m budgetåret 2021, då bl a en medarbetare inom arbetsmarknadsenheten avslutat
sin tjänst på grund av arbetsbrist. Vi har praktiskt genomfört följande aktiviteter:
•
•
•
•
•

7/20-träffar
Föreläsningar kring kost, hälsa och träning
Ett fåtal träffar med fysisk aktivitet
Informationsträffar med representant från lokalt näringsliv
Enstaka utbildning med fokus på personliga brev och CV.
Dessa aktiviteter har vi upplevt att deltagarna uppskattat och haft nytta av.
Trots stora förändringar jämfört med tiden innan pandemi och tidigare budgetår, har vi aktivt planerat och
förberett för deltagarnas stegförflyttning och ett mer proaktivt samt digitaliserat arbetssätt från hösten
2021. Detta arbete har framför allt tre viktiga ställningstagande; Stärka kompetensen på Tibro
kompetenscenter, aktivt uppsöka personer som har behov av stegförflyttning och öka antalet
aktiviteter/insatser. Dessa kan sammanfattningsvis beskrivas i följande punkter som aktiveras från hösten
2021.

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Under temat - stärka kompetens hos medarbetare och höja kvalitet:
Samverkansprojekt med socialförvaltning: “Fler i egenförsörjning” - särskild projektledare anställd sedan
mitten av augusti.
På Tibro lärcentrum (inom Tibro kompetenscenter) öppnas ett “medborgarkontor” för att stötta de
kommunmedlemmar som har behov att kunna förstå och själva kommunicera med myndigheter; “hjälp till
självhjälp”
Initierat ett bättre samarbete med Försäkringskassan och ökat antalet inskrivning/remitteringar direkt från
Försäkringskassa till arbetsmarknadsenheten.
Upprättat kontakt och är inledningsvis i ett samarbete med “DIGIPS” - ett samverkansprojekt i Skåne där
sju kommuner samarbetar för att skapa en fullt funktionell virtuell arbetsmarknadsenhet
Förbättra rutiner kring de individer som lämna KAA (fyller 20 år) och fortsatt är utanför studier och arbete
(UVAS).
Under temat: Insatser/Ätgärder, baserat på deltagarnas behov och därmed så kan känna att de får stöd,
känna sig mer redo för att kunna arbeta eller anse att det finns en tillräcklig planering framåt för dem:
Planering pågår för att avtala med det social företaget LUDEA om stöd och insatser för målgrupper 16-25
år. LUDEA är sprunget ur projektet Studio Ludum som finansierats av Högskolan i Skövde.
Med stöd av Samordningsförbundet anordna “Hälsoskolan för ett mindre antal utrikesfödda.
Genomföra minst fem utbildningstillfällen med fokus på digitalisering - målgruppen är i första hand digitala
analfabeter.
Ungdomsjobb 2021
Vi har påbörjat utredning vilka insatser som är möjliga inom Tibro kompetenscenters regi för att
komplettera SFI och höja språknivå, framför allt för dem som inte slutför alla delar i SFI men även för dem
som klarat SFI D och trots detta inte har tillräckligt kunskaper för att läsa vidare, få ett arbete eller har svårt
att klara sig i det svenska samhället.
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Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Projektets mål stämmer väl överens med verksamhetens övergripande mål och under projekttiden
har arbetsformerna justerats för att bättre möta deltagna på individ- och gruppnivå. Vi har flyttat
fokus från grupp till individ när det gäller insatser/åtgärder. Svårigheterna beskrivs också i förra
punkten och hur vi agerat för att tacka dem.
Konkret är låg utbildningsnivå och därmed hög arbetslöshet samt många med försörjningsstöd en
stor utmaning. Arbetet försvåras också av den låga språknivån.
Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt är ett stort hinder och har just nu lämnat kommunen i
ett vacum när det gäller lokal arbetsmarknadspolitik. Det är dock anvisning till studier en stor
möjlighet för Tibro kompetenscenter, då både vägledning och arbetsmarknad arbetar tätt
tillsammans för att möta individernas behov. Internt måste kommunen bli mycket bättre att ta emot
arbetsträning, praktik, lönebidragsanställning och motsv. En dialog inom kommun är påbörjad på
chefsnivå för att öka antalet “platser” av denna typ.
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Tidaholm
Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Genom en kartläggning av individers resurser och begränsningar genom samtal, stöd kring hälsa
och arbetsprövning i reell miljö, så har behov tydliggjorts. Man har kunnat koppla på andra resurser
som till exempel vårdkontakter, boendestöd mm som behövs för att stärka individen ytterligare mot
egen försörjning. Då flertalet av de individer som är inskrivna i projektet har stort behov av stöd
och på grund av väntetider inom vård så har processen dragit ut på tiden. Pandemin har också till
viss del bidragit till att väntetiden ökat.
Projektet har utökat sitt arbete med mer hälsoarbete med tex promenader, utomhusträning mm
vilket har lett till ökad hälsa både fysiskt och psykiskt hos flera av deltagarna i projektet. Individer
som haft svårt att lämna hemmet förut har nu kommit igång med egna promenader flera gånger/v.
Personer har börjat känna att utbildning och arbete finns inom en närmare framtid än tidigare. Över
90% av deltagarna upplever att de fått ett stöd som varit till stor nytta för dem genom samtal, hjälp
att koppla på andra resurser och mer fokus kring hälsa. De som avslutats har haft en tydlig
planering av vad som behövs efter avslut i projektet och har känt sig nöjda med det. De som
fortfarande pågår har en tydlig planering om vad som ska hända efter. Användning av SIP har
utökats för att också tydliggöra planering. Detta har uppskattats av deltagarna.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Ett utökat arbete kring hälsa har varit en viktig faktor för att stärka individer ytterligare för att
komma närmare egen försörjning. En fortsatt utveckling av detta sker under hösten 2021. Av de
svårigheter som varit under våren så har Covid-19 varit en del. Det har varit svårare med träffar
inledningsvis men vi har då tänkt om och haft flera av mötena utomhus i kombination med
promenader. Detta har blivit positivt med mer avspända uppföljningssamtal i utemiljö och ökad
hälsa hos individer. Svårigheten att komma ut i praktik har ökat och den har varit svår att hitta
lösningar på.
Samverkan med remittenter och andra aktörer fungerar övervägande bra kring uppföljningar och
vid avslut. Vad som sker efter avslut finns sällan information om. En del avslutade deltagare har
meddelat att det stannat av efter avslut och att de väntar på vidare stöd.
Projektets mål tror vi kommer uppnås inom perioden. Då vi sett att hälsa är en viktig del som
behöver stärkas hos deltagare för att komma vidare så har vi ökat vårt fokus kring detta och
kommer utveckla det mer under hösten. Genom att fortsätta utveckla detta så tror vi att detta
kommer leda till ett ökat välbefinnande hos deltagarna och ökad möjlighet till arbete eller studier.

www.samordningsforbundetskaraborg.se
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde

2021-09-14

Vägen framåt

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Vägen framåt

Projektägare
Skövde kommun

Projektperiod
200101-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Kompetensförsörjningsbehovet inom kommuner är inom de närmaste åren mycket hög. Samtidigt finns det
många personer som av olika skäl inte kommer in på arbetsmarknaden och utifrån deras förutsättningar är
möjligheterna i nuläget små att nå ett arbete. En av anledningarna är att kvalifikationerna och de formella
kraven är för höga i förhållande till de förutsättningar och den specifika kompetens som finns hos de som
av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Det finns ett stort antal enskilda insatser för personer som
står långt utanför arbetsmarknaden, men det saknas en långsiktig samordnad insats över tid, där personer
under en längre period kan få en stegförflyttning utifrån sina förutsättningar och förmågor. Vi vill utveckla
ett arbetssätt med en utvecklingstrappa, där målet är en anställning och då i första hand inom kommunala
välfärdsyrken. Vi möjliggör anställningar inom kommunala verksamheter genom så kallad arbetsdelning och
framtagande av kompletterande tjänster som skapar arbeten med anpassade krav för målgruppen, i
ordinarie verksamhet.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Huvudmålet är att 25 % av deltagarna går till arbete/studier efter slutförd insats.
Minst 70 % av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter avslutad insats.
Minst 90 % av deltagarna upplever att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.
Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta
stöd har upphört.

www.samordningsforbundetskaraborg.se
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde

2021-09-14

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

En/flera arbetsmarknadskonsulenter stödjer deltagaren under hela processen. Arbetsmarknadskonsulenten
samordnar insatserna genom uppföljning av arbetsträning, praktik, kontakter med myndigheter mm. Arbetet
sker som Case Management eftersom många personer behöver få hjälp med det som ”skaver” för att
komma hela vägen till arbete. Projektet ger möjlighet att genomlysa deltagarens hela livssituation, en
omfattande kartläggningen. Utifrån denna genomlysning läggs en plan och en strukturerad
genomförandefas där kontakter med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialtjänst, vård mm görs i rätt
ordning. Arbetsmarknadskonsulenten hjälper deltagaren ”att lägga pusslet” för att nå önskat mål.
Projektet arbetar fram en modell som andra kommuner kan ta efter.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Vi har under första halvåret 2021 jobbat med 12 personer. Av dessa personer har två personer efter vår
utredning gått vidare till andra insatser under januari och februari. Vi ser att alla personer som vi jobbar med
gör större stegförflyttningar när Vägen Framåt är inkopplad än när de enbart ingår i annan insats.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Projektets styrkor är att vi har fantastiskt kompetenta medarbetare som jobbar i ”Vägen Framåt”. De vet hur
människor som bär på en ”tung ryggsäck” från livet ska mötas och de vet hur de kan hjälpa till att leda
individen framåt. Samverkan med VGR, AF, FK och Samordningsförbundet gör det möjligt att få maximal
hjälp från alla instanser.
Vi ser att projektet är bra för individerna som får möjlighet att vara med, då de får en extra handpåläggning
av professionella arbetsmarknadskonsulenter.
Det är en utmaning att hitta tiden för att mötas kring en deltagare och samordna så att maximal hjälp kan
erbjudas. När vi nu har detta projekt som går ut på att samordna så är det plötsligt möjligt att hitta tid för att
samarbeta. Projekttiden är bra lärotid för att skapa rutiner som gör att detta effektiva arbete som medför
gott resultat kan upprätthållas även efter projekttiden.
Projektets mål kommer att uppnås inom projekttiden, det har redan visats under pågående projekttid.
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Ett friskare Norra Skaraborg

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Ett friskare Norra Skaraborg

Projektägare
Försäkringskassan

Projektperiod
210101-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

En individ som varit sjukskriven eller på annat sätt befunnit sig utanför arbetslivet under en längre tid är inte
så sällan i kontakt med flera av Samordningsförbundets olika parter. För att uppnå en förbättrad och mer
effektiv samverkan runt individens rehabilitering har det identifierats behov av att både öka kännedom om
parternas olika uppdrag, men också kring innehåll i individens rehabilitering så att bästa möjliga
rehabiliteringsplan kan upprättas och följas upp. Detta för att individen inte ska få onödiga väntetider eller
rent av hamna ”mellan stolarna” och rehabiliteringen riskerar att avstanna.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Att skapa en hållbar modell för samverkan med tidiga insatser som leder till minskad sjukfrånvaro.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Att utveckla samverkan mellan deltagande parter så att individens rehabilitering blir mer synkroniserad och
effektivare och leder till en snabbare återgång till arbete.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Utveckla och förenkla rutiner kring medicinska underlag och kommunikation mellan parterna samt
kartläggning av behov av insatser. Kompetensöverföring och konsultation av Försäkringskassan till läkare i
kraven på medicinskt underlag. Gemensamma utbildningsinsatser till chefer kring sjukskrivningsprocessen
där fokus kommer att vara riktade till tidiga och aktiva insatser samt behovet av att systematisera
frågeställningar om utsatthet för våld.
Socialtjänsten involveras i ärenden där sjukskrivna inte har sjukpenninggrundande inkomst och uppbär
försörjningsstöd, i ärenden där aktivitetsförmåga är oklar.
Försäkringskassan håller samman projektet med en handläggarresurs på 75 % av en heltid och bildar
arbetsgrupp med rehabkoordinatorer på vårdcentralerna samt HR i kommunerna. Samordning med
Arbetsförmedlingen i ärenden där arbetslöshet eller omställning är aktuell.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Projektet åstadkommer att det sker en löpande och uppföljande kontakt mellan vårdgivare och
Försäkringskassan. Vid samtalen som i vanliga fall, om det inte är pandemi, sker fysiskt följs
sjukpenningtal utifrån rehabverktyget och planer upp så att det går åt rätt håll. Vården liksom
Försäkringskassan har möjlighet att säkerställa att de frågor som finns besvaras samt att det finns
bra upparbetade och fungerande kontaktvägar mellan olika instanser.
Genom samarbete med kommunens Hr-konsulter, vården och Försäkringskassan uppnås även bra
samarbete där vi tillvaratar och säkerställer informationsutbyte ex vid förändringar i
sjukförsäkringen och hur det fungerar ut i verksamheten samt hur arbetsgivaren arbetar med plan
för återgång och uppföljning av ohälsa hos medarbetare.
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Analys
Hur fungerar den samverkansmodell som prövas inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur
har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Gällande vårdcentralen Närhälsan Mariestad så har problemet varit att de har haft
rehabkoordinatorer som slutat, flera på kort tid varför det varit svårt att upprätthålla samverkan där.
Jag har dock haft möjligheten att kontakta den rehabkoordinator som varit där längst i frågor som
behövt bollas.
Pandemin kan väl tillskrivas som en svårighet dels då vården varit mycket upptagen med annat ex
så som provtagning och vaccination men även att man inte kunnat vara där på plats. Detta har
dock fått lösas genom att ha möten via skype.
Det som kan förbättras är kontakten och representant från Socialtjänsten. Detta fungerade väldigt
bra i Töreboda då de är under samma tak.
Det som kan vara svårt just nu är väl också att Arbetsförmedlingen inte längre erbjuder någon
samarbetspartner.
Kontakterna överlag med rehabkoordinatorerna och Hr-konsulenter löper på bra och regelbundet.
Då jag tycker att analys och resultat går lite in i varandra i alla fall utifrån hur jag skrivet så vill jag
hänvisa dit.
Jag tycker att det är bra när vi ses fysiskt på plats och man får möjlighet att även sitta ner med
läkarna och höra hur de egentligen tänker och vilka funderingar de har. Man har då möjlighet att ge
andra infallsvinklar som de inte tänkt på och som kan bidra till att den försäkrade/patienten får
snabbare hjälp både inom vården och åter ut i arbetslivet.
Kollar man resultatet ang sjukpenningtalet och antal sjukskrivningar så är min uppfattning att
siffrorna inte stucket iväg på någon av mina vårdcentraler utan att de hållet sig stabilt trots
pandemi. Gullspång har gjort en stor resa genom att sänka sina siffror i stora mått sedan
projektstart medans Töreboda glidit iväg lite om man jämför med vad som hände med siffrorna
första året vi började med projektet.
Gullspångs kommun som arbetsgivare har även dem sänkt sina siffror i stora mått sedan
projektstart.
Vid avstämning med samtliga så är svaret att de upplever att det är lätt av få tag på vårdcentralerna
eller tvärtom att vården kan få tag på Hr-konsulent. Vad som framkommer är väl i så fall att det kan
vara lite svårare att nå psykiatrin.
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Fördjupad samverkan

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Fördjupad samverkan

Projektägare
Tidaholm kommun

Projektperiod
200401-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Tidaholm har senaste året fått ett ökat söktryck på deltagare som kommer
från Individ- och Familjeomsorgen (IFO) och har ekonomiskt bistånd. Detta beror i sin tur på att IFO har fått
ett markant ökat tryck. Det ekonomiska biståndet har ökat från omkring 6,3 miljoner kronor 2016 till 12,7
miljoner kronor som betaldes ut 2019. Ohälsan är hög bland de personer som har/söker ekonomiskt
bistånd och det behöver skapas en bättre samordning mellan Närhälsan, IFO och AME. Det finns även
behov att utveckla samarbete och praktiska rutiner kring Samordnad Individuell Planering (SIP) med syftet
att uppmuntra och motivera individen att använda SIP i sin planering mot självförsörjning.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Projektet vill skapa ett strukturerat myndighetsgemensamt arbete för att kommuninvånare som står långt
ifrån arbetsmarknaden ska få ökade förutsättningar att förbättra sin hälsa och därigenom uppfylla
arbetsmarknadens gemensamma krav, samt implementera arbetssättet.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Att utveckla samarbetet med Närhälsan kring SIP i syfte att uppmuntra och motivera individen att använda
SIP i sin planering mot självförsörjning (indikator 1)
Att deltagare snabbare ska komma ur sitt utanförskap och kunna hantera arbetslivets gemensamma krav
(indikator 2)
Att fler deltagare inskrivna i projektet ska bli självförsörjande och belastningen av gemensamma
trygghetssystem ska minska (indikator 3)
Att fler deltagare inskrivna i projektet ska närma sig självförsörjning genom att gå vidare till
Arbetsförmedlingen (indikator 4)
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

•
•
•
•

Vi har regelbundna möten i både arbetsgrupp och styrgrupp där vi i arbetsgruppen
diskuterar hur vi stöttar deltagarna på bästa sätt och i styrgruppen diskuterar frågor
gällande samarbetet i stort.
Deltagarna i projektet erbjuds att delta i hälsoaktiviteter, jobbsökaraktiviteter,
arbetsträning, individuella coachande samtal.
Deltagarna får hjälp med kontakt med andra myndigheter/aktörer, tex arbetsförmedling,
skuldrådgivare, personligt ombud mm.
Samarbetsparterna AME och IFO har regelbunden kontakt gällande deltagarna och
kontaktar Närhälsan.
vid behov.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Vi har i dagsläget avslutat nio deltagare, varav en gått till anställning, tre till studier, tre till annat
projekt, samt två till sjukskrivning (= 45 % gått till självförsörjning). Deltagarna som avslutats uppger
att de fått ökad upplevd hälsa.
Tio SIP har genomförts inom ramen för projektet. Även om det inte varit aktuellt med SIP för
samtliga deltagare så har ändå kontakten med vården varit frekvent och bidragit till att flertal
remisser till psykiatrin för eventuell neuropsykiatrisk utredning skickats iväg och i vissa fall även
påbörjats eller avslutats. Allt bidrar till att deltagarna kan få hjälp att göra nästa stegförflyttning mot
självförsörjning.

Analys
Hur fungerar den samverkansmodell som prövas inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur
har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Samverkansmodellen att IFO, AME och Närhälsan regelbundet träffas och diskuterar hur man
tillsammans kan hjälpa gemensamma deltagare fungerar bra. På AME har vi fått in en bra rutin att
vid behov kunna ringa och rådfråga Närhälsan och eventuellt snabbt och enkelt kunna hjälpa till att
boka tid åt vissa deltagare. Många av deltagarna vi arbetar med har stora hjälpbehov och de kan
uppleva det svårt att själva kontakta vården, det är då väldigt bra att vi kan boka tid åt deltagarna
och samordna vissa hjälpinsatser.
De genomförda SIP:arna har varit värdefulla för deltagarna då de får en samlad bild av vilken hjälp
de kan få av respektive part och vem som gör vad för att de ska kunna göra en stegförflyttning mot
självförsörjning.
Även hälsoaktiviteterna som AME anordnat har varit en framgångsfaktor. Att själv ta steget att börja
träna kan vara övermäktigt för många av deltagarna, men att göra det inom ramen för sin tid på
AME gör att det blir av och efter en tid i projektet har även vissa deltagare fortsatt och utökat sin
träning på egen hand med bättre mående som resultat.
Den stora svårigheten har varit att få in fullt med deltagare i projektet. Pandemin har gjort att
många deltagare har haft stor frånvaro och AME har även tagit in färre personer än normalt. Nu ser
dock situationen bättre ut och vi hoppas att inom kort få in fler deltagare i projektet.
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Kick Off

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Kick Off

Projektägare
Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod
2019-04-01 – 2021-05-31

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Bakgrunden till projektet var att Samordningsförbundet Västra Skaraborg, genom sitt arbete med
människor som behöver stöd för att enklare återgå̊ i arbete eller få eget arbete för första gången,
identifierat att det ibland var svårt för dem att bli insläppta i arbetslivet. Kick Off växte fram som projektidé
för att bidra till att arbetsplatser i Skaraborg skulle bli ännu mer inkluderade och se människors olikheter
som en styrka.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet med projektet Kick Off var att med innovativa metoder främja en fördomsfri rekrytering samt ett gott
och inkluderande arbetsklimat för privata och offentliga arbetsgivare i Skaraborg.
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Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Kick Off hade som målsättning att ha 350 deltagare varav 50 chefer.
Projektet har satt upp målsättningar indelat i nivåerna förväntade resultat och kortsiktiga effekter.
Förväntade resultat
• Projektdeltagarna har ökad kunskap om och förståelse för diskriminering, jämställdhet, normkritiskt
förhållningssätt och kommunikation.
• Projektdeltagarna har en ökad insikt i mångfalds- och diskrimineringsfrågornas komplexitet.
• Strukturer som kan diskriminera i arbetslivet är synliggjorda och utmanade.
• Deltagande arbetsgivare har förbättrade policys och styrdokument som beaktar
diskrimineringsgrunder och jämställdhet vid rekrytering.
• Deltagande chefer och HR har teoretisk kunskap och praktiska verktyg i hur man rekryterar
fördomsfritt.
Kortsiktiga effekter
• Deltagande arbetsplatser är i större utsträckning positiva till inkludering och mångfald.
• Rekryteringsprocesser och rekryteringar som sker är i större utsträckning fördomsfria.
• Deltagande arbetsplatser arbetar aktivt för att främja breddad rekrytering och för inkludering på
arbetsplatsen.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Projektet har innehållsmässigt tagit sin grund i diskrimineringslagens 7 diskrimineringsgrunder; kön, sexuell
läggning, könsidentitet och könsuttryck, etnicitet, religion, ålder och funktionsnedsättning. Projektets metod
bestod av tre delar; inspirationsföreläsningar, workshops och rekryteringsutbildningar.
Inspirationsföreläsningarna gick ut på att kicka igång varje termins ämne och inspirera deltagarna, detta
gjordes genom föreläsningar med kända och professionella talare från Sveriges föreläsar-elit.
Medarbetarna i projektet har gått en workshopserie om 5-6 workshops totalt medan chefer och HR har gått
en 3-dagars rekryteringsutbildning. Både workshops och rekryteringsutbildningens tillfällen var utspridda
under projektperioden.
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Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Intresset för projektet blev stort och projektet har haft 500 deltagare varav 200 chefer och HR.
Projektet har påverkats mycket av Covid-19 pandemin och minst hälften av projektets aktiviteter
har fått anpassas, det har dessutom lagts till flera digitala bonusaktiviteter. Den genomsnittliga
närvaron har varit relativt låg och landar på 56%, pandemin bedöms vara förklaringen till ett lägre
deltagande än väntat.
Kick Off har nått både privata företag och kommuner. Initialt var 8 företag med och 5 kommuner. I
slutet av projektet är 4 företag med och 7 kommuner. Minskningen av företag beror för några på
företagsspecifika anledningar och för några pandemirelaterade anledningar. Ökningen av
kommuner beror på att projektet öppnade upp för fler kommuner att gå in i ett snabbspår av
projektet.
Projektets resultat är över lag goda och måluppfyllelsen för de målsättningar som rör ökad kunskap
är god. Målsättningarna som handlar om förändrade attityder och förändrat beteende uppfylls inte i
lika hög utsträckning som kunskapsmålen men projektet ser ändå ut att ha haft en påverkan både
på deltagares attityder och beteende men resultaten är svårare att mäta och säkert härleda till
projektet.

Analys
Hur fungerar den samverkansmodell som prövas inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur
har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Resultaten visar att inspirationsföreläsningar och workshops har lett till ökad kunskap om
inkluderings och mångfaldsfrågor bland deltagarna. För en förändring på organisationsnivå krävs
dock fortsatt arbete med fokus på konkreta åtgärder samt en plan för hur frågorna ska hållas
levande och hur nyanställda blir en naturlig del i arbetet. Det finns gott om exempel på deltagare
som lyfter att projektet gjort att de tänker på ett annat sätt och bemöter andra på ett förändrat sätt
tack vara de frågor som aktualiserats i projektet. Projektet har tagit fram ett metodmaterial som
sprids till alla deltagare samt kommer fortsätta användas av projektägaren.
Resultaten visar också att rekryteringsutbildningen har lett till teoretisk och praktisk kunskap i
fördomsfri rekrytering. I viss utsträckning har utbildningen gjort att deltagarna rekryterar
annorlunda men för att fullt ut få genomslag i en fördomsfri rekrytering behövs utrymme i den egna
organisationen samt mandat att förbättra rekryteringsprocessen. Troligtvis krävs också att
arbetsgivaren har någon ansvarig som följer upp och underhåller att kompetensen bibehålls.
Helhetsbetyget i projektet är mycket gott och deltagarna är nöjda och positiva till projektet. Den
genomgående höga kvaliteten på aktiviteter tros vara en bidragande orsak till detta.
En djupare analys finns i slutrapporten för projektet som kan laddas ner från
www.samordningsforbundetskaraborg.se/kick-off
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Rehabforum

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Rehabforum

Projektägare
Lidköpings kommun

Projektperiod
200401-220331

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Kommunens förvaltningar arbetar aktivt med samtal mellan chef och medarbetare som haft återkommande
korttidsfrånvaro. Korttidsfrånvaron kan ha olika orsaker. T.ex. kan hemförhållanden/livssituationer som inte
är helt optimala påverka frånvaron. Även en dålig ekonomi eller ett underliggande riskbruk/missbruk kan
leda till korttidsfrånvaro. Känslor av skuld och skam är ofta kopplat till dessa faktorer som även påverkar
hälsotillståndet samt arbetsprestationen negativt och som ofta leder till upprepad korttidsfrånvaro. På
Rehabforum ska några livssituationer som kan orsaka upprepad korttidsfrånvaro lyftas. Dessa är våld i nära
relation, risk- och missbruk samt ansträngd ekonomi.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Rehabforum syftar till att tidigt fånga in och ge/erbjuda stöd till medarbetare som har en komplex
problematik utanför arbetet och som påverkar arbetet negativt. Genom detta arbetssätt kan
korttidsfrånvaron minskas och, genom förebyggande insatser, förhindra långtidsfrånvaro. Detta leder till att
man behåller personal i arbete och minskar behovet av vikarier och visstidsanställda. Därmed får man en
högre kontinuitet, kvalitet och stabilitet i verksamheten vilken också påverkar medarbetarnas arbetsmiljö

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Att rehabforum nyttjas fullt ut under projekttiden.
Att enhetschefer får ökade kunskaper om det svåra samtalet och att ställa de svåra frågorna.
Att strukturer för frågor kring missbruk, skulder och våld i nära relation tas fram och kommer användas på
ett strukturerat sätt i samtal med medarbetare.
Att projektet blir en del i arbetet med att minska sjukpenningtalet för Lidköpings kommun.
Att minska sjuklönekostnaderna med 3 miljoner kronor.
Att minska sjukfrånvaron med 0,6 %.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Alla medarbetare som har haft minst tre sjukfrånvarotillfällen under det senaste halvåret ska följas upp av
chef på ett samordnat, strukturerat och likartat sätt. Det gäller medarbetare med en sjukfrånvaro som anses
vara av en mer komplex art och/eller där man inte riktigt kommer till själva kärnan i problematiken.
Ansvarig chef anmäler aktuella medarbetarna till möten där en kartläggning genomförs. Vid dessa möten
deltar medarbetare, chef, rehabiliteringskoordinator från primärvården, vid behov
personalkonsult/kommunens rehabiliteringskoordinator och vid valda tillfällen representant från Social &
Arbetsmarknad.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Rehabforum lyckas fånga in de medarbetare som har en hög upprepad korttidsfrånvaro där man
behöver samlas kring medarbetaren för att stämma av och planera vidare. Genom att
medarbetaren får tid att reflektera kring sin situation utifrån de strukturerade frågor som ställs
bidrar detta till en bra planering framåt där relevanta insatser sätts in. De åtgärder som
medarbetaren behöver sätts ofta in snabbt genom samverkan med primärvården där
rehabiliteringskoordinatorn spelar en nyckelroll. I och med den snabba och effektiva hjälpen kan
långtidssjukskrivning undvikas och medarbetaren vara fortsatt i arbete.
Fokusområdena våld i nära relation, missbruk och ekonomi står fortsatt i centrum med ifyllande av
enkäter efter träffen i Rehabforum. Det framkommer ibland en problematik inom dessa områden
där man i vissa fall har en pågående kontakt och stöd för den situation som man befinner sig i. I
andra fall får man rekommendation och erbjudande om hjälp för att få vidare stöttning. Den tydliga
strukturen under träffarna underlättar mycket. Det har framkommit från flera håll att chefer har blivit
tryggare i att ställa de viktiga frågorna om våld i nära relation, missbruk och ekonomi efter att de
har närvarat på Rehabforum.
Antalet anmälda medarbetaren uppgår till cirka 55 % i förhållande till andelen bokningsbara tider.
Vi ser fortsatt detta som en rimlig beläggning utifrån de pandemitider som vi fortsatt befinner oss i.
Vad gäller sjukfrånvaron låg den ackumulerat till och med maj 2021 på 7,2 % för hela kommunen
(7,5 för 2020). Korttidsfrånvaron var 5,0 vilket är en minskning jämfört med föregående år då den
var på 5,3 %.
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Analys
Hur fungerar den samverkansmodell som prövas inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur
har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Samverkan med primärvården fungerar fortsatt mycket bra och leder till snabb kontakt med andra
instanser inom vården, till exempel rehabmottagning. Samverkan och samarbetet med budget- och
skuldrådgivarna har dock inte blivit så omfattande som först planerades, då ekonomisk problematik
sällan framkommer. Flera träffar har genomförts digitalt, vilket har fungerat väl. Dock är det fysiska
mötet att föredra, eftersom det då blir en mer dynamisk dialog.
En utmaning framåt är att öka antalet anmälda ärenden. Påminnelser skickas ut till chefer och HRavdelningen regelbundet. En försvårande faktor är pandemin och att annat får prioriteras. Målet att
få ner sjuklönekostnaderna kan bli svårt, även detta på grund av pandemin.
Byte av rehabiliteringskoordinator från primärvården kommer att ske under tidig höst 2021.
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Stoppa våldet

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Stoppa våldet

Projektägare
Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod
200301-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, deltar tillsammans med flera samordningsförbund
(bland annat Samordningsförbundet i Skaraborg) i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten
av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata
insatser mot detta. I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet med projektet är att invånare i Skaraborg får rätt och kvalificerad hjälp och stöd och att detta i sin tur
påverkar människors livssituation, hälsa och arbetsförmåga i positiv riktning, samt att synliggöra hur vanligt
(eller ovanligt) förekommande problematik kopplat till våld i nära relation är hos invånare som kommer i
kontakt med våra samverkande parter.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Att 14 verksamheter under projektperioden deltar i screening,
att verksamheterna som deltar i projektet även efter projektet fortsatt ställer frågor om våld på rutin,
att medverkande verksamheter efter screeningsperiod har upprättade strukturer och rutiner på hur man
hanterar jakande svar på våld i nära relation,
samt att alla medarbetare känner sig trygga i att ställa frågor om våld på rutin.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Hitta rutiner och metoder för att upptäcka dels personer som har utsatts för våld, dels personer som utövat
våld samt deras eventuella barn,
ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd,
skapa riktlinjer för att hänvisa de personer som är berörda till socialtjänst, hälso- och sjukvård,
rättsväsendet samt övriga aktörer inklusive civilsamhället,
stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående myndigheter och verksamheter.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Projektet har kunnat nå flertal projekt inom samordningsförbundet, EFS projekt samt kommuner i Skaraborg
där man fått vägledning om hur man kan identifiera, ställa frågan samt fått initial rådgivning för att kunna
arbeta med frågan om våld i nära relation. Hittills har ca 7 verksamheter tackat ja till att delta och flertal har
kommit igång med att skicka frågeformulär om våld i nära relation. Flertal kommuner har idag redan
fungerande rutiner strukturer på hur man hanterar jakande svar på våld i nära relation.

Analys
Hur fungerar metoden/strategin inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de
svårigheter som uppstått?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Genom projektet har det varit möjligt att sätta igång processer där man har insett att man måste
börja med att våga ställa frågan om någon blivit utsatt för våld och skapa rutiner hur man hanterar
svaret och vart man ska vända sig till så att den som varit utsatt får den hjälp de behöver, men
också utforma bra samverkansformer mellan verksamheter. Genom dialog med kommunerna och
olika projekt inom samordningsförbunden har de fått analysera behovet av ett förändrat arbetssätt
och projektet har kunnat ge förslag på hur de kan utveckla deras arbete med att börja våga ställa
frågan om våld

Svagheter kan vara att beslutandegången kan se olika ut i projekten och ut i kommunerna, vilket
kan bidra till att förslag om förändringar inte beslutas av en och samma instans, vilket bidrar till att
arbete med att börja ställa frågan och skapa rutiner kan dröja. Kan också vara så att projektledaren
ser ett värde av att delta i projektet om våld i nära relation men att deras chef har en annan
uppfattning vilket gör att man inte kan delta.
Rådande pandemin har också försvårat arbetet då många verksamheter/projekt inom
samordningsförbunden har fått stängas ner eller enbart bedrivas på distans, vilket gjort att flertal
verksamheter/projekt har skjutit fram arbetet utifrån restriktioner som råder under pandemin. När
dessa restriktioner börjar att lättas så är är fullt möjligt att projektets mål kommer att kunna uppnås.
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Tidig förstärkt samverkan i Östra Skaraborg

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Tidigt förstärkt samverkan i Östra Skaraborg

Projektägare
Försäkringskassan

Projektperiod
200901-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Sjukpenningtalen i Västra Götalands län är tredje högst i riket och Skaraborgs sjukpenningtal är högre än
för Västra Götalands län, kvinnornas andel av sjukskrivningar är ca 65 %. Hos kommunerna i Skaraborg som
arbetsgivare är kvinnornas andel av sjukskrivningar (+14 dagar) mellan 85-93 %. Olika former av samverkan
har prövats tidigare med målsättningen att fler kvinnor i s.k. kontaktnära yrken, framförallt med psykiatriska
diagnoser relaterade till stress och ångest ska kunna komma åter i arbete tidigare eller att sjukskrivning ska
kunna undvikas med förebyggande åtgärder. Utifrån projekt 4 ESS som bedrivits i Småland inom ramen för
ESF vill vi tillvarata de positiva effekter som beskrivits genom att utveckla ett strukturerat förstärkt
samarbete med tidiga aktiva insatser mellan kommunerna och Försäkringskassan.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Skapa arbetsmetoder där arbetsgivare är den sammanhållande parten för att arbeta med tidiga insatser,
och genom detta arbetssätt ge fler anställda, huvudsakligen kvinnor, förutsättningar att bibehålla en egen
försörjning och undvika sjukskrivningar.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Minska sjukfrånvaron hos anställda i aktuella kommuner genom att tidigt identifiera åtgärder som kan göra
det möjligt att vara kvar i arbete eller ge möjlighet att tidigt återgå i arbete. Målet är också att arbeta fram
en strukturerad metod med standardiserade frågor avseende våldsutsatthet samt uppnå en högre
kunskapsnivå för chefer avseende rehabiliteringsansvar och rehabiliteringsprocessen.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Avsatta tider varannan vecka för gemensamma möten kring individer i målgruppen. I dessa möten deltar
förutom individen även arbetsgivaren och Försäkringskassan (även om aktuellt ersättningsärende inte
startats om det gemensamt bedöms finnas behov av samverkan). Arbetsgivaren ska överväga också om
företagshälsovården ska delta. För att tidigt i processen identifiera de som har behov av förstärkt stöd för
att komma åter till arbete/studier.
Inom ramen för projektet skapa förutsättningar att samtliga parter strukturerat och regelbundet ställer frågor
om våldsutsatthet till deltagare i projektet.
Försäkringskassan och HR genomför utbildning i försäkringsmedicin 1 gång per år för chefer. Dessa
utbildningar sker gemensamt för att inkludera de arbetsrättsliga delarna.
Insatser riktade till arbetsgrupper via APT-dialoger kring förhållningssätt och förutsättningar för ett hållbart
yrkesliv, hur hanterar vi ohälsa och arbetsförmåga.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Med anledning av restriktioner till följd av Covid-19 samt att det generellt varit ett ansträngt
arbetsläge både i Tibro och Karlsborgs kommun har den planerade utökningen av projektet till fler
förvaltningar inte kunnat ske enligt plan. Detta utifrån att både chefer och HR-enheten inom
kommunerna tvingats prioritera akuta frågor i verksamheten och inte kunnat fokusera på det
arbetssätt som avsågs i projektet.
Under våren har trots detta antalet chefer som tar aktiv kontakt ökat i båda kommunerna, från flera
förvaltningar, så möten i individärendena har påbörjats och chefer med kortare erfarenhet av
rehabiliteringsarbete är mer aktiva i att söka stöd i rehabiliteringsärendena.
Den totala andelen sjukskrivna medarbetare i Tibro och Karlborgs kommuner har minskat något
under det senaste året, medarbetare som är sjukskrivna p g a en psykiatrisk sjukdom är oförändrad
eller har till och med ökat. Denna utveckling innebär att dessa två kommuner nu har den högst
andelen sjukskrivna medarbetare p g a psykiatriska sjukdomar bland kommunala arbetsgivare i
Västsverige.
Inplanerade kompetenshöjande insatser kring arbetet med förebyggande och aktiva insatser i
sjukskrivningsprocessen finns inplanerade i båda kommunerna. I samband med detta kommer
även arbetssättet kring frågor om våldsutsatthet att påbörjas samt att material för APT-dialoger
aktualiseras på nytt.
I Skövde finns en framtagen planering för APT-dialoger för hela 2021, dessa återupptas så snart det
möjligt att genomföra, om möjligt kan fler dialoger genomföras än hittills planerade under hösten
2021. Denna delen av projektet har i huvudsak varit vilande under 2021, det som genomförts är
insatser till samtliga chefer inom barn & utbildningssektorn samt till de fackliga
lärarorganisationerna.
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Analys
Hur fungerar den samverkansmodell som prövas inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur
har ni tacklat de svårigheter som uppstått?
Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet
ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Att frågan på nytt sätts på agendan i respektive kommunledning visar att det finns en god
förankring kring projektet, behovet av insatserna är tydliga och de inplanerade
utbildningsinsatserna i chefsgrupper visar på att frågan prioriteras. Pågående dialog om hur
behovet av tidiga och aktiva insatser med fokus på psykisk ohälsa kommer att förändras när
restriktionerna minskar/tas bort och hur vi då kan möte detta behov utifrån hur arbetet i projektet
var tänkt att fungera från start.
Viss effekt av det förändrade arbetssättet kommer troligen att kunna påvisas under projekttiden.
För att förankra arbetssättet hos chefer och medarbetare kommer det att krävas ytterligare tid
utöver nuvarande projekttiden då arbetssättet inte kunnat prövats fullt ut bl.a. p g a restriktioner
och cheferna arbetsbelastning. De utbildningsinsatser som kommer att genomföras till chefer
under hösten 2021 är en del i att skapa trygghet i arbetssättet med tidiga och aktiva insatser i
rehabiliteringsarbetet.
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Vara frisk!

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning
Projektets namn
Vara frisk!

Projektägare
Försäkringskassan

Projektperiod
200301-220228

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

På grund av det höga sjukpenningtalet i Vara kommun och utifrån ett behov av kompetenshöjande insatser,
fler konkreta insatser kring rehabiliteringsprocessen och ett behov av enklare samverkan mellan kommun,
Försäkringskassan och vårdcentraler har detta helhetsprojekt tagits fram. För att arbeta både med en ny
möjlighet för långtidssjukskrivna i form av grön prerehabilitering, tidiga insatser och ökad samverkan i form
av rehabforum samt förebyggande arbete i form av kunskapshöjande insatser.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet med projektet är att skapa fungerande metoder för samverkan kring rehabiliteringsinsatser i Vara
kommun, både förebyggande med chefer och personal, åtgärdande med sjukskrivna i behov av samverkan
samt i form av grön prerehabilitering för individer med långvarig problematik.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Det övergripande målet med projektet är att skapa en hållbar modell för samverkan med tidiga insatser
som leder till minskad sjukfrånvaro, samt genom grön pre-rehabilitering skapa ytterligare möjligheter för
individer i långvarigt utanförskap.
Att Varas chefer och HR har kunskap om, och ett aktivt förhållningssätt till, sjuk- och
rehabiliteringsprocessen. Att kommunen påbörjar implementeringsarbetet om att ställa regelbundna frågor
om våldsutsatthet till anställda med ohälsa.
Att sjukfrånvaron minskar hos Varas kommunanställda. Att rehabforumet bidrar till att tidigt identifiera
åtgärder som kan göra det möjligt för individen att vara kvar i arbete eller ge möjlighet att tidigt återgå i
arbete. Att individer med en längre eller komplexare sjukskrivning samt individer med försörjningsstöd ges
möjligheten till grön pre-rehabilitering som en aktiv insats.
Att grön pre-rehabilitering under 2020 fyller minst 80 % av de 48 platserna.
Att de som deltar i grön pre-rehabilitering, efter genomförd insats, har en upplevd bättre hälsa och en
upplevd ökad aktivitetsförmåga.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv
verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Projektet har skapat en metod i tre delar där varje del är viktig för att få till stånd en långsiktigt hållbar
förändring. Metoden visas nedan med VAD behovet är – kopplat till HUR projektet kommer arbeta med
dessa behov.
1. Tidiga insatser i samverkan – Rehabforum
2. Fler möjligheter för långtidssjuka – Grön pre-rehabilitering
3. Förebyggande – Kompetenshöjande insatser till chefer

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Med anledning av restriktioner till följd av Covid-19 samt att det generellt varit ett ansträngt
arbetsläge för Vara kommun har projektet varit vilande en andra period, december 2020 - mars
2021. Detta utifrån att både chefer och HR-enheten inom Vara kommun tvingats prioritera akuta
frågor i verksamheten och inte kunnat fokusera på arbete med förebyggande rehabiliteringsinsatser eller att aktivt arbeta med tidiga signaler på ohälsa/sjukfrånvaro.
Inför nystart från 1 april 2021 har både arbetsgrupp och styrgrupp gjort bedömningen att
förutsättningarna nu ökar succesivt för att kunna återuppta projektet. Det kommer att ske under
begränsade former under semesterperiod och det kan fortfarande förekomma att möten får
avbokas med kort varsel utifrån restriktioner gällande smittspridning.
Ett antal möten i arbetsgruppen har genomförts under våren 2021 inkluderat individmöten som
visat på behov av arbetsmetoden både vad gäller personer som är i sjuklöneperiod och de som har
ersättning från Försäkringskassan. Det som tydliggjorts är att det ofta saknas en planering där alla
parter är delaktiga vilket t.ex kan resultera i att en anställd inte deltar i den rehabilitering som
vårdgivaren föreskriver eller att det saknas dialog mellan arbetsgivare och vårdgivare om den
anställdes behov av anpassningar respektive att det inte är känt vilka anpassningar arbetsgivaren
redan erbjudit.
Försäkringsmedicinsk utbildning har genomförts under maj 2021 till hela ledningsgruppen i Vara
kommun avseende vikten av aktiva och tidiga insatser för att förebygga sjukfrånvaro eller
möjliggöra återgång tidigt för de som hamnar i sjukskrivning. Extra fokus på den betydelse som
arbetsgivarens plan kan ha efter regeländringen i Socialförsäkringsbalken från 15 mars 2021.
Uppstart av rutin kring frågor om våldsutsatthet har flyttats och kommer att påbörjas under hösten
2021.
Vara kommun har ett ansträngt läge generellt och särskilt inom vård & omsorg. Ökad sjukfrånvaro
hos egen personal ställer stora krav på chefer och behov av stöd från HR har ökat. Chefer inom
vård & omsorg är huvudsakligen på plats fysiskt i verksamheten för att leda och styra hantera de
akuta verksamhetsfrågor som dagligen måste lösas och för närvarande har varken chefer eller HR
förutsättningar att arbeta med rehabiliteringsfrågor utifrån projektets intentioner.

www.samordningsforbundetskaraborg.se
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde

2021-09-14

Analys
Hur fungerar den samverkansmodell som prövas inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur
har ni tacklat de svårigheter som uppstått? Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det
något som behöver förändras för att projektet ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Mot bakgrund av att projektet avbrutits vid två tillfällen har arbetsmetoden inte kunnat prövats
under någon längre sammanhängande period och det går inte att dra några långtgående slutsatser
vad som är projektets styrkor och svagheter?
Vara kommun är fortsatt en av de kommunala arbetsgivarna i Skaraborg som har högst andel
sjukskrivna medarbetare, detta gäller både total frånvaro och gruppen sjukfrånvarande p g a
psykiatrisk diagnos. Denna fråga har under våren aktualiserats med kommunledningen både ur ett
medarbetarperspektiv för anställda i Vara kommun samt ur ett invånarperspektiv för bosatta i Vara.
Det finns fortsatt en hög grad av motivation både från Vara kommun och vårdcentralen att utveckla
arbetet med tidiga insatser så snart övriga omständigheter medger detta. Ny HR-chef finns på plats
i Vara kommun sedan våren 2021 och prioriterar frågan högt att få effekt av projektets arbete
genom stödjande insatser till chefer. Utifrån de möten som kunnat genomföras i individärenden har
behovet av att utveckla denna arbetsmetod tydligt påvisats.

www.samordningsforbundetskaraborg.se
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde

Datum: 2021-10-14
Dnr: KS 2021/00372
Sida: 1 (2)

Personalenheten
Per Johansson

Yttrande över revisionsrapport gällande
granskning av personal- och
kompetensförsörjning och rapportens
rekommendationer
PWC:s rekommendationer samt HR-chefens kommentarer/förslag
(kursivt) redovisas enligt följande:


Säkerställ att mål tas fram och konkretiseras för kommunens
personal och kompetensförsörjning, samt överväga att ta fram
indikatorer i syfte att förbättra förutsättningarna att följa och
bedöma målen.
o Den kompetensförsörjningsplan som togs fram för 2020 ska
uppdateras med mål och aktiviteter för perioden 2022-2024.
HR-chef ansvarar för detta arbete, med samverkan med
sektorscheferna.



Säkerställ att aktuella styrande dokument finns och tillämpas inom
området, såsom personalpolicy, kompetensförsörjningsstrategi
och/eller kompetensförsörjningsplan.
o Den nuvarande personal- medarbetar- och lönepolicyn, vars status är
oklar, behöver omarbetas. Dels behöver dokumentet delas upp, i vart
fall i två delar; en som avser medarbetare/chefer och en som avser
lönepolitiken i kommunen. Respektive dokument ska sedan
kompletteras med handlingsplan och aktiviteter på kort och lång
sikt, med en koppling till de mål som kommunstyrelsen tagit fram.
HR-chef ansvarar för detta arbete.



Säkerställ att ansvarsfördelningen avseende personal och
kompetensförsörjningen är tydliggjord inom hela organisationen.
o En rutin avseende ansvarsfördelningen vid rekryteringar är
framtagen. Denna ska kompletteras så att rollfördelningen avseende
kompetensförsörjningsfrågan i stort inkluderas, för så väl det korta
som det långa perspektivet. HR-chef ansvarar för detta arbete.

Sida

2(2)



Säkerställ att rutin för avgångssamtal ses över och att information
frånavgångssamtal sammanställs och analyseras som ett redskap
för att utveckla kommunens arbetsgivarerbjudande.
o För att säkerställa att den medarbetare som verkligen slutar ges
möjlighet att komma till tals kommer en enkät skickas till
medarbetaren. Utskicket aktiveras automatiskt när
personalsystemet får signal om att medarbetaren kommer att sluta.
Enkäten kommer att vara utformad så att den som så önskar kan
få komplettera sina svar med ett samtal. Förslagsvis kan
HR-enheten hålla dessa samtal. Denna fråga är dock inte slutligt
avgjord. HR-chef ansvarar för detta arbete.



Säkerställ en systematisk och löpande återrapportering gällande
personal- och kompetensförsörjning.
o HR-chef har ansvar för att återkoppling sker, dels till
kommundirektörens ledningsgrupp, dels till det s.k.
personalutskottet (kommunstyrelsens arbetsutskott), förslagsvis i
samband med delår/helår.



Att överväga att ta fram en strategi kring attraktiv arbetsgivare.
o Arbetet är påbörjat i samarbete med kommunikationsenheten samt
tillväxtenheten. HR-chef ansvarar för detta arbete, i samverkan med
kommunikationsenheten samt tillväxenheten.

Per Johansson
HR-chef

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2021-11-08

Kommunstyrelsen
Ks § 195

Dnr 2021/00372

Yttrande över revisionsrapport om granskning av personal- och
kompetensförsörjning
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande över revisionsrapport
om granskning av personal- och kompetensförsörjning.
2. HR-chefen får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
kommunen har ett ändamålsenligt arbete med personal- och
kompetensförsörjning.
3. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrandet med förslag till åtgärder till
kommunrevisionen.
Bakgrund

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat kommunstyrelsens arbete
med personal- och kompetensförsörjning. Syftet med revisionen är att bedöma i
vilken utsträckning som kommunstyrelsens åtgärder säkerställer ett ändamålsenligt
arbete med personal- och kompetensförsörjning. Revisionen har genomförts genom
enkät ställd till kommunens chefer, intervjuer med stödfunktioner och sektorschefer
samt granskning av relevanta styrdokument. PwC har återkopplat sina slutsatser i en
rapport som tillställts kommunstyrelsen.
Granskningen har utgått från följande fem frågor:
1. Finns det en tydlig och fastställd ansvarsfördelning avseende arbetet med
personal och kompetensförsörjning?
2. Säkerställs att det finns mål och strategier utformade för personal- och
kompetensförsörjningen?
3. Genomförs aktiviteter för att utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke för
att både behålla och attrahera nya medarbetare?
4. Bedrivs det ett aktivt arbete för att säkra personal- och kompetensförsörjning
på kort och lång sikt?
5. Genomförs uppföljningar avseende arbetet med personal- och
kompetensförsörjning och fattas beslut om åtgärder vid behov?
Sammantaget är PWC:s syn att kommunen endast delvis uppfyller ovanstående.
PWC:s samlade bedömning har resulterat i ett antal rekommendationer. HR-chefen
sammanställt ett förslag till yttrande med förslag till åtgärder för samtliga
rekommendationer.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-11-08

Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag ksau § 333/21
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14
HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14
HR-chefens förslag till yttrande över rekommendationerna, daterad 2021-10-14
Revisionsrapport Granskning av personal- och kompetensförsörjning, PwC,
september 2021
Expedieras till:
Kommunfullmäktige (anmäls)
Kommunrevisionen
Kommundirektör
Sektorschefer
Ekonomichef
HR-chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-26

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 143

Dnr 2021/00163

Medborgarförslag om att röja undan vass från Tidan från
mynningen upp till järnvägsbron
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att skötsel
av strandkanten i Tidan fortsätter enligt tidigare framarbetad åtgärdsförslag inom
befintlig budget.
Bakgrund

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska röja undan vass i
Tidan från mynningen till järnvägsbron.
Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för
beredning och beslut. (Kf § 30/21)
I samband med att gång- och cykelvägen byggdes längs Tidan i Gärdesparken togs
det fram ett åtgärdsförslag på skötsel av vegetation längs Tidan från Marieholmsbron
till Gärdesbron. Sedan ett antal år tillbaka sköts vegetationen längs Tidan enligt det
framtagna åtgärdsförslaget inom befintlig driftbudget.
Utifrån detta anser verksamhet teknik att medborgarförslaget är besvarat.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tnau § 165/21
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-10-12
Tjänsteskrivelse upprättad av t f gatuchef 2021-10-06
Kf § 30/21
Medborgarförslag om att röja undan vass i Tidan från mynningen upp till
järnvägsbron.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-26

Expedierats till:
T f gatuchef Emma Wiik
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige Mariestad (för anmälan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-26

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 141

Dnr 2021/00286

Medborgarförslag om att bygga om trappstegen på bryggan vid
Snapen
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget att bygga om trappstegen
på badbryggan vid Snapen, Mariestad. Finansiering sker via gatuavdelningens
tilldelade driftram för 2021.
Bakgrund

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska bygga om trappstegen
vid badbryggan vid Snapen så att stegen blir mjukare och på det sättet ska
trappstegen blir mer användbar.
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut. (Kf § 59/21)
Stegen på trappstegen vid badbryggan vid Snapen är gjord i metall för att stå emot is
och allmänt slitage. Stegen på trappstegen uppfattas av många som vassa då stegen är
gjorda i gallerdurk. Verksamhet teknik kommer att bygga om trappstegen för att göra
stegen bekvämare att gå på och föreslår därför tekniska nämnden att bifalla
medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tnau § 163/21
Tekniske chefens tjänsteskrivelse 2021-10-12
Tjänsteskrivelse upprättad av t f gatuchef 2021-10-06
Kf § 59/21
Medborgarförslag om att bygga om trappstegen vid bryggan vid Snapen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-26

Expedierats till:
T f gatuchef Emma Wiik
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige Mariestad (för anmälan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-26

Tekniska nämnden
Tn § 142

Dnr 2021/00287

Medborgarförslag om handikappanpassning vid sjöar
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget. Finansiering sker inom
ramen för tekniska nämndens budget för tillgänglighetsanpassning.
Tillgänglighetsanpassningen av fiskeplatser ska genomföras under 2023.
Bakgrund

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska tillgänglighetsanpassa
vid kommunens sjöar och å så att de med funktionsnedsättning lättare ska kunna
fiska.
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut. (Kf § 59/21)
Tekniska nämnden har som mål att ”Våra ute- och innemiljöer samt våra leveranser
är trygga och säkra för alla.” I beskrivningen av målet ger tekniska nämnden
tillgängligheten i utemiljöer hög prioritet. Förslaget är i linje med tekniska nämndens
mål. Verksamhet teknik tycker att det är ett bra förslag att skapa
tillgänglighetsanpassade platser för fiske. I första hand tillgänglighetsanpassas
befintliga fiskeplatser. Vilka platser som kan komma att bli aktuella i framtiden bör
utredas vidare med berörda föreningar och intresseorganisationer.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tnau § 164/21
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuavdelningen 2021-10-08
Kf § 59/21
Medborgarförslag om att bygga om trappstegen vid bryggan vid Snapen.

Expedierats till:
T f gatuchef Emma Wiik
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige Mariestad (för anmälan)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-26

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 149

Dnr 2021/00166

Medborgarförslag om cykelställ utanför Novab Arena
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget och att därmed montera
ett cykelställ på befintlig stödmur samt under tak utanför Novab Arena enligt bifogad
ritning. Finansiering, 40 tkr, inarbetas i 2022 års budget.
Bakgrund

Tekniska nämnden har erhållit i uppdrag av kommunfullmäktige i Mariestad (Kf §
30/21) att bereda och besluta om ett medborgarförslag där en invånare i Mariestads
kommun konstaterar att det i samband med att parkeringen utanför Novab Arena
gjordes om så förvann det cykelställ som tidigare fanns på platsen.
Avsaknaden av cykelställ skapar en situation där cyklar istället parkeras utanför
entrén. Att åter placera ett cykelställ på platsen skulle innebära möjlighet att reglera så
att cyklar inte parkeras fel och ställs i vägen för exempelvis utryckningsfordon.
Cykelställ möjliggör också för cykelägaren att låsa fast sin cykel.
Verksamhet teknik föreslår därför att det monteras ett cykelställ på befintlig stödmur
samt under tak utanför Novab Arena enligt bifogat underlag ”Ritning daterad 202108-20”. Kostnad för montering och cykelställ beräknas uppgå till 40 tkr och
finansiering föreslås inarbetas i 2022 års budget.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tnau § 172/21
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-10-12
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare 2021-10-05
Ritning daterad 2021-08-20
Medborgarförslag om cykelställ utanför NovabArena
Kf § 30/21 Medborgarförslag om cykelställ utanför NOVAB Arena

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-26

Expedierats till:
Fastighetschef Anders Sjöholm
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige Mariestad (för anmälan)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2
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Datum

21-11-11
Frin
Namn

Marita Niklasson
Adress

Postnummer

Ort

lngarud Viistermark 4

54292

Mariestad

Telefon bostad

felefon arbete

Mobil

0705386963
Fax

E{ostadress
n

iklasson. marita@tel ia.com

F6nla€et (Presentera har kort ditt medborgarf6rslag)

Jag skulle vilja ha en cykel och gangbana utmed vdg 202, fr6n torebodaviadukten fram till
korsningen lngarud - BengtstorP

(Har kan du limna en mer utforlig beskrivning av ditt medborgarf66la6, Motiveragarna vaf6r du anser att f66laget ska genomfii
ras och hur det i sA fall ska kunna ske.)

tldlyedng

For att slippa cykla pA torebodavdgen in till staden, specielt under den morka perioden av
6ret.

t{amnteclolng
Datum

Namnfdrtydligande

{ 1"//.//

Marita Niklasson

Skic{€s eller Emnas in till

KOMMLINLEDNING SKO NTORET
Hemslda

Efostadres

Medborgarförslag
SIDA 1 AV 1

ARIESTAD
Datum

2021-11-08
Från
Namn

Terese Johansson

Adress

Postnummer

Lindebäcksvägen 28

Telefon bostad

54233

Telefon arbete

010-5723116

E-postadress

Ort

Mariestad

Mobil

0707-703838
Fax

teresejohansson28@hotmail.com
Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Ett vackert ljus/jul-träd eller liknande juldekoration.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motiveragärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.)

Besökte Örebro i helgen och på stortorget hade de ett fantastiskt vackert träd med ljus och
hjärtan. väldigt många stannade och beundrade trädet och det kändes som det gav glädje
till folk.
Mitt förslag är att vi har ett liknande någonstans i stan. Förslagsvis kanske företag kan vara
med och sponsra.

Namnteckning
Datum

2021-11-08

mn ckning

Skickas eller lämnas in till
Postadress
542 86 MARIESTAD

Besöksadress
Kyrkogatan 2
MARIESTAD

Namnförtydligande

Terese Johansson

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Telefon
0501 - 75 50 00

Fax
0501 - 75 50 09

Hemsida
www.mariestad.se

E-postadress
Info@marlestad.se
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Frdn
Namn

clrqr.ruta Andrr8scr\
[fl^J*tn^rvffqea^
lA l^[ loot
bostad
V
t4

Telefon

0}0\-t.t b'j \9

Postnummer

"konesU.J

fil?r,

Telefon arbete V

Mobil

E-postadress

0'IDr

14

b'\ L'3

Fax

Forslaget (Presentera hdr kort ditt medborgarforslag)

Mitt YvtcAh,clc,rtors@l &/^ bvrSbr^rii Ir e{t

t1A h11;anJC
o'v ide,ntr +iktio f\e f
,^l* ir,veina fyu^ Ve-t ve r/^ Sout
arbetruC n"eJ .\et u f Pa,"t"t eU€{ de,^ q^n*[e.,n,

iU

Motlverlng (Har kan du l6mna en mer utfiirlig beskrivning av ditt medborgarfdrslag. Motiveragarna varfdr du anser att frirslaget

st<a
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Skickas eller lemnas in till

542 86

*t* Jelfu

MARIESTAD

KO MMUNLED NIN G S KO

Telefon
Kyrkogatan 2
MARIESTAD

O5O1 -

75 50

00

NTORET

Fax
O5O1 -

75 50

09

Hemslda

Efostadress

www.mariestad.se info@mariestad.se

Medborgarförslag
SIDA 1 AV 1

Datum

2021-11-03
Från
Namn

Terese Johansson
Adress

Postnummer

Ort

Lindebäcksvägen 28

54233

Mariestad

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobil

0105723116

0707703838

E-postadress

Fax

teresejohansson28@hotmail.com
Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Mitt förslag är att det ska finnas något/några tillfällen i veckan när motionssimmet på
badhuset är avstängt så att barnen kan använda hopptornet.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motiveragärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.)

Efter utbyggnaden har vi ett jättefint badhus. Hopptornet som finns i den stora bassängen
är över längderna där man motionssimmar. Det vore toppen om man kunde stänga av
motionssimmet så att barnen får möjlighet att hoppa från hopptornet även vid några tillfällen
under veckan. Vilken tid som passar bäst vet säkert de som arbetar på badhuset bäst (när
det är flest lite större barn i bassängen).
Varför; badhuset är toppen för lite mindre barn men det vore roligt om barnen som är lite
äldre kunde få möjlighet att använda det roliga hopptornet vid några tillfällen på veckan.
Borde även vara väldigt lätt att åtgärda.

Namnteckning
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

2021-11-03

Terese Johansson

Skickas eller lämnas in till
Postadress
542 86 MARIESTAD

Besöksadress
Kyrkogatan 2
MARIESTAD

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Telefon
0501 - 75 50 00

Fax
0501 - 75 50 09

Hemsida
www.mariestad.se

E-postadress
info@mariestad.se

Interpellation
Från Britta Wänström (V) till kommunstyrelsens ordförande Johan
Abrahamsson (M) gällande:

3,2 undantagsvarv runt jorden
Hittills i år har Mariestads kommunanställda kört 12 800 mil i privat bil i tjänsten. Det
motsvarar 3,2 varv runt jorden. År 2019, innan coronapandemin, var siffran drygt den
dubbla – 6,3 varv runt jorden. Trots att kommunen äger ett stort antal bilar som är till för
personalens transporter, sker alltså en hel del av dessa fortfarande i privatbilar.
Ur klimatperspektiv är det generellt bättre att använda kommunbilar, eftersom
kommunbilar i allmänhet har ett lägre utsläpp av koldioxid jämfört med privatägda bilar.
Det beror i sin tur på att kommuner ofta har höga krav på miljöprestanda på sina bilar, så
även Mariestad. Enligt sidan https://2030.miljobarometern.se gav under år 2018 varje
kilometer körd i privat bil i tjänsten i Mariestads kommunorganisation i genomsnitt 54%
högre utsläpp av koldioxid än om en kommunbil hade använts. Efter år 2018 saknas
data, men eftersom kommunen har köpt flera vätgasbilar sedan dess är skillnaden
kanske ännu större idag.
Enligt kommunens ”Riktlinjer för resor, möten och transporter” fastställda 2015-01-05,
framgår att privat bil i tjänsten endast får användas i undantagsfall. Motivet till att
privatbil ska bortprioriteras är bland annat miljöskäl. Av riktlinjerna framgår också att
användande av privat bil i tjänsten förutsätter att det godkänns av ansvarig chef, och att
ett sådant godkännande kan beviljas i upp till ett verksamhetsår.
3,2 varv runt jorden framstår som en lång sträcka för sådana resor som bara ska ske i
undantagsfall. Det väcker frågor runt om/hur kommunen arbetar strategiskt för att
minimera tjänsteresorna i privatbil.
Enligt ”Riktlinjer för resor, möten och transporter” ansvarar Sektor Ledning för att
sammanställa information om resorna, och jag ställer därför frågorna till
kommunstyrelsens ordförande:
-

Har kommunstyrelsens ordförande säkerställt att det bedrivs ett strategiskt
arbete för att minska resandet i privatbil i tjänsten, och vad består det
strategiska arbetet i så fall av?

-

Är det säkerställt att kommunens bilar utnyttjas fullt ut, eller går det att
effektivisera systemet så att färre anställda upplever det nödvändigt att
använda privat bil i tjänsten i stället för att använda en kommunbil?

-

Hur avser kommunstyrelsens ordförande verka för att kommunen ska behålla så
mycket som möjligt den minskning av resor i privatbil i tjänsten som uppstått
under Corona-pandemin?

Britta Wänström, Vänsterpartiet i Mariestad

2021-11-14

Svar på interpellation från Britta Wänström (V)
3,2 Undantagsvarv runt jorden
Svar fråga ett
Om jag har säkerställt att det har bedrivits Strategiskt arbete för att minska resande med privatbil
mm
SVAR NEJ
Fråga två
Om det är säkerställt att kommunens bilar utnyttjas fullt ut mm
SVAR NEJ
Fråga tre
Om kommunstyrelsens ordförande verka för att kommunen skall behålla så mycket som möjligt den
möjligt den minskningen av resor i privatbil i tjänsten som uppstått under corona-pandemin?
Svar Eftersom pandemin har tvingat oss till nya arbetssätt så skall vi behålla de få positiva saker vi
kan och lärt oss av pandemins framfart. På grund av pandemin har vi fått prioritera kraftigt inom
verksamheten och inte haft möjlighet att göra samtliga utvärderingar och uppföljningar

Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Datum: 2021-11-16
Dnr: KS 2021/00237
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Delårsrapport för Mariestads kommun –
nämndernas åtgärdslistor för budget i
balans
Kommundirektörens förslag till beslut




Kommunstyrelsen uppmanar att de nämnder som
prognostiserar ett underskott ska vidta åtgärder för uppnå en
ekonomi i balans som är förenlig med kommunfullmäktiges
beslutade budgetram. De nämnder som avses är:


Socialnämnden



Utbildningsnämnden



Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att följa den av
kommunfullmäktiges beslutade verksamhets – och
ekonomistyrningspolicy.

Bakgrund
Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska
uppföljning ske av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet
till och med augusti månads utgång. Tertial 2 är delårsrapport med
årsprognos samt måluppföljning. Vidare framgår det av policyn för
verksamhet – och ekonomistyrning följande: ”att nämnden ansvara
för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål
och beslut inom tilldelad nettoram”.
Vid delåret 2021 prognostiseras både överskott och underskott
gentemot budget inom de större nämnderna. Underskotten inom
socialnämnden och utbildningsnämnden täcks av överskott från
finansverksamheten. Vid en jämförelse på totalnivån prognostiseras
en god budgetföljsamhet för året.

Sida

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott begärde utifrån sin uppsiksplikt i
samband med presentation av delårsrapporten, § 300/21, att de
nämnder som prognostiserade ett underskott skulle återkomma med
en åtgärdslista för budget i balans, samt hur det påverkar
nästkommande års budget.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 13 oktober 2021, § 320,
noterar arbetsutskottet att nämnderna fortfarande inte redovisar
åtgärder för en budget i balans. Nämnderna ska därför återkomma
med en ny åtgärdslista för budget i balans 2021.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-16
Ekonomichefens sammanställning
Presentation med rapportering åtgärdslistor för budget i balans
Utbildningsnämndens handlingsplan
Socialnämndens handlingsplan
Protokollsutdrag ksau § 320/21
Protokollsutdrag ksau § 300/21

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Kommundirektör
Ekonomichef
Berörda nämnder
Sektorchef, sektor utbildning
Sektorchef, sektor stöd och omsorg

Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2021-10-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 329

Dnr 2021/00237

Delårsrapport 2021 för Mariestads kommun - nämndernas
åtgärdslistor
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att till kommande sammanträde
återkomma med förslag till beslut.
Bakgrund

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska uppföljning ske
av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens
nämnder bedriver sin verksamhet inom budgetramarna. En god budgetföljsamhet
visar också på en bra styrning av kommunens resurser. Vid delåret 2021
prognostiseras både överskott och underskott gentemot budget inom de större
nämnderna. Underskotten inom socialnämnden och utbildningsnämnden täcks av
överskott från finansverksamheten. Vid en jämförelse på totalnivån prognostiseras en
god budgetföljsamhet för året.
Kommunstyrelsens arbetsutskott begärde utifrån sin uppsiksplikt i samband med
presentation av delårsrapporten, § 300/21, att de nämnder som prognostiserade ett
underskott skulle återkomma med en åtgärdslista för budget i balans, samt hur det
påverkar nästkommande års budget.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 13 oktober 2021, § 320, noterar
arbetsutskottet att nämnderna fortfarande inte redovisar åtgärder för en budget i
balans. Nämnderna ska därför återkomma med en ny åtgärdslista för budget i balans
2021. De nämnder som avses är socialnämnden, utbildningsnämnden och
överförmyndarnämnden.
Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14
Ekonomichefens sammanställning, rapportering åtgärdslistor för budget i balans
Utbildningsnämndens handlingsplan
Socialnämndens handlingsplan
Protokollsutdrag ksau § 320/21
Protokollsutdrag ksau § 300/21
Protokollsutdrag öfn § 27/21
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-10-27

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommundirektör)
(Ekonomichef)
(Berörda nämnder)
(Sektorchef, sektor utbildning)
(Sektorchef, sektor stöd och omsorg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2021-10-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 320

Dnr 2021/00237

Delårsrapport 2021 för Mariestads kommun - nämndernas
åtgärdslistor
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att samtliga nämnder som prognostiserade
ett underskott ska återkomma till nästa sammanträde för att redovisa en budget i
balans 2021.
De nämnder som avses är:


Socialnämnden



Utbildningsnämnden



Överförmyndarnämnden

Bakgrund

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska uppföljning ske
av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens
nämnder bedriver sin verksamhet inom budgetramarna. En god budgetföljsamhet
visar också på en bra styrning av kommunens resurser. Vid delåret 2021
prognostiseras både överskott och underskott gentemot budget inom de större
nämnderna. Underskotten inom socialnämnden och utbildningsnämnden täcks av
överskott från finansverksamheten. Vid en jämförelse på totalnivån prognostiseras en
god budgetföljsamhet för året.
Kommunstyrelsens arbetsutskott begärde utifrån sin uppsiksplikt i samband med
presentation av delårsrapporten att de nämnder som prognostiserade ett underskott
skulle återkomma med en åtgärdslista för budget i balans, samt hur det påverkar
nästkommande års budget.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att samtliga
nämnder som prognostiserar ett underskott ska återkomma till nästa sammanträde
för att redovisa en budget i balans 2021.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer eget yrkande under proposition och
finner att arbetsutkottet beslutar i enligt med yrkandet.
Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-06
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-10-13

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-30
Ekonomichefens sammanställning
Presentation med rapportering åtgärdslistor för budget i balans
Utbildningsnämndens handlingsplan
Socialnämndens handlingsplan
Protokollsutdrag sn § 107/21
Protokollsutdrag ksau § 300/21
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommundirektör Susanne Wirdemo)
(Ekonomichef Christina Olsson)
(Berörda nämnder (via nämndsekr.))
(Utbildningschef Maria Appelgren)
(Socialchef Karin Utbo)
(Enhetschef Ewa Sallova)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Överförmyndarnämnd
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2021-10-07

Överförmyndarnämnd
Öfn § 19

Dnr 2021/00011

Ekonomisk uppföljning för överförmyndarnämnden 2021,
tertial 2 (delårsbokslut)
Överförmyndarnämndens beslut

Överförmyndarnämnden noterar informationen och godkänner handlingsplan med
åtgärder för budget i balans.
Bakgrund

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:
- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial
1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till
kommunstyrelsen.
- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial
2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.
- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndens ekonomi så att den följer antagen
budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från
budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas
för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat en ekonomisk prognos för tertial 2 med delårsbokslut
för överförmyndarnämnden. Prognosen kommer att redovisas på sammanträde.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Ewa Sallova, 2021-09-21
Tertial 2 med delårsrapport - augusti 2021 överförmyndarnämnden (Stratsysrapport)
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Chef sektor ledning Åsa Alvner
Enhetschef Ewa Sallova
Controller Birgitta Eklöf

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Delårsrapport - augusti 2021
Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning
1

Verksamhetens resultat och prognos ............................................... 3
1.1
1.2

Verksamhetens uppdrag ...................................................................................... 3
Viktiga händelser under året............................ Fel! Bokmärket är inte definierat.

1.3
1.4

Framtid ................................................................................................................. 3
Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi .............................................. 3

1.5
1.6

Ekonomisk sammanställning ................................................................................ 4
Sammanställning investeringar ....................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
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1 Verksamhetens resultat och prognos
1.1 Verksamhetens uppdrag
Överförmyndarnämnden
Ordförande:

Yvonne Gogolin (M)

Vice ordförande:

Leif Andersson (S)

Verksamheter som lyder under nämnden:
Överförmyndarverksamheten.

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


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



Ha tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

1.2 Framtid
Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn över
reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen, som antagit namnet
Ställföreträdarutredningen, överlämnade i maj betänkandet Gode män och förvaltare – en
översyn. (SOU 2021:36).
I betänkande lämnas ett antal förslag som kommer att ha påverkan på
överförmyndarverksamheten och nämnden.
Det förslag som kommer ha störst påverkan är att beslut om att utse god man eller förvaltare
flyttas till överförmyndarnämnden från tingsrätten. Detta kommer att kräva att verksamheten
stärks så att ställföreträdare utses inom rimlig tid så att huvudmannen inte blir lidande.
Vidare föreslås att det ska lyftas fram i lagstiftningen att den som väljs som överförmyndare,
ledamot i överförmyndarnämnd eller ersättare ska vara lämplig för ett sådant uppdrag. För det
andra föreslås att överförmyndare, nämndledamöter och ersättare ska vara skyldiga att genomgå
en introduktion inför uppdraget.
Merparten av de föreslagna lagförändringarna ska träda i kraft i januari 2023.

1.3 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
Överförmyndarverksamheten har under de senaste åren ej lyckats nå en budget i balans.
Ärendemängden har under dessa år varierat. Antal komplexa ärenden har dock ökat.
Prognosen för 2021 pekar på fortsatt hög ärendevolym och i kombination med att antalet svåra
ärendena också ökar finns det stor osäkerhet kring budgeten.

Överförmyndarnämnden, Delårsrapport - augusti 2021
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1.4 Ekonomisk sammanställning
1.4.1 Mariestad - Ekonomisk översikt

Överförmyndarnä
mnd (Tkr)

Budg
et

Progn
os

Budgetavvik
else

Föregående
budgetavvik
else

Delårsresul
tat 2021

Delårsresul
tat 2020

Intäkter

0

0

0

0

-19

-99

Kostnader

1 525

1 725

-200

-200

1 205

1 817

Netto

1 525

1 725

-200

-200

1 186

1 718

1.4.2 Analys av ekonomi

I nuläget är det något osäkert att prognostisera överförmyndarnämndens kostnader. Detta då
verksamheten ännu ej handlagt alla årsräkningar som inkommit. Sista datum för handläggning är
per den 31 oktober. Verksamheten har dock gjort en jämförelse mot utfallet vid samma period
under förra året och utifrån det prognostiserar verksamheten ett underskott om 200 tkr. Corona
kan ha någon påverkan på underskottet och den siffran kopplas samman med lägre ersättning för
resor då det kanske inte skett i samma grad som tidigare.
1.4.3 Åtgärder för budget i balans

År 2020 rekryterades en professionell ställföreträdare för att nå en budget i balans. Verksamheten
kommer inte att använda sig av externt bolag för att hantera de mer komplexa ärendena utan
dessa kommer att hanteras av den professionella ställföreträdaren. Problematiken med fler svåra
ärenden kvarstår men effekten av att anställa en professionell ställföreträdare har ändå minskat
kostnaderna.

Överförmyndarnämnden, Delårsrapport - augusti 2021
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Tertial 2 / Delår

Sektor utbildning

Utbildningsnämnd
Föregående
Budget
Prognos
en
Budgetavvikelse budgetavvikelse
Centralt
Intäkter
-37 803
-37 877
74
167
Intäkter Kf
-5 500
-5 500
0
0
Kostnader
131 950
131 684
266
-367
Netto

Delårsresultat
2021
-24862
0
88268

Delårsresultat
2020
-27411
0
82056

94 147

93 807

340

-200

63406

54645

Förskola

Intäkter
Kostnader
Netto

-124 629
244 824
120 195

-124 629
243 824
119 195

0
1 000
1 000

0
0
0

-90438
169196
78758

-88575
166295
77720

Grundskola

Intäkter
Kostnader
Netto

-175 043
368 868
193 825

-175 043
372 868
197 825

0
-4 000
-4 000

0
-3900
-3900

-120173
254259
134086

-119838
249782
129944

Gymnasiet

Intäkter
Kostnader
Netto

-10 941
86 338
75 397

-44 416
126 153
81 737

33 475
-39 815
-6 340

0
-6950
-6950

-29356
82242
52886

-5519
57677
52158

Vuxenutbildning

Intäkter
Kostnader
Netto

-3 437
16 887
13 450

-3 437
16 887
13 450

0
0
0

0
0
0

-2626
11190
8564

-2400
11603
9203

Kost

Intäkter
Kostnader
Netto

-51 229
51 229
0

-50 629
51 229
600

-600
0
-600

-600
0
-600

-33151
33182
31

-32750
32329
-421

Intäkter

-1 527

-1 527

0

0

-1007

-1198

Kostnader
Netto

24 169
22 642

23 769
22 242

400
400

0
0

15477
14470

15764
14566

Intäkter
Kostnader
Netto

-404 609
924 265
519 656

-437 558
966 414
528 856

32 949
-42 149
-9 200

-433
-11 217
-11 650

-301 613
653 814
352 201

-277 691
615 506
337 815

Barn- och
elevhälsa

Totalt

Övergripande sektor
Centralt

Intäkter

Budget 2020 Resultat 2020
-100
-11 321

Intäkt KF

IKE förskola

IKE gymnasium

IKE särskola

-100

-180

-5 500

-5 500

0

0

26 428

33 518

37 888

32 528

5 360

-280

Netto

26 328

22 197

32 288

26 848

5 440

-280

Intäkter

-2 166

-2 140

-1 842

-2 050

208

95

Kostnader

10 443

12 017

11 362

12 570

-1 208

-595

8 277

9 877

9 520

10 520

-1 000

-500

Intäkter

-3 258

-3 528

-3 602

-3 977

375

0

Kostnader

41 716

44 558

42 609

45 484

-2 875

0

Netto

38 458

41 030

39 007

41 507

-2 500

0

-21 544

-21 196

-22 181

-21 100

-1 081

0

Kostnader

32 109

36 455

37 966

39 485

-1 519

0

Netto

10 565

15 259

15 785

18 385

-2 600

0

Intäkter

-4 578

-4 672

-4 578

-5 070

492

72

2 125

2 048

2 125

1 617

508

508

-2 453

-2 624

-2 453

-3 453

1 000

580

Intäkter

-31 646

-42 857

-37 803

-37 877

74

167

Kostnader

112 821

128 596

131 950

131 684

266

-367

81 175

85 739

94 147

93 807

340

-200

Intäkter

Kostnader
Netto
Totalt

Föregående
budgetavvikelse
0

Budgetavvikelse
80

Kostnader

Netto

IKE grundskola

Budget 2021 Prognos

Netto
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1 Utbildningsnämnden
1.1 Verksamhetens resultat och prognos
1.1.1 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 kostavdelning.

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

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

•

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

•

Kommunalt aktivitetsansvar som innebär att följa upp de ungdomar mellan 16 och 20 år
som inte går i gymnasiet.

•

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

•

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

•

Verksamheterna styrs till stora delar av skollagen.

1.1.2 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
och alla tjänster har inte behövt vikarietillsättas under våren eftersom det inte funnits barn i
verksamheten.
Enheter inom både förskola, grundskola och gymnasium har under året arbetat med sin inre
organisation för att nå budget i balans för enheterna. Ytterligare arbete behövs där mer träffsäkra
underlag för prognos tas fram för att enhetscheferna ska kunna följa upp sin ekonomi främst när
det gäller personalkostnader.
Grundskolan har under några år möjlighet till ett extra statsbidrag för "likvärdig skola" som
möjliggör förstärkning i elevhälsan, kompetenshöjande insatser etc.
Gymnasieskolan övergick till distansundervisning under våren. Skolan har ett högt söktryck till
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sina utbildningar och har de senaste åren anpassat programutbudet efter efterfrågan men viss
eftersläpning av kostnader finns.
Vuxenutbildningen övergick till distansutbildning i samband med pandemin och ser både fördelar
och nackdelar med övergången. Elever med högre stödbehov har förlorat på
distansundervisningen.

1.1.3 Framtid
Förskolan upplever en osäkerhet gällande antalet barn i förskolan framåt. Förskolans platsbehov
säkras av byggnation av Kronoparkens förskola samt förstudie på förskolebyggnation i Lugnås.
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 2021 och en översyn av programutbudet har
genomförts, men kan behöva revideras under kommande år, bl.a. 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..

1.1.4 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. 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 pågår men arbetet kan utvecklas vidare.
Verksamhetens kostnader behöver anpassas till den beslutade budgeten vilket kräver omfattande
arbete för att nå en budget i balans. Utbildningsnämnden beslutar om åtgärder för att komma till
rätta med styrningen för att verkställa detta arbete.
Kommunfullmäktige beslöt i maj 2021 att tillföra 5 500 tkr till utbildningsnämndens budget.
Fördelning av medlen beslutas av utbildningsnämnden hösten 2021.

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 avdelningsoch 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 för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde.
Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande:

1.1.5.1 Alla barn/elever/matgäster känner sig trygga i utbildningsnämndens verksamheter

Beskrivning
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
Positiv trend
Kommentar
Inom förskolan anser 99 % av de vårdnadshavare som svarat på enkätundersökningen att deras
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barn är trygga i förskolan. Framgångsfaktorer har varit att under dagen dela barnen i mindre
grupper, skapa hållbara relationer och att det finns en samsyn i bemötande och förhållningssätt
vid enheten. En något lägre svarsfrekvens på enkäterna förklaras av att de fysiska mötena med
vårdnadshavare blivit kortare pga. pandemin. Verksamheten arbetar med att åter få en god
svarsfrekvens.
Grundskolan högre enkätresultat gällande trygghet hos elever i åk 3 och 5 samt en procentenhet
lägre för åk 8 som ändå ger 92 % trygga elever. I grundskolan är det högstadiets resultat som kan
ha påverkats genom att det delvis varit distansundervisning under pandemin. Analysen är att byta
av lärare i olika elevgrupper påverkar relationsskapande och stabilitet i gruppen. Det
gemensamma arbetet med elevhälsoteamen som finns på plats i skolan, ger stabilitet och trygghet.
Gymnasiet har ett högre resultat när det gäller upplevd trygghet och har ökat från 89 % till 96 %.
På grund av pandemin och att det varit flera månader med distansundervisning är det dock inte
rätt att helt jämföra dessa års resultat. Rektorerna upplever att man under de perioder skolan haft
närundervisning så har pedagogernas arbete med tydliga mål och aktiviteter fungerat bra och gett
en stabilitet i arbetet. Även elevhälsoteamets intensifierade arbete att tillsammans göra tidiga
insatser upplevs ha gett resultat.
När det gäller säkerställande av måltiderna gällande avvikande kost finns goda kunskaper inom
avdelningen och riktlinjer om näringsberäkning följs. När det gäller tiden för skollunch behöver
samverkan med skolan ökas kring schemaläggning så att det inte råder trängsel vid lunchen. För
gymnasieeleverna blev det svårt att både hinna hämta och äta skolluncher för alla under
distansundervisningen, vilket påverkat elevernas enkätsvar.
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

Positiv trend

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 att befarade fall av
kränkande behandling
anmäls och följs upp.

Positiv trend

Gymnasium

Säkerställa trygghet och
studiero inom enhetens
verksamheter

Positiv trend

Gymnasium
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Aktivitet

Status

Avdelning

Säkerställa trygghet och
studiero på
gymnasiesärskolan

Neutral trend

Gymnasium

Säkerställa trygghet och
studiero på enheten

Positiv trend

Vuxenutbildning

Förbättra och utveckla
måltiden/måltidsupplevelsen
för matgästen så att den goda
näringsriktiga maten hamnar
i magen och att måltiden
intas i en för
matgästen trevlig miljö

Delvis uppnått

Kostavdelningen

Säkerställa att måltiderna är
säkra och näringsriktiga för
matgästen på så sätt att ingen
blir sjuk av den mat som äts
och att den mat som serveras
är näringsrik.

Uppnått

Kostavdelningen

Aktivt arbeta för att bibehålla
den nivå som idag finns
gällande egenkontroll samt
utveckla verksamheternas
egenkontroll på så sätt att
kvaliteten inte försämras samt
att även arbeta för att
enheternas egenkontroll blir
likvärdig.

Uppnått

Kostavdelningen

Utveckla arbetet med hållbara
måltider genom; klimatlåda,
svinn, närproducerat, svenskt
och ekologiskt

Delvis uppnått

Kostavdelningen

Förebygga kränkningar. Bli
bemött med respekt.

Delvis uppnått

Barn- och elevhälsa

Positiv trend

Barn- och elevhälsa

Trygghet och studiero

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

Beskrivning
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
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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 även i år fokuserats på att arbeta med den nya läroplanen och att använda
digitala verktyg för att dokumentera planering och uppföljning av verksamhetens arbete.
Pedagoger dokumenterar kontinuerligt och kopplar arbetet gentemot enskilda barn vilket
underlättar samtal med vårdnadshavare. Pedagogiska handledaren fungerar som ett stöd i arbetet
för att tillsammans forma insatser och arbeta mot samma mål.
Grundskolans och gymnasiets fokus för att eleverna ska nå högre måluppfyllelse ligger kring
arbete för en ökad elevnärvaro i skolan. Statistiken för året påverkas dock kraftigt på grund av
pandemin, vilket gör att mätetalen inte går att jämföra över åren. Elever med hög frånvaro har
lyfts vid elevhälsoteam för att gemensamma insatser ska kunna göras.
Grundskolan har under läsåret genomfört en kompetensutvecklingsinsats med fokus på ledarskap
i klassrummet, vikten av varierad undervisning samt vikten av intresseväckande uppstart och
sammanfattande lektionsavslut.
Vid gymnasiet framräknade betygspoäng för läsåret 20/21 räknas även elever in som inte fått sin
gymnasieexamen. Dessa var våren 2021 två elever fler än föregående år. Elevernas betygsresultat i
snitt är 13,1 att jämföra med föregående år på 13,7. Pandemins påverkan tycks därmed vara ett
lägre snittbetyg, men inte särskilt stor skillnad på om man tar gymnasieexamen. Inom
yrkesprogrammen framförs främst att praktiska moment genomförts, men att man pga.
pandemin inte kunnat göra det lika ofta som tidigare och därmed tränat mindre. Inom de
teoretiska kurserna är det främst avsaknad av betyg i högre matematikkurser samt moderna språk
som gör att man inte blir klar med examen.
Aktivitet

Status

Avdelning

Det systematiska
kvalitetsarbetet ska
dokumenteras i Unikum
- säkerställa arbetet mot
läroplansmålen

Positiv trend

Förskola och pedagogisk
omsorg

Säkerställa elevernas
skolnärvaro

Positiv trend

Grundskola

Säkerställa arbetet med
elevernas upplevelse av

Positiv trend

Grundskola
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Aktivitet
stimulans och tro på sin egen
förmåga

Status

Avdelning

Kunskapsuppföljning
- statistik

Neutral trend

Grundskola

Kunskapsuppföljning - analys

Neutral trend

Grundskola

Enheten utvecklar det
närvarofrämjande arbetet

Positiv trend

Gymnasium

Kunskapsuppföljning statistik

Ej uppnått

Gymnasium

Kunskapsuppföljning - analys

Neutral trend

Gymnasium

Utveckla enhetens
verksamheter så att eleverna
upplever ledning och
stimulans i klassrummet och
utveckla en tro på sin egen
förmåga. Stimulans att lära
sig och utvecklas.

Positiv trend

Gymnasium

Kunskapsuppföljning - analys

Positiv trend

Vuxenutbildning

Påverkan och stimulans

Positiv trend

Barn- och elevhälsa

1.1.5.3 Se och förstå alla barn och elever

Beskrivning
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 utvecklat och strukturerat barnhälsoarbetet för det främjande och förebyggande
arbetet kring barnen. Även arbetsformerna med specialpedagogerna har utvecklats utifrån varje
enhets behov. Förskolan har beviljats statsbidrag för språkutvecklande arbetssätt vilket resulterat i
kompetenshöjande insatser för alla pedagoger gällande aktivt arbete med lärmiljöer för att öka
barnens möjligheter till högre måluppfyllelse.
Grundskolan arbetar med tillgängliga lärmiljöer och likvärdig kvalitet i elevhälsoarbetet för att
möta upp olika elevers behov. Antal beslutade åtgärdsprogram har stigit och i dessa ingår även
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beslut om anpassad studiegång. Flertalet av de ökade åtgärdsprogrammen är kopplade till
nyanlända elever. Vidare har flera elever med anpassad studiegång besvär av psykisk ohälsa och
problematisk frånvaro där fler av samhällets aktörer är involverade. Pandemin har påverkat
elevernas förutsättningar på grund av frånvaro bland lärare vilket gjort att kontinuiteten och
relationerna påverkats.
Även inflytande och delaktighet redovisas under detta målområde och där varierar enkätsvaren
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 en ökning. Programmen har
arbetat med kompetenshöjande insatser för det relationella ledarskapet vilket kan ha ökat
elevernas känsla av delaktighet.
När det gäller arbetet med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd har gymnasiet
utvecklat samarbetet med elevhälsan och ökat dialogen om elever i behov av insatser. Lärmiljön
för elever på gymnasiet har påverkats av pandemin och skapat olika utmaningar för programmen.
Ett par program har i dialog med Specialpedagogiska skolmyndigheten utvecklat både den fysiska
och psykosociala lärmiljön för elever.
Aktivitet

Status

Avdelning

Positiv trend

Förskola och pedagogisk
omsorg

Uppfyllt

Förskola och pedagogisk
omsorg

Orosanmälningar till
socialtjänsten

Positiv trend

Förskola och pedagogisk
omsorg

Utveckla likvärdigheten
genom språk och
kommunikation

Positiv trend

Förskola och pedagogisk
omsorg

En skola för alla - tillgänglig
undervisning

Neutral trend

Grundskola

Ingen

Grundskola

Säkerställa elevens inflytande,
delaktighet

Positiv trend

Grundskola

Säkerställa elevens inflytande
inom fritidshemmets
verksamhet

Positiv trend

Grundskola

Säkerställa elevens inflytande
inom grundsärskolan

Uppfyllt

Grundskola

Orosanmälningar görs till
socialtjänsten i de fall det är
aktuellt

Positiv trend

Grundskola

Utveckla samarbete mellan
elevhälsoteam och
programarbetslag.

Positiv trend

Gymnasium

Enhetens barnhälsoarbete
Utveckla samarbetsformerna
med specialpedagogerna

Likvärdig elevhälsa
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Aktivitet

Status

Avdelning

Elevens inflytande,
delaktighet

Positiv trend

Gymnasium

Samarbete Elevhälsa
gymnasiesärskolan

Neutral trend

Gymnasium

Elevens inflytande,
delaktighet
gymnasiesärskolan

Neutral trend

Gymnasium

Utveckla våra lärmiljöer så att
de är tillgängliga för alla
elever.

Positiv trend

Gymnasium

Utveckla elevhälsoarbetet så
att det utgår från aktuella
behov och så att det inriktas
mot att främja elevernas
måluppfyllelse

Positiv trend

Gymnasium

Elevens inflytande,
delaktighet

Positiv trend

Vuxenutbildning

Likvärdig elevhälsa

Positiv trend

Barn- och elevhälsa

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

Beskrivning
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 skapa likvärdiga förutsättningar för planeringstid.
Planeringstiden på enheterna är likvärdig men den organiseras på olika sätt utifrån lokala
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förutsättningar. Förskolans arbete med minskad sjukfrånvaro är under ett år med pandemi inte
möjligt att mäta, men är ett fortsatt viktigt arbete för verksamheten. Ett aktivt arbete med att
påverka ljudmiljön i förskolan har genomförts genom att dela barngrupper, växla utelek och
inomhusaktiviteter etc.
Grundskolan har arbetat med kompetenshöjande insatser inom digitalisering vilket även
aktualiserades av den pågående pandemin. Förstelärares uppdrag har utvecklats till att stötta
rektor i enhetens utvecklingsarbete vilket handlat om att främst arbeta med kollegialt lärande för
att höja kollegiets kompetens.
Gymnasiet har arbetat med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den pågående
pandemin har satt en tydlig prägel på det löpande arbetsmiljöarbetet. Det utvecklingsarbete som
planerats kring processen runt skyddsronder har fått stå tillbaka i år.
Kompetensutvecklingsinsatserna vid gymnasiet har i huvudsak utgått från rådande pandemiläge
och kraftsamling har skett kring kunskaper för att kunna bedriva fjärr- och distansundervisning.
Viss ämnesinriktad kompetensutveckling har förekommit inom yrkesprogrammen.
Kostavdelningen har genomfört enstaka webbutbildningar, inspirationsdagar och diskussioner på
APT för att öka medarbetares kunskapsnivå. Dock fick planerad validering till kock skjutas upp
till hösten 2021. Arbetsmiljögruppen har reviderat sina handlingsplaner vilka handlar om behov
av ökat antal vikarier, kompetenshöjande insatser samt hur kostavdelningen påverkas vid en
pandemi.
Aktivitet
Skapa likvärdiga
förutsättningar för
planeringstid

Status

Avdelning

Uppfyllt

Förskola och pedagogisk
omsorg

Minskad sjukfrånvaro

Negativ trend

Förskola och pedagogisk
omsorg

Inventera ljudmiljön i
förskolan

Uppfyllt

Förskola och pedagogisk
omsorg

Säkerställa
kompetensutveckling för
medarbetare och chefer

Positiv trend

Grundskola

Sätta fokus på
fritidspedagogernas
arbetsmiljö

Ingen

Grundskola

Sätta fokus på
skolpersonalens arbetsmiljö

Ingen

Grundskola

Utvecklat det systematiskt
arbetsmiljöarbete

Neutral trend

Gymnasium

Säkerställa
kompetensutveckling för
medarbetare och chefer.

Neutral trend

Gymnasium

Arbetsmiljöarbete enligt
handlingsplan

Neutral trend

Vuxenutbildning

Kompetensutvecklingsplan

Positiv trend

Vuxenutbildning
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Aktivitet

Status

Avdelning

Arbeta för att höja
medarbetares kunskapssnivå
så att de känner sig säkra sitt
i uppdrag och på så sätt
förbättra utförandets kvalitet.

Delvis uppnått

Kostavdelningen

Fortsätta att förbättra
medarbetares arbetsmiljö för
att minska upplevd stress

Delvis uppnått

Kostavdelningen

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

Beskrivning
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 electri village).
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
Positiv trend

Kommentar
Förskolans utvecklingsarbete under läsåret har präglats av framtagandet av en helhetsidé, ett
pedagogiskt underlag för utformning av undervisningen för att skapa en likvärdig förskola med
hög kvalitet. Genom arbetet har pedagogerna fått en ökad medvetenhet och förståelse kring sitt
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uppdrag. En framgångsfaktor i arbetet har varit att rektor leder implementeringsarbetet och
dokumenterar processerna vilket kontinuerligt stämts av i avdelningens ledningsgrupp.
Grundskolan och gymnasiets uppföljning av kvalitetsarbetet har implementerats i Stratsys och
One note och alla enheter har kommit längre i arbetet under året. Analyserna börjar ta form, men
ytterligare kompetenshöjande insatser krävs inom området.
Samverkan med företag och näringsliv är också aktuellt under målsättningen. I årskurs 8 ska det
genomföras prao, och under 2021 har ingen prao kunnat genomföras på grund av pandemin.
Istället har eleverna fått ta del av de av Skolverket framtagna ersättningsmaterialen.
Gymnasiet kunde under vårterminen genomföra sin arbetsplatsförlagda utbildning, med några
undantag bl.a. för omyndiga elever inom Vård- och omsorg som inte kunnat vara i verksamheten
samt omyndiga på Barn- och fritid som inte kunnat få platser i förskolemiljö. Eleverna på Barnoch fritid fick andra APL-platser, medan vårdeleverna fått praktisk undervisning på skolan.
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 2021 på grund av pandemin.
Aktivitet
Introducera ett nytt sätt att få
syn på och mäta kvalité i
förskolan genom en
helhetsidé för att skapa en
likvärdig förskola
Säkra framtida
kompetensförsörjning

Status

Positiv trend

Avdelning
Förskola och pedagogisk
omsorg

Ingen

Grundskola

Systematiskt kvalitetsarbete i
Stratsys - implementering

Positiv trend

Gymnasium

Säkra framtida
kompetensutveckling

Neutral trend

Gymnasium

Systematiskt kvalitetsarbete i
Stratsys - implementering

Positiv trend

Vuxenutbildning

Fortsätta att
utveckla/förbättra och
förenkla det systematiska
kvalitetsarbetet

Delvis uppnått

Kostavdelningen

Utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet

Positiv trend
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1.1.6 Ekonomisk sammanställning
1.1.6.1 Mariestad - Ekonomisk översikt

Utbildningsnämnden
Centralt

Förskola

Grundskola

Gymnasiet

Vuxenutbildning

Kost

Barn- och
elevhälsa

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Intäkter

-37 803

-37 877

74

167

-24 862

-27 411

Intäkter Kf

-5 500

-5 500

0

0

0

0

Kostnader

131 950

131 684

266

-367

88 268

82 056

Netto

94 147

93 807

340

-200

63 406

54 645

Intäkter -124 629

-124 629

0

0

-90 438

-88 575

Kostnader

244 824

243 824

1 000

0

169 196

166 295

Netto

120 195

119 195

1 000

0

78 758

77 720

Intäkter -175 043

-175 043

0

0

-120 173

-119 838

Kostnader

368 868

372 868

-4 000

-3 900

254 259

249 782

Netto

193 825

197 825

-4 000

-3 900

134 086

129 944

Intäkter

-10 941

-44 416

33 475

0

-29 356

-5 519

Kostnader

86 338

126 153

-39 815

-6 950

82 242

57 677

Netto

75 397

81 737

-6 340

-6 950

52 886

52 158

Intäkter

-3 437

-3 437

0

0

-2 626

-2 400

Kostnader

16 887

16 887

0

0

11 190

11 603

Netto

13 450

13 450

0

0

8 564

9 203

Intäkter

-51 229

-50 629

-600

-600

-33 151

-32 750

Kostnader

51 229

51 229

0

0

33 182

32 329

Netto

0

600

-600

-600

31

-421

Intäkter

-1 527

-1 527

0

0

-1 007

-1 198

Kostnader

24 169

23 769

400

0

15 477

15 764

Netto

22 642

22 242

400

0

14 470

14 566

Delårsrapport - augusti 2021

15(33)

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Intäkter

-404
609

-437 558

32 949

-433

-301 613

-277 691

Kostnader

924 265

966 414

-42 149

-11 217

653 814

615 506

Netto

519 656

528 856

-9 200

-11 650

352 201

337 815

Utbildningsnämnden

Totalt

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

1.1.6.2 Analys av ekonomi
Sjuktal medarbetare
Sjukfrånvaro % Januari Februari Mars April Maj Juni
5,10

6,28

6,10

6,21

5,55

Juli

3,80

2,22

Pandemin som fortgår påverkar starkt sjuktalen i sektorn vilket gör att siffrorna inte går att
jämföra med tidigare år utan endast månad för månad.
1.1.6.3 Åtgärder för budget i balans

För detaljer se vidare under respektive avdelnings förslag till åtgärder.
Inom grundskolan behöver enheterna göra de möjliga anpassningar som krävs för ett närmande
mot budget i balans. Vidare behöver åtgärder göras genom att iordningställa organisationen för
att hålla budget 2022.
De kraftiga kostnadsminskningar som Vadsbogymnasiet behöver göra måste i stor utsträckning
göras gällande skolans utbud och verksamhetssatsningar. Skolan under de senaste åren gjort flera
kvalitetshöjande och verksamhetsutvecklande satsningar utan att verksamhetens budget tillförts
medel i samma takt som statsbidragen för verksamheten minskat. En fortsatt dialog kring
kommande internbudgetfördelning och arbete med anpassning mot budget krävs.

1.1.7 Sammanställning investeringar
Utbildningsnämnden
(tkr)

Budget

Prognos

Föregående
Budgetavvikelse
budgetavvikelse

Utfall per
31
augusti

Utbildningsnämnden

1 000

1 000

0

0

586

Totalt

1 000

1 000

0

0

586

1.1.7.1 Analys av investeringar

Budgeterade investeringsmedel förväntas användas.
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2 Sektor utbildning
2.1 Verksamhetens resultat och prognos
2.1.1 Ekonomisk sammanställning
Övergripande
sektor
Centralt

IKE förskola

IKE
grundskola

IKE
gymnasium

IKE särskola

Totalt

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Intäkter

-100

-180

80

0

Intäkt KF

-5 500

-5 500

0

0

Kostnader

37 888

32 528

5 360

-280

Netto

32 288

26 848

5 440

-280

Intäkter

-1 842

-2 050

208

95

Kostnader

11 362

12 570

-1 208

-595

Netto

9 520

10 520

-1 000

-500

Intäkter

-3 602

-3 977

375

0

Kostnader

42 609

45 484

-2 875

0

Netto

39 007

41 507

-2 500

0

Intäkter

-22 181

-21 100

-1 081

0

Kostnader

37 966

39 485

-1 519

0

Netto

15 785

18 385

-2 600

0

Intäkter

-4 578

-5 070

492

72

Kostnader

2 125

1 617

508

508

Netto

-2 453

-3 453

1 000

580

Intäkter

-37 803

-37 877

74

167

Kostnader

131 950

131 684

266

-367

Netto

94 147

93 807

340

-200

2.1.1.1 Analys av ekonomi

I central budget finns för utom kostnader för ledning även kostnader för skolskjuts. Redan i
tertial 1 förvarnades för högre kostnader och vid uppstart av höstterminen är det fler barn än
tidigare som beviljats resa med taxi till skolan bland annat på grund av växelvis boende och
funktionsvariation. En längre sjukskrivning inom staben har inte ersatts med vikarie vilket
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påverkar resultatet.
Interkommunala ersättningar är de kostnader kommunen har för barn från kommunen som av
olika anledningar nyttjar förskola, skola och gymnasium i annan kommun.
Vid tertial 1 beräknades förskolan ha ett underskott som vägdes upp av att gymnasiesärskolan
beräknades ha ett överskott och den centrala budgetens underskott vid tertial 1 härrörde
huvudsakligen till skolskjutskostnader.
Vid tertial 2 har den faktiska beräkningen av hur vårdnadshavare och elever valt kring sina
placeringar och resultatet visar att i förskolan har fler barn vid friförskolor vilket påverkar
förskolans IKE och istället gör att förskolans budget för barnpeng visar ett överskott. Fler barn
än tidigare år har också valt placering på annan ort. Familjer som varit bosatta i Skövde och byggt
nytt i Mariestad har efter flytt hit valt att ha barnen kvar vid förskola i Skövde. Underskottet har
därmed ökat något.
I grundskolans interkommunala ersättning ingår fakturor som gäller 2020 motsvarande 1 000 tkr.
En av dessa gäller en tvist med annan huvudman om ansvaret för skolgång. En tvist som
avslutades med att vi fick betala.
Även inom grundskolan har vårdnadshavare valt skola på andra sidan kommungränsen och i snitt
är det fyra elever fler än vi tidigare beräknat som valt detta. Motsvarande att välja Mariestad ligger
fast.
Gymnasiets budget för interkommunal ersättning beräknas på att 90 elever studerar på annan ort
och att 70 elever kommer till Mariestad för sina studier. Vid avläsning 10/9 2021 har 89 elever
valt studier på annan ort medan endast 54 elever valt att studera i Mariestad. Främst är det elever
från Gullspång som istället valt studier i Skövde.
Sjuktal medarbetare
Sjukfrånvaro % Januari Februari Mars April Maj Juni
1,47

1,68

2,22

3,75

5,35

5,15

Juli
4,84

Sektor utbildnings ledning består av utbildningschef, avdelningschefer nämndsekreterare en
handläggare och skoljurist. Påverkan pandemi och en långtidssjukskrivning inom sektorns ledning
syns snabbt i statistiken. Vikarier till dessa vakanser på tjänster har inte nyttjats under året.
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3 Förskola och pedagogisk omsorg
3.1 Verksamhetens resultat och prognos
3.1.1 Viktiga händelser under året
Det är ett mindre tillflöde av förskolebarn i kommunen vilket gör att tidigare års prognoser om
en nivå kring 290 barn per årskull måste revideras till ca 240 barn per årskull. Antal barn födda
2020 är just nu 225 i kommunen.
Pandemin har påverkat verksamheterna på många sätt. Det har tidvis varit hög frånvaro bland
personal och barn. Förskolan har under perioder inte tagit in vikarier trots hög frånvaro. Den
höga frånvaron har fortsatt under året och fortsätter skapa osäkerhet i prognoserna. Vidare
påverkas prognosen av statliga beslut t.ex. kring sjuklöner.
Utomhusmiljöerna på vissa förskolor är slitna och saknar material. Satsningen på utemiljöer
kommer påbörjas under 2021 vid kommunalt ägda förskolor. Arbetet med gränsdragningen
mellan vem som ska åtgärda på förhyrda förskolors gårdar är påbörjad.

3.1.2 Framtid
Det råder en osäkerhet gällande antalet barn i förskolan de närmaste tre åren. De senaste tre åren
har visat på en nedgång jämfört med tidigare år. Tidigare gjorda framtidsprognoser har visat sig
vara baserade på ett barnantal per åldersgrupp på ca 280-290 barn i likhet med det antal barn som
föddes under 2015 och 2016. Idag ligger antalet per åldersgrupp mellan 225-260 barn. Om det
inte sker en förändring i inflyttning och födelsetal kommer det totala barnantalet i förskolan
fortsätta att minska.
Behovet av förskola i kommunen varierar under året och varierar mellan kommunens orter. Det
är svårare att möta förändrade behov i ytterområden där avstånden är större om det inte finns
tillräckligt stora lokaler.
Skolverket har aviserat en förändring av stadsbidragen inför 2022. Stadsbidrag för
kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan samt för mindre barngrupper kommer att göras om.
Detta kan komma att påverka intäkterna till förskolan.

3.1.3 Ekonomisk sammanställning
3.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt

Förskola

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Intäkter

-124 629

-124 629

0

0

-90 438

-88 575

Kostnader

244 824

243 824

1 000

0

169 196

166 295

Netto

120 195

119 195

1 000

0

78 758

77 720
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3.1.3.2 Analys av ekonomi

Förskolans totala budget prognosticeras till ett överskott med 1000 tkr.
Det är ett lägre barnantal inom förskolans verksamhet under hösten 2021, vilket gör att många
enheter kommer göra förändringar i planeringen av sina organisationer. Delårsluppföljningen på
enheterna visar att de flesta enheter, utifrån nuvarande kända faktorer, klarar denna omställning.
Barnantalet inom förskolan har totalt sett inte minskat lika mycket under året som budgeterat.
Utbetalningarna av barnpeng till enheterna beräknas därför öka med ca 400 tkr. Samtidigt
uppskattas intäkterna i form av föräldraavgifter öka med ca 850 tkr.
Tilläggsbelopp, som kan beviljas för extra ordinära stödinsatser, har minskat under hösten då
flera barn som haft detta i förskolan nu har börjat i förskoleklass.
Kostnader för vikariehanteringen har minskat under hösten och bidrar i viss mån till överskottet.
Pandemin påverkar genom fortsatt hög sjukfrånvaro vid många enheter. Några enheter med hög
sjukfrånvaro tidigt på året har haft höga kostnader för vikarier. Flugsvampens förskola
exempelvis, kommer inte klara att ta igen denna ökade kostnad fullt ut. Enheten beräknas gå med
underskott på ca 200 tkr.
Sjötorps förskola, som tappar ca 20 % av sina barn i höst, kommer enligt prognosen ha ett
minusresultat på ca 125 tkr. Det ökade underskottet beror på färre barn än tidigare beräknat.
Österåsens förskola kommer enligt prognosen redovisa ett underskott på ca 150 tkr. Enheten har
inte fullt ut kunnat ställa om utifrån förändrade förutsättningar med färre barn som berättigas
tilläggsbelopp.
I prognosen är medräknat 700 tkr för uppstartskostnader för Kronoparkens förskola som startar
sin verksamhet i januari 2022.
Sjuktal medarbetare
Sjukfrånvaro % Januari Februari Mars April Maj Juni
7,19

9,08

10,06

9,84

7,44

5,19

Juli
1,93

Under året har den höga sjukfrånvaron fortsatt på de flesta enheter. Arbetet med minskad
sjukfrånvaro genom hälsoanalyser och hälsosamtal i samarbete med HR och företagshälsovård
har pågått under flera år och goda resultat syntes innan pandemin slog till i början av föregående
år. Delar av detta arbete har under inte kunnat genomföras pga. pågående pandemi. Detta arbete
måste intensifieras när pandemins effekter minskar. Hög sjukfrånvaro i kombination med
svårigheter att få tag på vikarier påverkar arbetsmiljön på förskolorna.
Arbetsmiljöenkäter som genomfördes under hösten 2021 ligger till grund för arbetsmiljömål på
enheterna och på avdelningsnivå.
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4 Grundskola
4.1 Verksamhetens resultat och prognos
4.1.1 Viktiga händelser under året
Pandemin har påverkat arbetet i organisationen då det under våren varit hög frånvaro bland
elever och lärare. Effekterna av distansundervisning är inte kartlagda fullt ut, men betygsanalysen
visar att distansundervisningen påverkat måluppfyllelsen för eleverna.
Grundskolan har under våren ansökt om och erhållit statsbidrag för "Likvärdig skola" som riktar
sig till grundskolan för att nå en stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i riket. Bidragsramen
för Mariestads kommun 2021 är 13 070 tkr. Nytt för i år är att statsbidraget även kan användas
till fritidshemmen. Prioriterade satsningar för grundskolan med statsbidraget är:
- Förstärkt elevhälsa
- Digitalisering (verktyg och digitaliseringsstrateg)
- Kompetensutveckling
- Närvarostöd (team Victoria)
- Nyanlända insatser för elever utan skolbakgrund
- Tidiga insatser utökning av personal förskoleklass och fritidshem
- Förbättrad lärmiljö

4.1.2 Framtid
Grundskolan har ett relativt konstant elevantal men med variation mellan olika åldersgrupper.
Grundsärskolan har ett ökat mottagande av elever och en översyn av särskolans lokaler och
Högelidsskolan som helhet kommer att genomföras då platsbehovet ökar och lokalerna är slitna
främst på grundsärskolan och Högelidsskolan F-6.
Under hösten 2021 ändras Grangärdets förskola till undervisningslokaler för att tillgodose ett
ökat platsbehov inom grundskolan F-6. Renoveringen beräknas vara klar till årsskiftet 2021/2022.
Utbildningsnämnden och socialnämnden arbetar tillsammans för att minska antalet placeringar av
elever utanför kommunens verksamheter. Detta ställer högre krav på grundskolans organisation
som helhet och en beredskap för att möta elever som ofta har komplexa livssituationer.
Grundskolan kommer organisera för dessa elever främst med kompetensförstärkning för att
forma en tillgänglig utbildning. Inför höstterminen 2021 öppnar Tunaholmsskolan ytterligare
lokaler för flexibel undervisning.

4.1.3 Ekonomisk sammanställning
4.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt
Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Intäkter

-175 043

-175 043

0

Kostnader

368 868

372 868

Netto

193 825

197 825

Grundskola
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Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

0

-120 173

-119 838

-4 000

-3 900

254 259

249 782

-4 000

-3 900

134 086

129 944
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4.1.3.2 Analys av ekonomi

Avdelning grundskola visar ett underskott på 4 000 tkr för 2021 vilket ett försämrat resultat från
tertial 1 med 100 tkr.
Övergripande visar avdelningen ett underskott som delvis beror på att det är ett högre antal
elever inflyttade till Mariestads kommun än i prognos vid årsskiftet. Prognosen grundar sig på
antal elever inskrivna hösten 2020 och räknas sedan om utifrån hur många elever som slutar åk 9
och antalet elever som kommer från förskolan. Till detta läggs en schablon för in- och utflyttning.
Under januari- aug 2021 har det flyttat in 60 elever i åldrarna F-9 och 16 elever i samma åldrar har
flyttat från kommunen. Av dessa 43 inflyttade elever har 30 elever ett av annat modersmål än
svenska. I delårsbokslutet kompenseras detta av färre inskrivna barn än prognos på
fritidshemmen.
Förutom elevpengen är det ökade kostnader för modersmålsundervisning och studiehandledning
samt ökade kostnader för tilläggsbelopp för elever med behov av extra ordinära stödåtgärder.
Övriga centrala konton visar på ett överskott gällande personalkostnader för skolledning,
administration, studie- och yrkesvägledning och medel för kompetensutveckling som inte
genomförts på grund av pandemin.
Elevpeng för grundskola och grundsärskola beräknas till -2 600 tkr
Extra kostnader för tilläggsbelopp, modersmålsundervisning- och studiehandledning -1100 tkr
Elevpeng för fritidshem +1 700 tkr samt ett överskott på övriga konton + 800 tkr.
Resterande underskott i prognos ligger på enheterna. Följande enheter visar ett underskott:
Prismaskolan -700 tkr, Kvarnstenens skola -600 tkr, Tidavads skola -500 tkr, Högelidsskolan F-6
- 400 tkr Tunaholmsskolan -200 tkr, Sjötorps fritidshem -220 tkr, Ullervads skola - 100 tkr
Grundsärskolan -700 tkr.
Främst är det kostnader för elever i behov av särskilt stöd såsom elever med utredning av
skolform, elever som har ett normbrytande beteende samt "hemmaplanslösningar". Färre antal
inskrivna elever på fritidshemmen mot elevprognosen samt högre kostnader för vikarier än
bedömningen i tertial 1.
I grundsärskolan finns kostnader en kostnad på 300 tkr för tre lärare som läser
speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning.
Övriga enheter visar budget i balans
Osäkerhet i prognosen är ev. ytterligare kostnader för fortsatt inflyttning samt kostnader för
elever i behov av särskilt stöd som kommer till grundskolan.
Sjuktal medarbetare
Sjukfrånvaro % Januari Februari Mars April Maj Juni
4,58

5,52

5,86

5,38

5,65

3,27

Juli
1,64

Sammantaget är det sjukfrånvaron utifrån pandemin som påverkat verksamheten under året.
Trots restriktionerna är den totala frånvaron något lägre än vad som befarats. En del av
förklaringen är att distansundervisning genomfördes på högstadieskolorna under våren.
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Det sker ett systematiskt övergripande arbetsmiljöarbete på enhets- och avdelningsnivå. Övrig
frånvaro såsom föräldraledighet och vård av barn syns inte i siffrorna, men det är ändå en
frånvaro som påverkar sjukfrånvaron då det blir en ökad arbetsbelastning på de enheter som har
mycket vikarier.
Sjukfrånvaron följs kontinuerligt och tidiga insatser görs av enhetschefer då någon medarbetare
är frånvarande. Telefonkontakt, dialog under frånvaron och en god förberedelse för återgång till
arbetet.
4.1.3.3 Åtgärder för budget i balans

Åtgärder för grundskolan att genomföra för att nå budget i balans under 2021
•

Återhållsamhet med att tillsätta vikarier

•

Återhållsamhet vid inköp och övriga löpande kostnader

•

Samverka med socialtjänst och BUP runt elever med behov av särskilt stöd

•

Enheter som visar underskott genomför åtgärder omgående i budgetarbetet för budget i
balans 2022.
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5 Gymnasium
5.1 Verksamhetens resultat och prognos
5.1.1 Viktiga händelser under året
Pandemin har fortsatt prägla verksamheten även under första halvan av 2021. Under vårterminen
bedrevs undervisningen i form av distans- eller fjärrundervisning i mer eller mindre omfattning
på samtliga program, undantaget gymnasiesärskolan.
Under våren 2021 påbörjades en process att byta ut lärplattformen Bryggan mot en ny lösning.
Då Microsoft Teams blivit ett av våra viktigaste pedagogiska digitala verktyg för möten och
dokumentation har verksamheten tittat på lärplattformslösningar som är integrerade med Teams.
I början av hösten beslutades att införa lärplattformsappen Haldor i Teams från årsskiftet.
Efter analys av studenternas avgångsbetyg kan det konstateras att trots pandemin har inte andelen
elever som klarar gymnasieexamen minskat avsevärt, däremot har betygsresultaten sjunkit något
generellt sett.
Intresset för att söka Vadsbogymnasiet till HT 2021 resulterade i att sex av skolans program
fyllde samtliga platser. Två program, teknikprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet har
ett ökat söktryck, medan naturvetenskapsprogrammet i år haft ett markant minska söktryck och
enbart 10 av programmets 30 platser är upptagna.

5.1.2 Framtid
Söktrycket till skolan är fortsatt stort, men minskar något jämfört med tidigare. Under detta och
nästa år förändras programutbudet på skolan. Estetiska programmet fasas helt ut under 2022.
Lärlingsutbildningarna som lockat få elever, men krävt relativt stora resurser, avvecklas. Hösten
2022 öppnar Vadsbogymnasiet ett för skolan nytt program, försäljnings- och serviceprogrammet.
Skolans mål är att det ska bli ett yrkesprogram som kompletterar det högskoleförberedande
Ekonomiprogrammet.
Vadsbogymnasiet liksom övriga gymnasieskolor har en utmaning i att erbjuda utbildning till
ungdomar som inte är behöriga att söka en gymnasieutbildning. Skolan behöver utveckla
möjligheterna att på IM läsa yrkeskurser på gymnasiet, och kunna erbjuda utvecklad
yrkesintroduktion.
Industriprogrammet har lediga platser, samtidigt som behov av arbetskraft finns. En utmaning
för skola och bransch.
Naturvetenskapsprogrammet tappade har från 2020 till 2021 minskat antalet antagna elever med
66% då det enbart funnits sökande till 10 av utbildningens 30 platser.
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5.1.3 Ekonomisk sammanställning
5.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Intäkter

-10 941

-44 416

33 475

0

-29 356

-5 519

Kostnader

86 338

126 153

-39 815

-6 950

82 242

57 677

Netto

75 397

81 737

-6 340

-6950

52 886

52 158

Gymnasium

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

5.1.3.2 Analys av ekonomi

Vadsbogymnasiets tertialuppföljning visar på ett underskott i budgeten på 6 340 tkr. Det treåriga
gymnasiet inklusive IM visar ett underskott på 4 643 tkr, och gymnasiesärskolan visar ett
underskott på 1 698 tkr jämfört mot budget.
De treåriga programmens, inklusive IM:s, underskott ligger relativt jämnt fördelat i form av för
höga undervisningskostnader mot budget på de flesta programmen och några större
kostnadsminskningar har inte kunnat göras under pågående verksamhetsår.
Den största orsaken till gymnasiesärskolans underskott är för höga undervisningskostnader. Vid
tertial 1 låg undervisningskostnaderna drygt 1 200 över budget beräknat på helår, vid tertial 2
beräknas undervisningskostnaderna ligga 1 600 över budget beräknat på helår. En orsak till detta
är att elevantalet på programmet ökat med 5 elever, vilket lett till ökade undervisningskostnader.
Vid tertial 1 låg gymnasiesärskolans kostnader för elevassistenter på 390 tkr över årsbudget, nu
ligger dessa kostnader 78 tkr över budget. Förbättringen består till stor del på ökad försäljning till
andra kommuner.
Sjuktal medarbetare
Sjukfrånvaro % Januari Februari Mars April Maj Juni
0,92

1,65

0,77

1,03

0,82

1,29

Juli
1,89

Det systematiska arbetsmiljöarbetet syftar till att långsiktigt arbeta med att minska sjukfrånvaron.
På grund av den pågående pandemin är det svårt att jämföra årets sjuktal med tidigare år. Det kan
dock konstateras att sjukfrånvaron ligger flera procentenheter under 2020 års noteringar samma
månader.
Den statistik som finns att tillgå för verksamheten gällande året visar inte något som gör att den
långsiktiga planen inte skulle ligga kvar.
5.1.3.3 Åtgärder för budget i balans

KORTSIKTIGA EFFEKTIVISERINGAR
Vid tertial 1 uppvisade Vadsbogymnasiet ett beräknat underskott på helåret med 6 950 tkr, vid
Tertial 2 beräknas underskottet minska till 6 340 tkr. Minskningen kan förklaras med lägre
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undervisningskostnader.
Vadsbogymnasiets treåriga program gjorde under vårterminen 2021 en total genomlysning av
lärarresurser och tjänstefördelning inför läsåret 21/22 och bemanningen på skolan minskades
med fyra helårstjänster. Detta skedde genom att en visstid inte förlängdes och att tre lärare fick
flytta sin tjänstgöring till grundskolan under 21/22.
Vid tertial 1 beräknades att tre av dessa tjänster inte skulle kunna effektiviseras redan under
hösten, men tack vare behov inom grundskolan kunde effektiviseringen ske redan till starten av
höstterminen.
I övrigt ser skolledningen det som mycket utmanande att kunna göra ytterligare större
kostnadsminskningar under 2021. Den verksamhet som bedrivs under de kvarvarande
månaderna är planerad utifrån det utbud av program som erbjuds och personal är anställd för att
utföra dessa uppdrag.
LÅNGSIKTIGA EFFEKTIVISERINGAR
För att få en budget i balans behöver Vadsbogymnasiet göra kraftiga kostnadsminskningar.
Beräknat enbart på undervisningsbudgeten handlar det om över 10 %. Att göra
kostnadsminskningar i den storleken och behålla dagens omfattning på verksamheten är inte
möjligt enligt skolledningen. Vadsbogymnasiet behöver antingen ett tillskott i form av utökad
budgetram eller så behöver skolan minska sitt utbud av verksamhet. Vadsbogymnasiet har en god
kvalitet på sin verksamhet, och skolan har under åren gjort flera kvalitetshöjande och
verksamhetsutvecklande satsningar utan att verksamhetens budget tillförts medel. Då skolan har
en fast budget, som inte tar hänsyn till verksamhetsutökningar, har varje satsning bidragit till nya
nettokostnader, trots att vissa satsningar troligtvis rekryterat in fler elever till skolan.
Skolans undervisningsbudget har sedan 2018 enbart ökat med 2 % (löneökning) per år fram till
2021. Samtidigt har statsbidragen, främst från Migrationsverket, minskat från 2018 till 2021 med
5 300 tkr.
Vadsbogymnasiet har jämförelsevis en låg elevkostnad, låga undervisningskostnader och låga
administrativa kostnader. Därför behöver de satsningar skolan gjort utöver grunduppdrag och
grundbehov värderas och justeras.
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6 Vuxenutbildning
6.1 Verksamhetens resultat och prognos
6.1.1 Viktiga händelser under året
Pandemin har fortsatt prägla vår verksamhet även under första halvan av 2021. Under
vårterminen bedrevs undervisningen i form av distans- eller fjärrundervisning i mer eller mindre
omfattning på hela Vuxenutbildningen.
Under våren 2021 påbörjades en process att byta ut lärplattformen Bryggan mot en ny lösning.
Då Microsoft Teams blivit ett av våra viktigaste pedagogiska digitala verktyg för möten och
dokumentation har verksamheten tittat på lärplattformslösningar som är integrerade med Teams.
I början av hösten beslutades att införa lärplattformsappen Haldor i Teams från årsskiftet.
Under våren upplevde Vuxenutbildningen ett ökat intresse att läsa kurser på grundskolenivå och
på gymnasienivå. Ökningen var så markant att skolledningen fick säkerställa att tillräckliga
resurser skulle finnas till hela kalenderåret om ökningen skulle bestå. Till sommarens sökomgång
minskade tidigare tillströmning i en sådan omfattning att lärarkapaciteten bör vara tillräcklig för
2021.
Under våren inleddes utbildning inom Äldreomsorgslyftet med två grupper. En grupp i Mariestad
och en grupp stationerad i Töreboda med elever från Töreboda och Gullspång.
Under sommaren tecknades avtal med Ohlinsgymnasiet i Götene kring att för statsbidragsmedel
köpa utbildningsplatser av dem för utbildning av personbilsmekaniker.

6.1.2 Framtid
Äldreomsorgslyftet kommer att pågå i minst 3 terminer viket gör att omfattningen inom Vårdoch omsorgsutbildningen förväntas vara fortsatt hög.
Samtal förs med Kriminalvårdsanstalten om samarbete kring utbildning inför deras expansion
och kommande nyrekryteringar.
Det undersöks om ytterligare yrkesutbildningar, likt personbilsmekanikerutbildningen, kan
upphandlas för att öka yrkesutbildningstillgången i Skaraborg.

6.1.3 Ekonomisk sammanställning
6.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt
Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Intäkter

-3 437

-3 437

0

0

-2 626

-2 400

Kostnader

16 887

16 887

0

0

11 190

11 603

Netto

13 450

13 450

0

0

8564

9203

Vuxenutbildning
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Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020
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6.1.3.2 Analys av ekonomi

Vuxenutbildningen visar en budget i balans. Särskild undervisning för vuxna visar ett litet
överskott och svenska för invandrare visar ett litet underskott. Det är huvudsakligen uteblivet
statsbidrag för elever med etablering som utgör bakgrunden till underskottet på SFI motsvarande
ca 300 tkr. I augusti 2021 kom en ny förordning kring statsbidrag för SVA och yrkesutbildning i
kombination. Förordningen beräknas innebära ett ökat statsbidrag till SFI i Mariestad.
Yrkesutbildningarna går i nuläget med överskott. De osäkerhetsfaktorer för Vuxenutbildningens
ekonomi som fanns i tertial 1 är förändrade. Äldreomsorgslyftet finansieras med fakturering samt
statsbidrag och det finns inte längre någon oro för att denna verksamhet ska gå med underskott.
Det befarade ökade söktrycket till gymnasiekurser inom Vuxenutbildningen i Mariestad har
uteblivit, därmed beräknas de budgeterade resurserna räcka för hela 2021.
Sjuktal medarbetare
Sjukfrånvaro % Januari Februari Mars April Maj Juni
0,92

1,65

0,77

1,03

0,82

1,29

Juli
1,89

Det systematiska arbetsmiljöarbetet syftar till att långsiktigt arbeta med att minska sjukfrånvaron.
På grund av den pågående pandemin är det svårt att jämföra årets sjuktal med tidigare år. Det kan
dock konstateras att sjukfrånvaron ligger flera procentenheter under 2020 års noteringar samma
månader.
Den statistik som finns att tillgå för verksamheten gällande året visar inte något som gör att den
långsiktiga planen inte skulle ligga kvar.
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7 Kostavdelningen
7.1 Verksamhetens resultat och prognos
7.1.1 Viktiga händelser under året
Pandemin har under våren påverkat enheternas arbete och deras personalförsörjning till viss del
genom att t.ex. menyer har förenklats, kök har lagat lunch till fler enheter och personal
omförflyttats. Tillagning och utlämning av lunchlådor till skolelever har skett under våren. Tre
skolor i staden och landsbygdsskolorna har tillagat mat för avhämtning till gymnasieelever då
elever läst på distans.
Den nya skolrestaurangen Tuva vid Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet startade upp januari
2021 i mindre skala än vad som var tänkt då elever läst på distans under våren. Kök och
restaurang har fungerat väl och de skolluncher som serverats har fått positiv kritik.
Under våren har ett arbete pågått med att knyta fler närproducenter till kostavdelningen via
upphandling.

7.1.2 Framtid
Kostavdelningen arbetar kontinuerligt med personalförsörjning och det arbetet fortsätter
framöver då det fortsatt finns behov av kockar både på kort och lång sikt.
Avdelningen kommer fortsatt framåt att arbeta för att minska matsvinnet för att bidra till
hållbarhetsmålet om att halvera det globala matsvinnet samt att via upphandling arbeta för att
knyta till oss fler närproducenter.
Arbetet med att leverera säkra, näringsriktiga, hållbara måltider som främjar hälsa och miljö
fortsätter med ambition att utveckla detsamma ytterligare. Detta genom att använda
Livsmedelsverkets måltidspussel som beskriver måltiden som helhet och att arbeta för att ställa
om till hållbar konsumtion och produktion, Agenda 2030 mm. Att laga mer växtbaserad mat
kommer troligtvis kräva en utveckling av tillagningsmetoder, kunskap samt andra inköp som kan
komma att ge högre kostnader.

7.1.3 Ekonomisk sammanställning
7.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt
Kostavdelning

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Intäkter

-51 229

-50 629

-600

-600

-33 151

-32 750

Kostnader

51 229

51 229

0

0

33 182

32 329

Netto

0

600

-600

-600

31

-421

7.1.3.2 Analys av ekonomi

Totalt beräknas avdelningen gå med ett underskott på ca 600 tkr vid årets slut. Intäkter från
äldreomsorgens restauranger som varit stängda ligger lågt och det råder en osäkerhet över hur det
kommer att se ut framöver på grund utav pandemin.
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Förskolor, Björkgården och Humlet:
•

De flesta enheter har budget i balans. Någon enhet ligger högt på livsmedel och
personalkostnad. Extra inköp har gjorts under våren och ordinarie personal har använts
vid frånvaro vilket gett en högre kostnad. På förskolorna är intäkterna gällande
pedagogisk måltid låga på vissa enheter.

•

Intäkterna på Björkgården och Humlet ligger lågt. Restaurangerna var till och med augusti
månad fortsatt endast öppna för de som bor i husen. En osäkerhet finns om
restaurangerna kan öppna upp i full skala. Intäkterna kommer att öka om restaurangerna
öppnar upp som tidigare, men bedöms inte hamna i balans vid helåret. Minskade intäkter
vid årsskiftet ger ett underskott på ca 600 tkr.

Skolor, Ullerås och Fredslund:
•

Totalt har de flesta enheter budget i balans. Vissa enheter ligger något över på
livsmedelskostnad, förbrukningsmaterial och har lägre intäkter än beräknat. Extra inköp
har skett under våren för att säkra upp ute på enheterna. De enheter som har haft
möjlighet att hålla ett lager har gjort större inköp. Minskar behovet av att hålla lager
framöver kommer det att jämna ut sig.

•

Lunchlådor har delats ut från 9 kök (skola och äldreboenden) och påverkat inköp av
livsmedel, förbrukningsmaterial och personalkostnad. Detta märks på några enheter, men
stannar förhoppningsvis av om verksamheterna kommer igång fullt ut i höst.

•

Fördelning av kostnader med hjälp av konteringsmall används på de enheter som servar
flera verksamheter. Det finns fortsatt enheter som behöver utveckla användandet av
mallen för att säkerställa att kostnader fördelas rätt.

Sjuktal medarbetare
Sjukfrånvaro % Januari Februari Mars April Maj Juni
9,68

12,2

7,20

9,15

9,05

7,35

Juli
7,89

Under våren har det varit en del frånvaro på grund av pandemin och det har funnits svårigheter
med att bemanna. Personal har flyttats runt mellan enheter vilket lett till ökad stress. Hur det
kommer att se ut framåt gällande frånvaro som grundar sig i covid är osäkert.
Rekommendationer gällande sjukfrånvaro och tillbakagång till arbetet har följts. Regelbunden
kontakt hålls med sjukfrånvarande under sjukperioden. Hälsosamtal, plan för återgång till arbetet
genomförs. Rehabärenden följs upp.
Hälsoanalyser har genomförts med HR avdelning och Avonova.
Det hålls täta dialoger vid behov gällande förhållningssätt covid 19 och riskanalyser genomförs.
Arbetsmiljöarbete pågår i en utsedd arbetsmiljögrupp med aktuella frågor. Vid viss frånvaro
befinner sig personen på sitt arbete/annan plats och utför de sysslor som fungerar.
7.1.3.3 Åtgärder för budget i balans

En förhoppning finns att minska underskottet och komma nära ett nollresultat om:
•

Intäkterna ökar på äldreomsorgens restauranger i höst om de kan hållas öppna så att fler
matgäster än de boende får möjlighet att fika och äta sin lunch där.
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•

Extra inköp av förbrukningsmaterial som tillkommit på grund av pandemin upphör/
minskar.

•

Personalkostnaden kan hållas nere om lunchlådor till elever som läser på distans
uteblir/är få och om personalfrånvaro på grund av pandemi minskar.
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8 Barn- och elevhälsa
8.1 Verksamhetens resultat och prognos
8.1.1 Viktiga händelser under året
Coronapandemin har inneburit en påfrestning på sjukvården och elevhälsans medicinska insatser
inom barn- och elevhälsan har därför gett skolsköterskor tjänstledigt vissa dagar/timmar för att
hjälpa till med vaccinationer inom vården.
Ökad frånvaro, såväl sjukskrivning som vård av barn, kan till viss del också kopplas till pandemin.
Fortsatt fokus, tillsammans med socialtjänsten, på hemmaplanslösningar för att hitta hållbara
alternativ till placeringar av barn och unga.

8.1.2 Framtid
Möjliggöra hälsa, lärande och utveckling för elever som har omfattande behov och stöd för sitt
mående är fortsatt en stor utmaning för barn- och elevhälsan då barn- och ungdomspsykiatrin är
belastad och många unga får vänta länge på vård och behandling. Dessa unga finns fortfarande i
skolans verksamheter och anpassningar för dem i avvaktan på vård och behandling är en stor
utmaning. Sannolikt behövs en beredskap för att möta ökad psykisk ohälsa eller oro då många
familjers ekonomiska och sociala förutsättningar förändrats under pandemin. Ambitionen att
erbjuda barn/elever stöd och vård inom kommunens verksamheter, så kallade
hemmaplanslösningar, möjliggör ett närmare stöd men ställer också krav på kommunens
verksamheter att erbjuda det stöd som ofta tidigare skett genom vård, boende och skola utanför
kommunen. Ett prioriterat område är att fortsätta utveckla samarbetet med socialtjänstens
individ- och familjeomsorg.

8.1.3 Ekonomisk sammanställning
8.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt

Barnoch
elevhälsa

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Intäkter

-1 527

-1 527

0

0

-1 007

-1 198

Kostnader

24 169

23 769

400

0

15 477

15 764

Netto

22 642

22 242

400

0

14 470

14 566

8.1.3.2 Analys av ekonomi

Avdelningen påvisar ett överskott. I budgeten har förutsatts att personal har viss sjukfrånvaro
under året, men pandemin har genererat ytterligare sjukfrånvaro och frånvaro för av vård av barn.
Eftersom avdelningen inte tar in vikarier vid kortare frånvaroperioder genererar detta
plusresultat. En längre sjukskrivning och två vakanser under någon månad tillsammans med
kraftiga åtstramningar avseende kompetensutveckling och inköp till verksamheten bidrar också
till utfallet. Bland annat har endast 7000 kr av budgeterade 100 000 kr till sjukvårdsmateriel
utnyttjats under första delåret. Avdelningen har fått ersättning motsvarande 77 000 kr för
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sjukfrånvaro kopplat till pandemin. Vidare har skolsköterskor hjälpt Närhälsan med vaccinationer
mot Covid-19, och för detta tagit ut ledighet utan lön. Osäkerhet kring helårets utfall rör främst
sjuktalen under tertial 3. Vidare ligger inköp av sjukvårdsmateriel på en mininivå, vilket gör att
kostnaderna kan stiga där tertial 3.
Sjuktal medarbetare
Sjukfrånvaro % Januari Februari Mars April Maj Juni Juli
6,9

5,09

4,32

4,26

4,5

5,15

0,0

Avdelningen har haft några medarbetare med icke arbetsrelaterade sjukdomar, som under våren
påverkat sjuktalen. Viss sjukfrånvaro kan härledas till Coronapandemin och reglerna att stanna
hemma vid symptom.
Avdelningen stävar efter att få till balans mellan krav/förväntningar och vila/återhämtning.
Tydligt formulerade uppdrag och rutiner möjliggör för medarbetarna att få en känsla av
sammanhang och kontroll. Korta ställtider mellan upplevd stress och oro till att få samtal med
chef är väl inarbetade i verksamheten
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1 Socialnämnden
1.1 Verksamhetens resultat och prognos
1.1.1 Verksamhetens uppdrag
Socialnämnden
Ordförande:

Richard Thorell (M)

Vice ordförande:

Sebastian Clausson (S)

Verksamheter som lyder under nämnden:
Vård-och omsorgsavdelning inkluderande biståndsenhet samt individ- och familjeomsorgsavdelning
barn och unga och funktionsnedsättning respektive individ- och familjeomsorgsavdelning vuxna.

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


Kommunens uppgifter inom socialtjänsten.



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



Leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården.



Ge stöd, vård och omsorg i livets olika skeden.



Kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.



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

1.1.2 Viktiga händelser under året


Kostnaderna för förbrukningsmaterial har till följd av pandemin ökat kraftigt. Detta var
inte känt vid beslut om budgetramar för 2021. Under 2020 ersatte staten specifikt dessa
merkostnader vilket inte sker på samma sätt under 2021. Merkostnaden beräknas till
ca 11 mkr (miljoner kronor) under 2021. Statsbidraget på 12 mkr för god och nära vård
täcker denna kostnad men de pengarna syftade till en personalförstärkning vilket sålunda
inte har varit fallet i Mariestad.



Kostnader för inhyrd personal har varit högre än tidigare år då vi anlitat både
sjuksköterskor och socionomer via bemanningsföretag, till en merkostnaden av 3,7 mkr
totalt i sektorn.



Kostnaden för externa placeringar av vuxna har minskat till följd av ett strukturerat
utvecklingsarbete inom IFO-vuxen med fokus på hemmaplanslösningar och akutlogi.



Inbromsning anas av placeringskostnader för barn och unga då allt fler
sektorsövergripande lösningar hittas som kan ersätta en placeringar på externa HVB eller
köpta familjehem.
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Integrationsbudgeten kommer inte att hållas då endast två av de för året 27 anvisade
kvotflyktingarna har kommit. Sålunda uteblir även ersättningen.



Nya Riktlinjer och rutiner för arbetet med att stödja enskilda till egen försörjning har
uppdaterats och implementering pågår.



Projektet avseende nytt SÄBO psykiatri är påbörjat med panerad inflytt årsskiftet 22/23.



Projektet att bygga akutlogi för kvinnor har startat.



Upphandling av nytt SÄBO/Trygghetboende har startat.

1.1.3 Framtid
Kostnaderna för förbrukningsmaterial i vården kommer att vara fortsatt höga pga att nya
arbetssätt för att hindra smitta har befästs.
Fokus på att mer intensivt stödja enskilda till egen försörjning kommer att pågå under hela nästa
år för att säkerställa att de följs. Resultatet av detta arbete kan komma att påverka sektorns
ekonomi under flera år framöver. Men samma verksamhet kan påverkas av andra faktorer som
Mariestads kommun inte kan styra över såsom ev nya flyktingströmmar eller förändringar i
samhällsstrukturen.
Bemanningssvårigheterna på Lotsen av socialsekreterare kommer att vara lösta under senare
delen av året. Med fokus på struktur i arbetet och på arbetsmiljön är förhoppningen att uppnå en
något högre personalstabilitet över tid. Det är av största vikt att över tid har rätt personal med
rätt kompetens som möter dem som behöver vårt stöd.
Hemmaplansarbetet pågår och en satsning på vidareutbildning av behandlingspersonal på HVB
kommer att fortgå under våren 2022. Detta ger oss större möjligheter till individuella lösningar
och större hållbarhet för det enskilda barnet.
Byggnation av nytt SÄBO/Trygghetsboende kommer att ställa krav på effektivisering av andra
boenden vilket betyder att en omstrukturering av lokaler för boende kommer att ske under de
närmaste åren.
Arbetet med bemanningsekonomi ska utvärderas och drivas vidare med fokus på samverkan
mellan olika enheter och god schemaläggning.

1.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
Arbetet med de aktiviteter som har kopplats till socialnämndens mål fortgår. Pandemin har
påverkat våra möjligheter att genomföra det vi planerat i den tid vi planerat men nu fortgår
arbetet, med genomförande av aktiviteter, som före pandemin.
Ekonomin är fortsatt inte helt i balans men underskottet har minskat från 11 mkr till 6.8 mkr.
Den ekonomiska medvetenheten är hög ute i alla våra verksamheter vilket bidrar till en bra
kontroll. Effektiviseringsarbetet pågår oförtrutet.
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1.1.5 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 avdelningsoch 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 för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde.
Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande:
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1.1.5.1 Mariestads invånare är trygga med att de får den hjälp de behöver när de behöver
den

Beskrivning
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
Beslut har tagit om att starta ett nytt särskilt boende och upphandlingsunderlaget är klart.
Aktivitet
Verkställda beslut inom
särskilt boende

Status

Avdelning

Uppnått

Vård- och omsorgsavdelningen

Hedersrelaterat våld

Positiv trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Öka tillgängligheten till
öppna insatser

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Hedersrelaterat våld.

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Öka tillgängligheten till
öppna insatser

Neutral trend

Ifo vuxna

Hedersrelaterat våld

Neutral trend

Ifo vuxna

Tiden mellan aktualisering
och avslutad utredning
minskar på IFO vuxna

Negativ trend

Ifo vuxna

Delårsrapport - augusti 2021

6(30)

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

Beskrivning
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.
Måluppfyllelse status
Positiv trend
Kommentar
Arbetet pågår med utbildningsinsatser till all personal samt att enhetscheferna har ett tydligt
uppdrag att agera vid minska misstanke om att en personal använder droger eller alkohol i allt för
stor mängd.
Arbetet gentemot medborgaren fortgår via Maria Novas insatser till vuxna. Tillströmningen av
vuxna kommunmedborgare som önskar hjälp på grund av missbruk är alltjämt på en hög nivå så
att det i perioder är kö till olika insatser.
Några föreläsningar till allmänheten har inte kunnat genomföras på grund av av
Coronapandemin.
Aktivitet

Status

Avdelning

Öka kunskapen i
personalgrupper

Neutral trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Orosanmälningar.

Uppfyllt

Vård- och omsorgsavdelningen

Föreläsningar till föräldrar
och andra vuxna

Ej uppnått

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Utöka metoder

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Orosanmälningar

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Öka kunskapen i
personalgrupper

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Orosanmälningar

Positiv trend

Ifo vuxna

Öka kunskapen i
personalgrupper

Positiv trend

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

Beskrivning
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
Planen är ännu ej klar men en organisation är framtagen för hur vi ska hantera nya förslag och
förbättringar.
Aktivitet

Status

Avdelning

Digitaliseringsplan

Neutral trend

Sektor stöd och omsorg

Kartläggning av digitala
lösningar i verksamheterna

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

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

Beskrivning
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
Positiv trend
Kommentar
En kompetenstrappa har tagit fram och ska implementeras under hösten.
Ett omfattande värdegrundsarbete där vikten av att alla bidrar till en god verksamhet ligger i
fokus är pågående.
Lönekriterier finns och vi avvaktar nu beslut om kommungemensamma lönekriterier.

Aktivitet
Innovationspris
Lönekriterie
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Aktivitet

Status

Avdelning

Utveckla arbetsplatsträffar
(APT)

Positiv trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Lönekriterie

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Utveckla arbetsplatsträffar
(APT)

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Lönekriterie

Positiv trend

Ifo vuxna

Utveckla arbetsplatsträffar
(APT)

Positiv trend

Ifo vuxna

1.1.5.5 Alla medborgare får ett tryggt och korrekt bemötande av socialnämndens
verksamheter

Beskrivning
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
Enkätundersökningar inom alla områden av socialnämndens verksamhetsområde är beställda och
kommer att genomföras under hösten 2021.
Aktivitet
Brukarnöjdhet inom vård och
omsorg gällande bemötande,
förtroende och trygghet ska
öka jämfört med tidigare år

Status

Avdelning

Uppnått

Vård- och omsorgsavdelningen

Nöjd kund-enkät

Neutral trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Nöjd kund-enkät

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Nöjd kund-enkät

Neutral trend

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

Beskrivning
Genom att erbjuda attraktiva arbetsplatser med konkurrenskraftiga villkor har socialnämnden ett
gott rekryteringsläge.
Måluppfyllelse status
Positiv trend
Kommentar
Temperaturmätningarna har till viss del uppfattats som allt för återkommande och det
systematiska arbetsmiljöarbetet har stått i fokus på grund av pandemin.
Heltidsresan är fortsatt framgångsrik och allt fler arbetar heltid med resurspass.
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

Neutral trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Genom heltidsresan tilldelas
fler personer heltidstjänster

Uppnått

Vård- och omsorgsavdelningen

På varje arbetsplatsträff ska
en temperaturmätning av
arbetsklimatet genomföras

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Introduktion till nyanställda
samt elever/studenter

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Uppnått

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Ta emot elever/praktikanter i
verksamheterna
På varje arbetsplatsträff ska
en temperaturmätning av
arbetsklimatet genomföras
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1.1.5.7 Det finns goda förutsättningar för privata utförare av hemtjänst att kunna etablera sig
i valfrihetssystem i Mariestad

Beskrivning
Genom en innovativ ersättningsmodell som ligger i framkant vill privata utförare verka i
Mariestad.
Måluppfyllelse status
Neutral trend
Kommentar
Förfrågningsunderlag för att delta i valfrihetssystem i hemvården finns och ett uppdaterat
ersättningssystem är framtaget för att skapa goda förutsättningar för privata utförare att etablera
sig i Mariestad.
Aktivitet
Implementering av ett nytt
och innovativt
ersättningssystem med
incitament för måluppfyllelse
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1.1.6 Ekonomisk sammanställning
1.1.6.1 Mariestad - Ekonomisk översikt
Socialnämnden

Socialnämnden
Totalt

(tkr)

Föregående
budget
avvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

29 987

27 303

-171 706

-153 865

724 526

-36 787

-37 578

566 334

512 610

578 459

585 259

-6 800

-10 275

394 628

358 745

Budget

Prognos

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Budget

Prognos

Intäkter

-109 280

-139 267

Kostnader

687 739

Netto

Budget
avvikelse

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Socialnämnden

(tkr)

Sektor stöd och
omsorg
- centralt

Intäkter

-781

-31

-750

0

-19

-12 254

Kostnader

12 650

8 900

3 750

0

5 782

6 117

Netto

11 869

8 294

3 000

0

5 763

-6 137

Intäkter

-21 261

-19 761

-1 500

0

-13 192

-15 577

Kostnader

62 636

64 636

-2 000

-1 000

41 444

43 280

Netto

41 375

44 875

-3 500

-1 000

28 252

27 703

Intäkter

-920

-1 800

880

0

-1 407

-1 131

Kostnader

39 771

43 251

-3 480

-4 400

29 764

29 601

Netto

38 851

41 451

-2 600

-4 400

28 357

28 470

Intäkter

-32 504

-32 504

0

0

-21 414

-23 434

Kostnader

136 640

136 640

0

-375

91 517

82 396

Netto

104 136

104 136

0

-375

70 103

58 962

Intäkter

-11 273

-10 173

-1 100

0

-7 341

-8 376

Kostnader

47 624

46 224

1 400

-200

29 993

31 521

Netto

36 351

36 051

300

-200

22 652

23 145

Intäkter

-450

-1 000

550

0

-708

-517

Kostnader

13 450

18 000

-4 550

-4 300

12 117

12 548

IFO, barn och
unga

Placeringar barn
och unga

LSS Vuxen

IFO Vuxna, exkl
försörjningsstöd

Försörjningsstöd
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Socialnämnden

Vård- och
omsorg

Totalt

(tkr)

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Netto

13 000

17 000

-4 000

-4 300

11 409

12 031

Intäkter

-42 091

-70 698

28 607

27 303

-127 625

-116 010

Kostnader

374 968

403 575

-28
607

-27 303

355 717

389 543

Netto

332 877

332 877

0

0

228 092

273 533

Intäkter

-109
280

-139
267

29 987

27 303

-171 706

-153 865

Kostnader

687 739

724 526

-36
787

-37 578

566 334

512 610

Netto

578 459

585 259

-6 800

-10 275

394 628

358 745

1.1.6.2 Analys av ekonomi

Det prognostiserade budgetresultatet för 2021 är ett underskott på 6,8 mkr.
Det är en god kostnadskontroll inom verksamheten och i jämförelse med andra kommuner har vi
en effektiv verksamhet inom de stora basverksamheterna. Vi har, som all annan socialtjänst,
faktorer som är svåra att påverka såsom exempelvis den kraftigt ökade kostnaden för
förbrukningsmaterial, antal barn och unga som kan aktualiseras eller kostnadskrävande nya
uppdrag inom LSS samt integration. Ekonomi och verksamhet följs noggrant för att på bästa sätt
hantera dessa svårstyrda faktorer
Kostnaden för förbrukningsmaterial är den post som ökat allra mest och som inte kunde förutses
när budgetramarna fastställdes för innevarande år. Den stora ökningen kom under 2020 när
pandemin krävde ett snabbt ökat användande samtidigt som priserna steg kraftigt. Denna
merkostnad ersattes under 2020 via ett särskilt statsbidrag. Denna ersättning utgår inte under
2021 vilket gör att verksamheten får bära hela kostnaden. Sektorn har fått 12,8 mkr i ett annat
statsbidrag för en god och nära vård men som har varit avsett för både bättre arbetsmiljö och
mer personal dock inte materialkostnader. I det faktiska arbetet betyder detta att verksamheterna
fått söka andra lösningar för att klara den ökade kostnaden som under året beräknas till 12,5 mkr
dvs skillnaden mellan totalbeloppet 2019 och det beräknade beloppet 2021; se tabell:
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Kostnaden för integrationsarbetet är större än intäkterna. Prognosen för ensamkommande barn
(EKB) beräknas till ett underskott på 1,5 mkr. Detta beror på att vi har enskild placerad till en
högre kostnaden än den ersättning vi får från migrationsverket. Av de aviserade 27 kvotflyktingar
som tilldelats kommunen har endast 2 kommit samtidigt har vi kostnaden kvar för vår personal.
Tillika finns det ett överskottskrav på 1,5 mkr på integrationsverksamheten som ska levereras vid
årets slut. Den samlade integrationsverksamheten, inklusive överskottskravet, har ett
prognostiserat underskott på 2,5 mkr
Såldes uppskattas sektorns oförutsedda kostnader på totalt 17,5 mkr men underskottet är endast
6,8 mkr vilket är resultatet av god kostnadskontroll så långt det går. Hade vi inte merkostnaden
för förbrukningsmaterial så hade sektorns prognos i sin helhet kunnat vara budget i balans, trots
underskott på placeringar och försörjningsstödet. Nu krävs det ytterligare åtgärder under årets
sista 4 månader för att nå hela vägen fram till den prognos vi nu lämnar.
Under året har flera specifika stadsbidrag rekvirerats för avgränsade projekt som inte kan
användas utan att en utökning av verksamheten sker. Valet är då att använda dem till det som
avses och försöka hitta lösningar för att kompensera de oförutsedda kostnaderna.
Arbetet med hemmaplanslösningar har intensifierats och vi ser resultat av det genom att
kostnaden för placeringar av vuxna har minskat och vi ser en trolig inbromsning i förhållande till
given budget avseende detsamma av barn och unga. Den inbromsningen är osäker men inger
ändå viss förhoppning om bättre budgetbalans framöver.
Försörjningsstödet ligger i stort sett på samma nivå som tidigare och det krävs intensiva åtgärder
avseende arbetssätt för att detta ska kunna vända nedåt.
Således kan man även betrakta underskottet som helt och hållet orsakat av kostnad för
försörjningsstöd och placeringar av barn- och unga. Två poster som under flera år inte rymts
inom budgeterade medel.
Sammantaget har sektorn prognostiserade kostnader som inte kunnat förutses med 17,5 mkr men
prognostiserar ett underskott på 6,8 mkr för 2021.
Åtgärder för budget i balans


Vård- och omsorgsavdelningen ska under resten av året minska sina kostnader med 2
miljoner genom mycket strikta förutsättningar för nyanställning av undersköterskor.



Översyn av hur integrationsarbetet kan anpassas till rådande budgetförutsättningar som
kan innebära varsel av personal.



Översyn av hur förbrukningsmaterialet används för att säkerställa att det inte går åt mer
än det som faktiskt behövs.



Bemanningshandboken ska uppdateras.



Konsulterna inom IFO barn och unga ska avvecklas under hösten.



Arbetet med att rekrytera, utbilda och stödja egna familjehem, avsluta placeringar i tid,
kompetenshöja våra egna personal samt hitta nya arbetssätt med befintliga resurser både
inom och utanför sektorn fortsätter.



Översyn av placerade barn och unga för att planera för avslut eller mindre krävande vård.

 Annan planering för två ensamkommande unga, som ger lägre kostnad pågår.
Fortsatt analys sker för att hitta vägar framåt för medborgarna att komma till egen försörjning
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utanför försörjningsstödet.
Flertal projekt har startats, både med insatser men också för olika genomlysningar av
målgrupperna och vilka insatser som finns att tillgå för individer som lever med försörjningsstöd
och hur dessa ska kunna göra stegförflyttningar mot en egen försörjning.

1.1.7 Sammanställning investeringar
Socialnämnden
(tkr)
Samlade
investeringar

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Utfall per
31 augusti

1 500

1 500

0

650

1 363

1 500

1 500

0

650

1 363

(inventarier,
låsbara skåp,
Millenium
journalsystem
Totalt

1.1.7.1 Analys av investeringar

Sektorn har gjort investeringar för över 90 % av investeringsbudgeten per augusti. Under året så
har man köpt in och bytt ut utslitna inventarier. Vidare har man investerat i låsbara skåp och i
journalsystemet Millenium.
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2 Vård- och omsorgsavdelningen
2.1 Verksamhetens resultat och prognos
2.1.1 Viktiga händelser under året


Under 2021 har hemvården utökats med två enhetschefer då antalet underställda
medarbetare varit allt för hög, efter detta är medeltalet 40-40 medarbetare per EC i
hemvården. Inom särskilt boende har ökat med en enhetschef av samma skäl.



Projektet Framtidens Hälso- och sjukvård har startat under året.



I strävan att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna har även viss nyanställning av
samordnare skett.



Under året har projektet Äldres ensamhet utmynnat i Träffpunkt Sonja som förväntas öppna
den 1 oktober 2021.



Arbetet med bemanningsekonomi är fortfarande i fokus.



Ett antal brukare har insjuknat i covid-19 under året, personal har följt de riktlinjer och
rekommendationer som tagits fram.



Uppstart av projekt Demenscentrum på Mariegärde under 2021.



Avdelningen har haft ett covid-team som arbetat med misstänkta och bekräftade covidfall. Teamet är pausat från och med 1/9 2021.l.



Satsningen Äldreomsorgslyftet har startat, detta ger möjlighet till utbildning av
undersköterskor.



Personalkontinuitet: ett förbättringsförsök har startat med syfte att minska antalet
personal hos varje brukare till 15 unika personal under 14 dagar.



Anställning av schemainspiratör och två stycken rekryterare har gjorts under 2021 i
samband med att bemanningsenheten avvecklades.



Erbjudande om/och vaccination för covid-19 har givits till alla brukare, boende samt till
alla anställda inom sektor stöd och omsorg.



En ny modell för kvalitetsuppföljning inom bistånd har tagits fram.

2.1.2 Framtid
Under ett 3-års perspektiv behöver verksamheten arbeta strategiskt för att minska timvikarier
inom alla yrkeskategorier.
Undersköterskornas arbetsuppgifter ska differentieras utifrån kompetensnivå hos den enskilde.
För att kvalitetssäkra bemanningen kommer samtliga enheter ha ett stöd från rekryterarna och
introduktionen av ny personal kommer att förbättras.
Ett kostprojekt har startats i samarbete med kostenheten i kommunen och förväntas pågå
kommande år. Detta för att kvalitetssäkra måltiderna för boende och brukare.
En översyn av hjälpmedel inom avdelningen kommer göras och behovet förväntas vara stort av
framförallt taklyftar på särskilt boende.
Den fjärde våningen på Alens särskilda boende förväntas öppna inom tre år, samt att helt nytt
SÄBO/Trygghetsboende är under projektering.
Delårsrapport - augusti 2021
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Inom ett treårsperspektiv har ett demenscentrum etablerats i kommunen.
Satsning på kompetensutveckling för samtlig personal planeras.
Fortsatt arbete kring kontinuitet för brukaren inom hela avdelningen.
Inväntar ny socialtjänstlag samt eventuellt en ny äldreomsorgslag som ska komplettera den nya
socialtjänstlagen.
God och nära vård förväntas fortsätta och arbetet för att stärka detta fortlöper men med en
vetskap om att stadsbidraget är begränsat till en viss period.
Osäkerhet hur den pågående pandemin ska påverka verksamheten.

2.1.3 Ekonomisk sammanställning
2.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt

Socialnämnden

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

28 607

27 303

-127 625

-116 010

403 575

-28 607

-27 303

355 717

389 543

332 877

0

0

228 092

273 533

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Intäkter

-17 303

-36 810

19 507

19 507

-18 104

-8 608

Kostnader

33 299

52 806

-19 507

-19 507

26 306

27 090

Netto

15 996

15 996

0

0

8 202

18 482

Intäkter

-10 996

-16 539

5 543

3 823

-13 700

-7 337

Kostnader

126 306

131 849

-5 543

-3 823

89 257

80 406

Netto

115 310

115 310

0

0

75 557

73 069

Intäkter

-13 242

-16 451

3 209

3 823

-94 635

-75 751

Kostnader

149 790

152 999

-3 209

-3 823

198 331

170 387

Netto

136 548

136 548

0

0

103 696

94 636

Intäkter

-550

-550

0

0

-819

-970

Kostnader

50 887

50 887

0

0

31 558

29 265

Netto

50 337

50 337

0

0

30 739

28 295

(tkr)

Budget

Prognos

Intäkter

-42 091

-70 698

Kostnader

374 968

Netto

332 877

Vård- och
omsorgsavd.

(tkr)

Administration

SÄBO

Hemtjänst

HSL
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(tkr)

Bistånd

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Intäkter

0

-348

348

150

-367

-366

Kostnader

14 686

15 034

-348

-150

10 265

10 017

Netto

14 686

14 686

0

0

9 898

9 651

2.1.3.2 Analys av ekonomi

Administration
Intäkt på totalt 4 397 tkr har socialstyrelsen betalt ut för merkostnader som uppkom december
2020 till följd av covid-19. Avdelningen har fortsatt höga kostnader för förbrukningsmaterial, till
och med augusti är kostnaden 11 764 tusen kronor (jämförelse år 2019 samma period, kostnad
uppgående till 6 805 tkr). Ökade priser för förbrukningsmaterial och att avdelningen ej kunnat
köpa från avtalade leverantörer har gjort att kostnaden är hög.
Stadsbidraget avseende God och nära vård på 12 800 tkr betalades ut från socialstyrelsen och har
fördelats ut inom vård- och omsorgsavdelningen och kommer hjälpa till att täcka stora delar av
kostnaderna.
Kostnaden för sjuklöner har uppgått till 4 743 tkr och ersättning från socialstyrelsen har uppgått
till 5 988 tkr.
2021-01-07 kom hälso- och sjukvårdsdirektören med en rekommendation att All personal använder
munskydd (klass II eller IIR) kontinuerligt (hela arbetspasset) under vistelse i vårdlokaler där fler än en person
vistas samtidigt. Detta innebar att det från januari 2021 blev en avsevärt större åtgång av munskydd
bland samtliga medarbetare inom våra verksamheter utöver detta är det fortfarande en mycket
stor efterfrågan på nitrilhandskar och för att säkra upp socialtjänstens lager av skyddsutrustning,
däribland nitrilhandskar, beställs även detta i en större volym än tidigare.
Överlag har enheterna haft oerfarna vikarier, mycket frånvaro och personal som inte följer
arbetsbeskrivningar och rutiner.
Avdelningen driver ett flertal förbättring-/utvecklingsprojekt som finansieras av stadsbidrag.
Särskilt boende
Höga introduktionskostnader under sommaren då många enheter hade nya vikarier som också
avslutade sin vikarietjänst under semestern. Även hög sjukfrånvaro och frånvaro vid testning
covid-19 har påverkat resultatet negativt.
Porslin har köpts in till majoriteten av kommunens särskilda boenden, denna kostnad uppskattas
till 150 tkr.
Mycket delade turer och kvalificerad övertid inom samtliga områden som uppskattas till en
kostnad av 640 tkr.
Hemtjänst
Höga introduktionskostnader under sommaren då många enheter hade nya vikarier som också
avslutade sin vikarietjänst under semestern. Även hög sjukfrånvaro och frånvaro vid testning
covid-19 har påverkat resultatet negativt.
Arbetar aktivt med resurspass och även med samplanering, att personal på särskilt boende och
ordinärt boende ska hitta arbetssätt för att samarbeta.
Genomlysning av grundbemanningen för hemvården behöver göras under hösten för att få en
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kontroll av personal och personalkostnader. 1 440 tkr är kostnaden för övertid till och med
augusti 2021, det är en kostnad som behöver analyseras. Verksamheten har under året haft många
tunga brukare som kräver mer personal.
HSL
Kostnaden för inhyrd personal till och med augusti är 1 358 tkr vilket är en merkostnad som
härleds till pandemin och svårigheten att få tag på legitimerad personal. Även kvalificerad övertid
har betalats ut till en kostnad av 477 tkr.
Bemanningen är jämförelsevis låg och det är stora utmaningar i att rekrytera legitimerad personal.
Bistånd
Biståndsenheten förväntas klara att hålla budgeten för 2021. Färdtjänsten har varit fortsatt lågt
nyttjad på grund av pågående pandemi under det första halvåret. Eventuellt kan en ökning
komma under andra halvåret.

Delårsrapport - augusti 2021

20(30)

3 Ifo barn, unga och funktionsnedsättning
3.1 Verksamhetens resultat och prognos
3.1.1 Viktiga händelser under året
Pandemin


Hög korttidsfrånvaro i alla verksamheter.



Öppna förskolan har i perioder haft den öppna verksamheten stängd, men riktade
grupper har varit igång.

Hemmaplanslösningar för barn och unga


En ökning av komplexa hemmaplanslösningar där verksamheterna samarbetar
gränsöverskridande inom sektorn och främst sektor utbildning.



Kompetenshöjning för personal vid hem för vård eller boende har påbörjats.



Samordnare för förebyggandearbete och medarbetarna har under våren deltagit i ett
omfattande utvecklingsarbete i Lotsen-samverkan, socialtjänst och Barn och elevhälsan.

Personal


Stor personalomsättning bland socialsekreterarna har krävt bemanning med hjälp av
konsulter, även enhetschefen har varit konsult. Nyrekryteringar gör att antalet konsulter
minskar under hösten.



Personalomsättningen har haft negativ påverkan på arbetet eftersom klienter fått träffa
flera olika socialsekreterare.



Förstärkning av familjehemsarbetet har skett för att konkurrera med privata aktörer om
familjehemmen vilket på sikt kommer att minska kostnaderna för familjehemsplaceringar.

Ensamkommande barn


Det har inte anvisats något ensamkommande barn under året. Flera har avslutats och nu
återstår endast fem inom socialnämndens ansvar. Vilket kan jämföras med när behovet
var som störst och nämnden ansvarade för ca 150 barn. Denna minskning har stor
påverkan på intäkter till verksamheten.
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3.1.2 Framtid


Ett fortsatt högt inflöde av nya orosanmälningar och ansökningar ger ett ökat behov av
tillgång till resurser i form av familje- eller ungdomsbehandlare samt vård utanför
hemmet.



Flex-Teamet ingår från1 september 2021 i enheten Stöd och resurs, för att komplettera
familjebehandlarnas arbete och ytterligare stärka arbetet med hemmaplanslösningar.



En ambition att möta fler barn och unga tidigare och i ett förebyggande arbete medför ett
ökat behov av personalresurser bland annat i form av familje- och ungdomsbehandlare.
För att kunna anpassa bemanningen efter behovet är ett internt ersättningssystem för
familjebehandlingen en resurs.



Ett fortsatt utvecklingsarbete för fler hemmaplanslösningar har gjort att en metodstödjare
har rekryteras till HVB. Kompetenshöjning för HVB enheterna är planerad att fortsätta
under HT-21 och VT-22.



Enhetschef Stöd och resurs har i uppdrag att arbeta vidare med hur verksamheten kan
svara upp på behovet av underlag till utredningar i form av observationer, tillsyn,
familjebehandling med mera för att tillgodose detta på hemmaplan och undvika
utredningsplaceringar.



Ett förslag till föräldraskapsstöd från 0-19 år finns framtaget, i samarbete med sektor
utbildning. Avdelningschef söker finansiering för att kunna genomföra planerna.



En framtida samlokalisering av Ungdomscentrum Clara och Ungdomsmottagningen
skulle stärka arbetet med ungdomars fysiska och psykiska hälsa.



Ovisst gällande framtida flyktingströmmar.
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3.1.3 Ekonomisk sammanställning
3.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt

Socialnämnden

Summa
IFO Barn
och unga
/LSS

Socialnämnden

IFO, barn
och unga
Lotsen

Placeringar
barn och
unga

LSS Vuxen

(tkr)

Budget

Prognos

Budget
avvikelse

Föregående
budget
avvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Intäkter

-54 685

-54 065

-620

0

-36 013

-40 142

Kostnader

239 047

244 527

-5 480

-5 775

162 725

155 277

Netto

184 362

190 462

-6 100

-5 775

126 712

115 135

(tkr)

Budget

Prognos

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Budgetavvikelse

Intäkter

-21 261

-19 761

-1 500

0

-13 192

-15 577

Kostnader

62 636

64 636

-2 000

-1 000

41 444

43 280

Netto

41 375

44 875

-3 500

-1 000

28 252

27 703

Intäkter

-920

-1 800

880

0

-1 407

-1 131

Kostnader

39 771

43 251

-3 480

-4 400

29 764

29 601

Netto

38 851

41 451

-2 600

-4 400

28 357

28 470

Intäkter

-32 504

-32 504

0

0

-21 414

-23 434

Kostnader

136 640

136 640

0

-375

91 517

82 396

Netto

104 136

104 136

0

-375

70 103

58 962

3.1.3.2 Analys av ekonomi

Avdelningen visar ett underskott med 6,1 mkr (miljoner kronor), en försämrad prognos med
325 tkr jämfört med tidigare prognos.
Barn- och ungdomsenheten
Efter hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera erfarna socialsekreterare har
verksamheten behövt anlita socionomkonsulter, både som enhetschef och som socialsekreterare.
Detta ger en prognosticerad merkostnad för personal med 2 mkr för 2021. Ett rekryteringsarbete
har gett resultat och nya medarbetare har anställts och ytterligare personer påbörjar sin
tjänstgöring under hösten och i början av nästa år.
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Intäkterna från migrationsverket fortsätter att minska. Fem ensamkommande unga har avslutats
under året och endast fem återstår, detta ger ett underskott med 1,5 mkr.
Placeringar barn och unga
I prognosen finns inget utrymme för eventuellt nya placeringar.
Det prognosticerade underskottet med 2,6 mkr är en förbättring av den senaste prognosen med
1,8 mkr. De tidigare årens kostnadsökning har avstannat, vilket är resultat av avdelningens
sammantagna arbete.
HVB-verksamheten
Lägre intäkter än prognos på grund av tomma platser stora delar av året samtidigt som det inte
går att minska personalkostnaderna i samma utsträckning. Efterfrågan på platser har ökat under
sommaren/ hösten 2021.
Lokalkostnad avseende Pilen med 450 000 kr ligger kvar på verksamheten men det finns ingen
budget för denna kostnad.
Stöd och resurs
Verksamheten följer budget. Om ärendemängden fortsätter öka både gällande biståndsbedömda
insatser samt öppna insatser, kan ett ökat personalbehov uppstå vilket kan medföra ökade
kostnader.
LSS barn och unga
Sammantaget följer verksamheten sin budget.
3.1.3.3 Åtgärder för budget i balans



Arbetet med att rekrytera, utbilda och stödja egna familjehem, avsluta placeringar i tid,
kompetenshöja våra egna resurser samt hitta nya arbetssätt med befintliga resurser både
inom och utanför sektorn fortsätter.



Översyn av placerade barn och unga för att planera för avslut eller mindre krävande vård.



Annan mer kostnadseffektiv planering för två ensamkommande unga pågår.
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4 LSS
4.1 Verksamhetens resultat och prognos
4.1.1 Viktiga händelser under året


Stödpedagoger arbetar nu i alla verksamheterna, för att stödja medarbetarna att arbeta
mer individanpassat och med att utveckla arbetet för att stödja brukarnas utveckling, för
ökad delaktighet och stöd i kommunikation.



En samordnare med uppgift att bemanna med vikarier vid korttidsfrånvaro har anställts.



Arbete med heltidsresan fortsätter



Pandemin och långtidssjukskrivningar har inneburit stort behov av vikarier. Boende har
inte i samma utsträckning velat gå till Daglig verksamhet, vilket också resulterat i ett ökat
behov av personal på boendet.



Fondmedel har använts till olika aktiviteter för de boende och i en verksamhet byggt upp
Sinnenas trädgård.

Personlig assistans


Privata utförare inom personlig assistans har fått erbjudande om samordnad beställning
av skyddsutrustning samt erbjudande om Covid-vaccination via kommunen.

Särskilda boendeformer


Brandtillsyn har genomförts i boendena som har resulterat i krav på åtgärder, bland annat
sprinklersystem.



Personalförstärkning i två verksamheter för att kunna möta boendes behov samt skapa en
trygg miljö i verksamheten. Ytterligare ett boende har haft tillfällig förstärkning vid ett
ökat behov av omvårdnadsinsatser.



En servicebostad har varit utsatt för upprepad skadegörelse. Detta har gjort att de boende
och personal känt en stor oro. Insatser i form av vaktbolag och samarbete med polis.

Daglig verksamhet


Kurser för deltagarna på Daglig verksamhet "Bra relationer" och "Trygg och säker", i ett
samarbete med Vuxenskolan

4.1.2 Framtid
Daglig verksamhet


Antalet deltagare ökar. Nya deltagare är ofta yngre män / killar . De har ofta andra
diagnoser / funktionshinder än vad medarbetarna är vana vid. Behov av utbildning för att
öka medarbetarnas kompetens kommer att krävas.



Utveckla daglig verksamhet för att möta denna relativt nya grupp av deltagare som har
andra intressen och stor vana av digital teknik.
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Digitalisering


Vidareutbildning för personal gällande digitala hjälpmedel.



Fortsatt inventering av behov av digitala hjälpmedel för brukare.



Utbildningssatsning kommer krävas framöver gällande digitalisering

Personlig assistans


Viss ökning av nya ärenden då unga med beslut om assistansersättning kommer att flyttas
från barn till vuxen, det år de fyller 21.

Särskilda boendeformer


Kö till särskild boendeform har uppstått. Behov av bostäder i kombination med
boendestöd för att minska behov av nya servicebostäder.



Målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med psykisk
ohälsa kräver andra arbetsmetoder. Utbildningsinsatser kommer att krävas för att möta
dessa behov.



Behov av ett särskilt boende för äldre med LSS- tillhörighet, då flera av våra brukare är
äldre och behoven blir allt mer omfattande.



Arbete med bemanningsfrågor och med heltidsresan. Personaltätheten ses över samt
införa resurspass för att använda resurser på bästa sätt.

4.1.3 Ekonomisk sammanställning
4.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt
Socialnämnden

LSS Vuxen

(tkr)

Budget

Prognos

Intäkter

-32 504

-32 504

Kostnader

136 640

136 640

Netto

Föregående
budget
avvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

0

0

-21 414

-23 434

0

0

91 517

82 396

0

-375

70 103

58 962

Budget
avvikelse

4.1.3.2 Analys av ekonomi



Verksamheterna Bostad med särskild service, Daglig verksamhet och Personlig assistans
följer budget.



Enhetscheferna samarbetar i bemanningsfrågor för att det inte ska uppstå vakanser i en
verksamhet samtidigt som det är övertalighet någon annan stans.



Enhetscheferna söker fondmedel för att de boende/brukarna ska kunna för det "lilla
extra" i verksamheterna.



Privata utförare fakturerar Mariestad kommun för sjuklönekostnader. Under pandemin
har en del av sjuklöner ersatts av staten, vilket minskat under våren 2021.



I ett ärende med personlig assistans har kommunen gjort en polisanmälan med anledning
av bidragsbedrägeri. Anmälan ledde till fällande dom.
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4.1.3.3 Åtgärder för budget i balans



Daglig verksamhet är till största del förlagd till Ankaret inne i Mariestad. Av olika skäl har
Daglig verksamhet även verkställts på Klockarebolets gruppbostad. Ett arbete för att hela
Daglig verksamhet ska flyttas från gruppbostaden till Ankaret har påbörjats. Detta
kommer att leda till minskade personalkostnader samt omfördelning av
personalkostnader.



Fortsatt arbete med heltidsresan och resurspass.
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5 Ifo vuxna
5.1 Verksamhetens resultat och prognos
5.1.1 Viktiga händelser under året
Trots pågående pandemi har verksamheterna, efter anpassningar, haft all verksamhet på Maria
Nova i full verksamhet.
Verksamheterna har under året året rekryterat två nya enhetschefer, för Utrednings- och
integrationsenheten samt Socialpsykiatrin.
Integrationsenheten har haft ett tilldelningstal på 27 kvotflyktingar, men i augusti 2021 hade
endast 2 ankommit. Detta hänvisas helt till pandemin ute i världen.
Verksamheten har haft hög personalomsättning inom socialsekreterargruppen, och ett antal långa
sjukskrivningar i andra personalgrupper. Nu i slutet av året har situationen stabiliserat sig.
Verksamheten Jobb Kom har utökat målgruppen från socialpsykiatrin till att också erbjuda
aktiviteter till personer med missbruk och samsjuklighet för att stärka verksamheternas arbete
med hemmaplanslösningar.
Arbetet med SÄBO Ekbacken på sjukhuset har startats upp och planeringen går enligt plan.

5.1.2 Framtid
I målgruppen som Maria Nova Vuxenstöd möter ses en ökning av psykisk ohälsa och olika
funktionsvariationer. Både den fysiska och psykiska ohälsan är generellt sett sämre jämfört med
tidigare år. En stor andel av individerna står mycket långt från arbetsmarknaden. Detta medför att
de kommande åren behöver insatserna på Maria Nova vuxenstöd utvecklas för att på bästa sätt
stötta den förändrade målgruppen till arbete, sysselsättning och egen försörjning. Tillika behöver
verksamheten fokusera på samverkan med Hälso- och sjukvården samt Försäkringskassan för att
stötta Mariestadsbor till rätt insatser hos olika huvudmän och till rätt form av försörjning.
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5.1.3 Ekonomisk sammanställning
5.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt

Socialnämnde
n
IFO, Vuxna
Maria Nova

Försörjningsst
öd

Summa IFO
VUXEN

Budg
et

Progn
os

Budget
avvikel
se

Föregåen
de budget
avvikelse

Intäkter

-11
273

-10 173

-1 100

0

-7 341

-8 376

Kostnad
er

47 624

46 224

1 400

-200

29 993

31 521

Netto

36 351

36 051

300

-200

22 652

23 145

Intäkter

-450

-1 000

550

0

-708

-517

Kostnad
er

13 450

18 000

-4 550

-4 300

12 117

12 548

Netto

13 000

17 000

-4 000

-4 300

11 409

12 031

Netto

49 351

53 051

-3 700

-4 500

34 061

35 176

(tkr)

Delårsresult Delårsresult
at 2021
at 2020

5.1.3.2 Analys av ekonomi

Det är en god kostnadskontroll inom verksamheten och i jämförelse med andra kommuner har vi
en effektiv verksamhet. Vi har faktorer som är svåra att påverka såsom exempelvis ansökningar
och anmälningar om missbruksvård.
Arbetet med hemmaplanslösningar har intensifierats och vi ser resultat av det genom att
kostnaden för placeringar av vuxna har minskat. Den inbromsningen är osäker men inger ändå
viss förhoppning om minskade kostnader framöver.
Försörjningsstödet ligger i stort sett på samma nivå som tidigare och det krävs intensiva åtgärder
avseende arbetssätt för att detta ska kunna vända nedåt. Dock kan konstateras att många
kommuner har redovisat ökade kostnader inom försörjningsstödet och det är kopplat till
pandemins effekter. Detta har inte skett i Mariestad.
Intäkterna för integration har under året varit mycket låga och för framtiden krävs förändringar
av den verksamheten. Tilldelningstalet för Mariestad 2021 var 27 personer, och fram till augusti
har endast 2 personer anlänt. Tillika har verksamheten ett överskottskrav om 1,5 milj kr.
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5.1.3.3 Åtgärder för budget i balans

Då de kostnadsdrivande posterna är kopplade till försörjningsstöd samt integration, två
verksamheter som starkt påverkas av händelser som beslutas utanför Mariestads kommun, finns
svårigheter att påverka kostnaderna.
Arbetsförmedlingens reformation samt Försäkringskassans strikta tolkningar kring
sjukskrivningar samt ansökningar om Aktivitets- samt sjukersättningar påverkar
försörjningsstödet. För att motverka fortsatta kostnadsökningar har verksamheterna vidtagit
intensiva åtgärder på individuell nivå för att rusta medborgare att närma sig egen försörjning.
Fortsatt analys sker för att hitta vägar framåt för medborgarna att komma till egen försörjning
utanför försörjningsstödet. Flertal projekt har startats, både med insatser men också för olika
genomlysningar av målgrupperna och vilka insatser finns att tillgå för individer som lever med
försörjningsstöd och hur dessa ska kunna göra stegförflyttningar mot egen försörjning.
Avseende integrationsenheten kommer förändringar av verksamheten bli nödvändiga.
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1 Socialnämnden
1.1 Verksamhetens resultat och prognos
1.1.1 Verksamhetens uppdrag
Socialnämnden
Ordförande:

Richard Thorell (M)

Vice ordförande:

Sebastian Clausson (S)

Verksamheter som lyder under nämnden:
Vård-och omsorgsavdelning inkluderande biståndsenhet samt individ- och familjeomsorgsavdelning
barn och unga och funktionsnedsättning respektive individ- och familjeomsorgsavdelning vuxna.

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


Kommunens uppgifter inom socialtjänsten.



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



Leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården.



Ge stöd, vård och omsorg i livets olika skeden.



Kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.



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

1.1.2 Viktiga händelser under året


Kostnaderna för förbrukningsmaterial har till följd av pandemin ökat kraftigt. Detta var
inte känt vid beslut om budgetramar för 2021. Under 2020 ersatte staten specifikt dessa
merkostnader vilket inte sker på samma sätt under 2021. Merkostnaden beräknas till
ca 11 mkr (miljoner kronor) under 2021. Statsbidraget på 12 mkr för god och nära vård
täcker denna kostnad men de pengarna syftade till en personalförstärkning vilket sålunda
inte har varit fallet i Mariestad.



Kostnader för inhyrd personal har varit högre än tidigare år då vi anlitat både
sjuksköterskor och socionomer via bemanningsföretag, till en merkostnaden av 3,7 mkr
totalt i sektorn.



Kostnaden för externa placeringar av vuxna har minskat till följd av ett strukturerat
utvecklingsarbete inom IFO-vuxen med fokus på hemmaplanslösningar och akutlogi.



Inbromsning anas av placeringskostnader för barn och unga då allt fler

Socialnämnden, Delårsrapport - augusti 2021

3(31)

sektorsövergripande lösningar hittas som kan ersätta en placeringar på externa HVB eller
köpta familjehem.


Integrationsbudgeten kommer inte att hållas då endast två av de för året 27 anvisade
kvotflyktingarna har kommit. Sålunda uteblir även ersättningen.



Nya Riktlinjer och rutiner för arbetet med att stödja enskilda till egen försörjning har
uppdaterats och implementering pågår.



Projektet avseende nytt SÄBO psykiatri är påbörjat med panerad inflytt årsskiftet 22/23.



Projektet att bygga akutlogi för kvinnor har startat.



Upphandling av nytt SÄBO/Trygghetboende har startat.

1.1.3 Framtid
Kostnaderna för förbrukningsmaterial i vården kommer att vara fortsatt höga pga att nya
arbetssätt för att hindra smitta har befästs.
Fokus på att mer intensivt stödja enskilda till egen försörjning kommer att pågå under hela nästa
år för att säkerställa att de följs. Resultatet av detta arbete kan komma att påverka sektorns
ekonomi under flera år framöver. Men samma verksamhet kan påverkas av andra faktorer som
Mariestads kommun inte kan styra över såsom ev nya flyktingströmmar eller förändringar i
samhällsstrukturen.
Bemanningssvårigheterna på Lotsen av socialsekreterare kommer att vara lösta under senare
delen av året. Med fokus på struktur i arbetet och på arbetsmiljön är förhoppningen att uppnå en
något högre personalstabilitet över tid. Det är av största vikt att över tid har rätt personal med
rätt kompetens som möter dem som behöver vårt stöd.
Hemmaplansarbetet pågår och en satsning på vidareutbildning av behandlingspersonal på HVB
kommer att fortgå under våren 2022. Detta ger oss större möjligheter till individuella lösningar
och större hållbarhet för det enskilda barnet.
Byggnation av nytt SÄBO/Trygghetsboende kommer att ställa krav på effektivisering av andra
boenden vilket betyder att en omstrukturering av lokaler för boende kommer att ske under de
närmaste åren.
Arbetet med bemanningsekonomi ska utvärderas och drivas vidare med fokus på samverkan
mellan olika enheter och god schemaläggning.

1.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
Arbetet med de aktiviteter som har kopplats till socialnämndens mål fortgår. Pandemin har
påverkat våra möjligheter att genomföra det vi planerat i den tid vi planerat men nu fortgår
arbetet, med genomförande av aktiviteter, som före pandemin.
Ekonomin är fortsatt inte helt i balans men underskottet har minskat från 11 mkr till 6.8 mkr.
Den ekonomiska medvetenheten är hög ute i alla våra verksamheter vilket bidrar till en bra
kontroll. Effektiviseringsarbetet pågår oförtrutet.
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1.1.5 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 avdelningsoch 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 för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde.
Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande:

Socialnämnden, Delårsrapport - augusti 2021

5(31)

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

Beskrivning
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
Beslut har tagit om att starta ett nytt särskilt boende och upphandlingsunderlaget är klart.
Aktivitet
Verkställda beslut inom
särskilt boende

Status

Avdelning

Uppnått

Vård- och omsorgsavdelningen

Hedersrelaterat våld

Positiv trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Öka tillgängligheten till
öppna insatser

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Hedersrelaterat våld.

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Öka tillgängligheten till
öppna insatser

Neutral trend

Ifo vuxna

Hedersrelaterat våld

Neutral trend

Ifo vuxna

Tiden mellan aktualisering
och avslutad utredning
minskar på IFO vuxna

Negativ trend

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

Beskrivning
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.
Måluppfyllelse status
Positiv trend
Kommentar
Arbetet pågår med utbildningsinsatser till all personal samt att enhetscheferna har ett tydligt
uppdrag att agera vid minska misstanke om att en personal använder droger eller alkohol i allt för
stor mängd.
Arbetet gentemot medborgaren fortgår via Maria Novas insatser till vuxna. Tillströmningen av
vuxna kommunmedborgare som önskar hjälp på grund av missbruk är alltjämt på en hög nivå så
att det i perioder är kö till olika insatser.
Några föreläsningar till allmänheten har inte kunnat genomföras på grund av av
Coronapandemin.

Aktivitet

Status

Avdelning

Öka kunskapen i
personalgrupper

Neutral trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Orosanmälningar.

Uppfyllt

Vård- och omsorgsavdelningen

Föreläsningar till föräldrar
och andra vuxna

Ej uppnått

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Utöka metoder

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Orosanmälningar

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Öka kunskapen i
personalgrupper

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Orosanmälningar

Positiv trend

Ifo vuxna

Öka kunskapen i
personalgrupper

Positiv trend

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

Beskrivning
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
Planen är ännu ej klar men en organisation är framtagen för hur vi ska hantera nya förslag och
förbättringar.
Aktivitet

Status

Avdelning

Digitaliseringsplan

Neutral trend

Sektor stöd och omsorg

Kartläggning av digitala
lösningar i verksamheterna

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning
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1.1.5.4 Inom socialnämnden råder en positiv förändringskultur där alla medarbetare bidrar
och vet hur de för fram nya idéer

Beskrivning
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
Positiv trend
Kommentar
En kompetenstrappa har tagit fram och ska implementeras under hösten.
Ett omfattande värdegrundsarbete där vikten av att alla bidrar till en god verksamhet ligger i
fokus är pågående.
Lönekriterier finns och vi avvaktar nu beslut om kommungemensamma lönekriterier.

Aktivitet
Innovationspris

Status
Uppfyllt

Avdelning
Sektor stöd och omsorg

Lönekriterie

Positiv trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Utveckla arbetsplatsträffar
(APT)

Positiv trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Lönekriterie

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Utveckla arbetsplatsträffar
(APT)

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Lönekriterie

Positiv trend

Ifo vuxna

Utveckla arbetsplatsträffar
(APT)

Positiv trend

Ifo vuxna
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1.1.5.5 Alla medborgare får ett tryggt och korrekt bemötande av socialnämndens
verksamheter

Beskrivning
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
Enkätundersökningar inom alla områden av socialnämndens verksamhetsområde är beställda och
kommer att genomföras under hösten 2021.
Aktivitet
Brukarnöjdhet inom vård och
omsorg gällande bemötande,
förtroende och trygghet ska
öka jämfört med tidigare år

Status

Avdelning

Uppnått

Vård- och omsorgsavdelningen

Nöjd kund-enkät

Neutral trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Nöjd kund-enkät

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Nöjd kund-enkät

Neutral trend

Ifo vuxna

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

Beskrivning
Genom att erbjuda attraktiva arbetsplatser med konkurrenskraftiga villkor har socialnämnden ett
gott rekryteringsläge.
Måluppfyllelse status
Positiv trend
Kommentar
Temperaturmätningarna har till viss del uppfattats som allt för återkommande och det
systematiska arbetsmiljöarbetet har stått i fokus på grund av pandemin.
Heltidsresan är fortsatt framgångsrik och allt fler arbetar heltid med resurspass.
Aktivitet
Antal elever som genomgått
vård- och
omsorgsprogrammet som
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Aktivitet
efter sex månader arbetar
inom vård och omsorg

Status

Avdelning

På varje arbetsplatsträff ska
en temperaturmätning av
arbetsklimatet genomföras

Neutral trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Genom heltidsresan tilldelas
fler personer heltidstjänster

Uppnått

Vård- och omsorgsavdelningen

På varje arbetsplatsträff ska
en temperaturmätning av
arbetsklimatet genomföras

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Introduktion till nyanställda
samt elever/studenter

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Uppnått

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Ta emot elever/praktikanter i
verksamheterna
På varje arbetsplatsträff ska
en temperaturmätning av
arbetsklimatet genomföras
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1.1.5.7 Det finns goda förutsättningar för privata utförare av hemtjänst att kunna etablera sig
i valfrihetssystem i Mariestad

Beskrivning
Genom en innovativ ersättningsmodell som ligger i framkant vill privata utförare verka i
Mariestad.
Måluppfyllelse status
Neutral trend
Kommentar
Förfrågningsunderlag för att delta i valfrihetssystem i hemvården finns och ett uppdaterat
ersättningssystem är framtaget för att skapa goda förutsättningar för privata utförare att etablera
sig i Mariestad.
Aktivitet
Implementering av ett nytt
och innovativt
ersättningssystem med
incitament för måluppfyllelse
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1.1.6 Ekonomisk sammanställning
1.1.6.1 Mariestad - Ekonomisk översikt

Budget

Prognos

Budget
avvikelse

Föregående
budget
avvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Intäkter

-109
280

-139 267

29 987

27 303

-171 706

-153 865

Kostnader

687 739

724 526

-36 787

-37 578

566 334

512 610

Netto

578 459

585 259

-6 800

-10 275

394 628

358 745

(tkr)
Socialnämnden
Totalt

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Intäkter

-781

-31

-750

0

-19

-12 254

Kostnader

12 650

8 900

3 750

0

5 782

6 117

Netto

11 869

8 294

3 000

0

5 763

-6 137

Intäkter

-21 261

-19 761

-1 500

0

-13 192

-15 577

Kostnader

62 636

64 636

-2 000

-1 000

41 444

43 280

Netto

41 375

44 875

-3 500

-1 000

28 252

27 703

Intäkter

-920

-1 800

880

0

-1 407

-1 131

Kostnader

39 771

43 251

-3 480

-4 400

29 764

29 601

Netto

38 851

41 451

-2 600

-4 400

28 357

28 470

Intäkter

-32 504

-32 504

0

0

-21 414

-23 434

Kostnader

136 640

136 640

0

-375

91 517

82 396

Netto

104 136

104 136

0

-375

70 103

58 962 *

Intäkter

-11 273

-10 173

-1 100

0

-7 341

-8 376

Kostnader

47 624

46 224

1 400

-200

29 993

31 521

Netto

36 351

36 051

300

-200

22 652

23 145

Intäkter

-450

-1 000

550

0

-708

-517

Kostnader

13 450

18 000

-4 550

-4 300

12 117

12 548

Netto

13 000

17 000

-4 000

-4 300

11 409

12 031

Socialnämnden

(tkr)

Sektor stöd och
omsorg
- centralt

IFO, barn och
unga

Placeringar barn
och unga

LSS Vuxen

IFO Vuxna, exkl
försörjningsstöd

Försörjningsstöd
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Socialnämnden

(tkr)

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Vård- och
omsorg

Intäkter

-42 091

-70 698

28 607

27 303

-127 625

-116 010

Kostnader

374 968

403 575

-28 607

-27 303

355 717

389 543

Netto

332 877

332 877

0

0

228 092

273 533 **

Intäkter

-109
280

-139 267

29 987

27 303

-171 706

-153 865

Kostnader

687 739

724 526

-36 787

-37 578

566 334

512 610

Netto

578 459

585 259

-6 800

-10 275

394 628

358 745

Totalt

*Skillnaden mellan delårsbokslut 2020 och 2021 förklaras av omorganisation som gjordes i januari 2021 där
LSS-vuxen flyttade från vård-och omsorgsavdelningen till IFO, därmed har en förflyttning av budget gjorts mellan
avdelningarna.
**Skillnaden mellan delårsbokslut 2020 och 2021 förklaras av omorganisation där den tidigare
biståndsavdelningen omvandlades till en enhet inom vård-och omsorgsavdelningen 2021. Därför har
kostnaden motsvarande 10 mkr flyttats till vård och omsorg.
Förändringen av kostnader och intäkter mellan delår 2020 och 2021 härleds till en korrigering i
ersättningssystemet inom hemvården (19 mkr), vilket har medfört att kostnader och intäkter har ökat men nettot
är oförändrat.

1.1.6.2 Analys av ekonomi

Det prognostiserade budgetresultatet för 2021 är ett underskott på 6,8 miljoner kronor (mkr).
Det är en god kostnadskontroll inom verksamheten och i jämförelse med andra kommuner har vi
en effektiv verksamhet inom de stora basverksamheterna. Vi har, som all annan socialtjänst,
faktorer som är svåra att påverka såsom exempelvis den kraftigt ökade kostnaden för
förbrukningsmaterial, antal barn och unga som kan aktualiseras eller kostnadskrävande nya
uppdrag inom LSS samt integration. Ekonomi och verksamhet följs noggrant för att på bästa sätt
hantera dessa svårstyrda faktorer
Kostnaden för förbrukningsmaterial är den post som ökat allra mest och som inte kunde förutses
när budgetramarna fastställdes för innevarande år. Den stora ökningen kom under 2020 när
pandemin krävde ett snabbt ökat användande samtidigt som priserna steg kraftigt. Denna
merkostnad ersattes under 2020 via ett särskilt statsbidrag. Denna ersättning utgår inte under
2021 vilket gör att verksamheten får bära hela kostnaden. Sektorn har fått 12,8 mkr i ett annat
statsbidrag för en god och nära vård men som har varit avsett för både bättre arbetsmiljö och
mer personal dock inte materialkostnader.
Ökade personalkostnader, totalt 18 mkr (8 mkr hemvård, 8 mkr SÄBO och 2 mkr avseende
sjuksköterskor). Detta är inklusive den årliga lönerevisionen och extra lönesatsningen som har
ökat budgetramen för personalkostnader med 8,7 mkr.
Vård- och omsorgsavdelningen har utökat verksamheten med en enhetschef på särskilt boende,
två enhetschefer inom hemvården samt flertalet samordnare som också bidrar till att
delårsboksluten skiljer sig åt. Utökning av personal ska finansieras av stadsbidraget ”God och
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nära vård” på 12,8 mkr. Under hösten kommer ett stort arbete att göras för att arbeta in
kostnaden för samordnare och de enhetschefer som tillsats.
I det faktiska arbetet betyder detta att verksamheterna fått söka andra lösningar för att klara den
ökade kostnaden för materialkostnader som under året beräknas till 12,5 mkr dvs skillnaden
mellan totalbeloppet 2019 och det beräknade beloppet 2021; se tabell:

Kostnaden för integrationsarbetet är större än intäkterna. Prognosen för ensamkommande barn
(EKB) beräknas till ett underskott på 1,5 mkr. Detta beror på att vi har enskild placerad till en
högre kostnaden än den ersättning vi får från migrationsverket. Av de aviserade 27 kvotflyktingar
som tilldelats kommunen har endast 2 kommit samtidigt har vi kostnaden kvar för vår personal.
Tillika finns det ett överskottskrav på 1,5 mkr på integrationsverksamheten som ska levereras vid
årets slut. Den samlade integrationsverksamheten, inklusive överskottskravet, har ett
prognostiserat underskott på 2,5 mkr
Såldes uppskattas sektorns oförutsedda kostnader på totalt 17,5 mkr men underskottet är endast
6,8 mkr vilket är resultatet av god kostnadskontroll så långt det går. Hade vi inte merkostnaden
för förbrukningsmaterial så hade sektorns prognos i sin helhet kunnat vara budget i balans, trots
underskott på placeringar och försörjningsstödet. Nu krävs det ytterligare åtgärder under årets
sista 4 månader för att nå hela vägen fram till den prognos vi nu lämnar.
Under året har flera specifika stadsbidrag rekvirerats för avgränsade projekt som inte kan
användas utan att en utökning av verksamheten sker. Valet är då att använda dem till det som
avses och försöka hitta lösningar för att kompensera de oförutsedda kostnaderna.
Arbetet med hemmaplanslösningar har intensifierats och vi ser resultat av det genom att
kostnaden för placeringar av vuxna har minskat och vi ser en trolig inbromsning i förhållande till
given budget avseende detsamma av barn och unga. Den inbromsningen är osäker men inger
ändå viss förhoppning om bättre budgetbalans framöver.
Försörjningsstödet ligger i stort sett på samma nivå som tidigare och det krävs intensiva åtgärder
avseende arbetssätt för att detta ska kunna vända nedåt.
Således kan man även betrakta underskottet som helt och hållet orsakat av kostnad för
försörjningsstöd och placeringar av barn- och unga. Två poster som under flera år inte rymts
inom budgeterade medel.
Sammantaget har sektorn prognostiserade kostnader som inte kunnat förutses med 17,5 mkr men
prognostiserar ett underskott på 6,8 mkr för 2021.
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1.1.6.3 Åtgärder för budget i balans



Vård- och omsorgsavdelningen ska under resten av året minska sina kostnader med 2
miljoner genom mycket strikta förutsättningar för nyanställning av undersköterskor.



Översyn av hur integrationsarbetet kan anpassas till rådande budgetförutsättningar som
kan innebära varsel av personal.



Översyn av hur förbrukningsmaterialet används för att säkerställa att det inte går åt mer
än det som faktiskt behövs.



Bemanningshandboken ska uppdateras.



Konsulterna inom IFO barn och unga ska avvecklas under hösten.



Arbetet med att rekrytera, utbilda och stödja egna familjehem, avsluta placeringar i tid,
kompetenshöja våra egna personal samt hitta nya arbetssätt med befintliga resurser både
inom och utanför sektorn fortsätter.



Översyn av placerade barn och unga för att planera för avslut eller mindre krävande vård.



Annan planering för två ensamkommande unga, som ger lägre kostnad pågår.

Fortsatt analys sker för att hitta vägar framåt för medborgarna att komma till egen försörjning
utanför försörjningsstödet.
Flertal projekt har startats, både med insatser men också för olika genomlysningar av
målgrupperna och vilka insatser som finns att tillgå för individer som lever med försörjningsstöd
och hur dessa ska kunna göra stegförflyttningar mot en egen försörjning.

1.1.7 Sammanställning investeringar
Socialnämnden
(tkr)
Samlade
investeringar

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Utfall per
31 augusti

1 500

1 500

0

650

1 363

1 500

1 500

0

650

1 363

(inventarier,
låsbara skåp,
Millenium
journalsystem
Totalt

1.1.7.1 Analys av investeringar

Sektorn har gjort investeringar för över 90 % av investeringsbudgeten per augusti. Under året så
har man köpt in och bytt ut utslitna inventarier. Vidare har man investerat i låsbara skåp och i
journalsystemet Millenium.
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2 Vård- och omsorgsavdelningen
2.1 Verksamhetens resultat och prognos
2.1.1 Viktiga händelser under året


Under 2021 har hemvården utökats med två enhetschefer då antalet underställda
medarbetare varit allt för hög, efter detta är medeltalet 40-40 medarbetare per EC i
hemvården. Inom särskilt boende har ökat med en enhetschef av samma skäl.



Projektet Framtidens Hälso- och sjukvård har startat under året.



I strävan att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna har även viss nyanställning av
samordnare skett.



Under året har projektet Äldres ensamhet utmynnat i Träffpunkt Sonja som förväntas öppna
den 1 oktober 2021.



Arbetet med bemanningsekonomi är fortfarande i fokus.



Ett antal brukare har insjuknat i covid-19 under året, personal har följt de riktlinjer och
rekommendationer som tagits fram.



Uppstart av projekt Demenscentrum på Mariegärde under 2021.



Avdelningen har haft ett covid-team som arbetat med misstänkta och bekräftade covidfall. Teamet är pausat från och med 1/9 2021.l



Satsningen Äldreomsorgslyftet har startat, detta ger möjlighet till utbildning av
undersköterskor



Personalkontinuitet: ett förbättringsförsök har startat med syfte att minska antalet
personal hos varje brukare till 15 unika personal under 14 dagar.



Anställning av schemainspiratör och två stycken rekryterare har gjorts under 2021 i
samband med att bemanningsenheten avvecklades



Erbjudande om/och vaccination för covid-19 har givits till alla brukare, boende samt till
alla anställda inom sektor stöd och omsorg



En ny modell för kvalitetsuppföljning inom bistånd har tagits fram.
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2.1.2 Framtid
Under ett 3-års perspektiv behöver verksamheten arbeta strategiskt för att minska timvikarier
inom alla yrkeskategorier.
Undersköterskornas arbetsuppgifter ska differentieras utifrån kompetensnivå hos den enskilde.
För att kvalitetssäkra bemanningen kommer samtliga enheter ha ett stöd från rekryterarna och
introduktionen av ny personal kommer att förbättras.
Ett kostprojekt har startats i samarbete med kostenheten i kommunen och förväntas pågå
kommande år. Detta för att kvalitetssäkra måltiderna för boende och brukare.
En översyn av hjälpmedel inom avdelningen kommer göras och behovet förväntas vara stort av
framförallt taklyftar på särskilt boende.
Den fjärde våningen på Alens särskilda boende förväntas öppna inom tre år, samt att helt nytt
SÄBO/Trygghetsboende är under projektering
Inom ett tre års perspektiv har ett demenscentrum etablerats i kommunen.
Satsning på kompetensutveckling för samtlig personal planeras.
Fortsatt arbete kring kontinuitet för brukaren inom hela avdelningen.
Inväntar ny socialtjänstlag samt eventuellt en ny äldreomsorgslag som ska komplettera den nya
socialtjänstlagen.
God och nära vård förväntas fortsätta och arbetet för att stärka detta fortlöper men med en
vetskap om att stadsbidraget är begränsat till en viss period.
Osäkerhet hur den pågående pandemin ska påverka verksamheten.
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2.1.3 Ekonomisk sammanställning
2.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt

Socialnämnden

(tkr)

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Vård- och
omsorgsavd.

Intäkter

-42 091

-70 698

28 607

27 303

-127 625

-116 010

Kostnader

374 968

403 575

-28 607

-27 303

355 717

389 543 *

Netto

332 877

332 877

0

0

228 092

273 533

(tkr)

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Intäkter

-17 303

-36 810

19 507

19 507

-18 104

-8 608

Kostnader

33 299

52 806

-19 507

-19 507

26 306

27 090

Netto

15 996

15 996

0

0

8 202

18 482

Intäkter

-10 996

-16 539

5 543

3 823

-13 700

-7 337

Kostnader

126 306

131 849

-5 543

-3 823

89 257

80 406

Netto

115 310

115 310

0

0

75 557

73 069

Intäkter

-13 242

-16 451

3 209

3 823

-94 635

-75 751

Kostnader

149 790

152 999

-3 209

-3 823

198 331

170 387

Netto

136 548

136 548

0

0

103 696

94 636

Intäkter

-550

-550

0

0

-819

-970

Kostnader

50 887

50 887

0

0

31 558

29 265

Netto

50 337

50 337

0

0

30 739

28 295

Intäkter

0

-348

348

150

-367

-366

Kostnader

14 686

15 034

-348

-150

10 265

10 017

Netto

14 686

14 686

0

0

9 898

9 651

Administration

SÄBO

Hemtjänst

HSL

Bistånd

*Skillnaden mellan delårsbokslut 2020 och 2021 förklaras av omorganisation som gjordes i januari 2021 där LSS-vuxen
flyttade från vård-och omsorgsavdelningen till IFO, därmed har en förflyttning av budget gjorts mellan avdelningarna.
*Skillnaden mellan delårsbokslut 2020 och 2021 förklaras av omorganisation där den tidigare biståndsavdelningen
omvandlades till en enhet inom vård-och omsorgsavdelningen 2021. Därför har kostnaden motsvarande 10 mkr flyttats till
vård och omsorg.
Förändringen av kostnader och intäkter mellan delår 2020 och 2021 härleds till en korrigering i ersättningssystemet inom

hemvården (19 mkr), vilket har medfört att kostnader och intäkter har ökat men nettot är oförändrat.

Socialnämnden, Delårsrapport - augusti 2021

19(31)

2.1.3.2 Analys av ekonomi

Administration
Intäkt på totalt 4 397 tkr har socialstyrelsen betalt ut för merkostnader som uppkom december
2020 till följd av covid-19. Avdelningen har fortsatt höga kostnader för förbrukningsmaterial, till
och med augusti är kostnaden 11 764 tusen kronor (jämförelse år 2019 samma period, kostnad
uppgående till 6 805 tkr). Ökade priser för förbrukningsmaterial och att avdelningen ej kunnat
köpa från avtalade leverantörer har gjort att kostnaden är hög.
Stadsbidraget avseende God och nära vård på 12 800 tkr betalades ut från socialstyrelsen och har
fördelats ut inom vård- och omsorgsavdelningen och kommer hjälpa till att täcka stora delar av
kostnaderna.
Kostnaden för sjuklöner har uppgått till 4 743 tkr och ersättning från socialstyrelsen har uppgått
till 5 988 tkr.
2021-01-07 kom hälso- och sjukvårdsdirektören med en rekommendation att All personal använder
munskydd (klass II eller IIR) kontinuerligt (hela arbetspasset) under vistelse i vårdlokaler där fler än en person
vistas samtidigt. Detta innebar att det från januari 2021 blev en avsevärt större åtgång av munskydd
bland samtliga medarbetare inom våra verksamheter utöver detta är det fortfarande en mycket
stor efterfrågan på nitrilhandskar och för att säkra upp socialtjänstens lager av skyddsutrustning,
däribland nitrilhandskar, beställs även detta i en större volym än tidigare.
Överlag har enheterna haft oerfarna vikarier, mycket frånvaro och personal som inte följer
arbetsbeskrivningar och rutiner.
Förändringen mellan delårsbokslut 2020 och 2021 avser ökade personalkostnader, totalt 18 mkr
(8 mkr hemvård, 8 mkr SÄBO och 2 mkr avseende sjuksköterskor). Detta är inklusive den årliga
lönerevisionen och extra lönesatsningen som har ökat budgetramen för personalkostnader med
8,7 mkr. Vård- och omsorgsavdelningen har utökat verksamheten med en enhetschef på särskilt
boende, två enhetschefer inom hemvården samt flertalet samordnare som också bidrar till att
delårsboksluten skiljer sig åt. Utökning av personal ska finansieras av stadsbidraget ”God och
nära vård” på 12,8 mkr. Under hösten kommer ett stort arbete att göras för att arbeta in
kostnaden för samordnare och de enhetschefer som tillsats.
Avdelningen driver ett flertal förbättring-/utvecklingsprojekt som finansieras av stadsbidrag.
Särskilt boende
Höga introduktionskostnader under sommaren då många enheter hade nya vikarier som också
avslutade sin vikarietjänst under semestern. Även hög sjukfrånvaro och frånvaro vid testning
covid-19 har påverkat resultatet negativt.
Porslin har köpts in till majoriteten av kommunens särskilda boenden, denna kostnad uppskattas
till 150 tkr.
Mycket delade turer och kvalificerad övertid inom samtliga områden som uppskattas till en
kostnad av 640 tkr.
Hemtjänst
Höga introduktionskostnader under sommaren då många enheter hade nya vikarier som också
avslutade sin vikarietjänst under semestern. Även hög sjukfrånvaro och frånvaro vid testning
covid-19 har påverkat resultatet negativt.
Arbetar aktivt med resurspass och även med samplanering, att personal på särskilt boende och
ordinärt boende ska hitta arbetssätt för att samarbeta.
Genomlysning av grundbemanningen för hemvården behöver göras under hösten för att få en
kontroll av personal och personalkostnader. 1 440 tkr är kostnaden för övertid till och med
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augusti 2021, det är en kostnad som behöver analyseras. Verksamheten har under året haft många
tunga brukare som kräver mer personal.
HSL
Kostnaden för inhyrd personal till och med augusti är 1 358 tkr vilket är en merkostnad som
härleds till pandemin och svårigheten att få tag på legitimerad personal. Även kvalificerad övertid
har betalats ut till en kostnad av 477 tkr.
Bemanningen är jämförelsevis låg och det är stora utmaningar i att rekrytera legitimerad personal.
Bistånd
Biståndsenheten förväntas klara att hålla budgeten för 2021. Färdtjänsten har varit fortsatt lågt
nyttjad på grund av pågående pandemi under det första halvåret. Eventuellt kan en ökning
komma under andra halvåret.
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3 Ifo barn, unga och funktionsnedsättning
3.1 Verksamhetens resultat och prognos
3.1.1 Viktiga händelser under året
Pandemin


Hög korttidsfrånvaro i alla verksamheter.



Öppna förskolan har i perioder haft den öppna verksamheten stängd, men riktade
grupper har varit igång.

Hemmaplanslösningar för barn och unga


En ökning av komplexa hemmaplanslösningar där verksamheterna samarbetar
gränsöverskridande inom sektorn och främst sektor utbildning.



Kompetenshöjning för personal vid hem för vård eller boende har påbörjats.



Samordnare för förebyggandearbete och medarbetarna har under våren deltagit i ett
omfattande utvecklingsarbete i Lotsen-samverkan, socialtjänst och Barn och elevhälsan.

Personal


Stor personalomsättning bland socialsekreterarna har krävt bemanning med hjälp av
konsulter, även enhetschefen har varit konsult. Nyrekryteringar gör att antalet konsulter
minskar under hösten.



Personalomsättningen har haft negativ påverkan på arbetet eftersom klienter fått träffa
flera olika socialsekreterare.



Förstärkning av familjehemsarbetet har skett för att konkurrera med privata aktörer om
familjehemmen vilket på sikt kommer att minska kostnaderna för familjehemsplaceringar.

Ensamkommande barn


Det har inte anvisats något ensamkommande barn under året. Flera har avslutats och nu
återstår endast fem inom socialnämndens ansvar. Vilket kan jämföras med när behovet
var som störst och nämnden ansvarade för ca 150 barn. Denna minskning har stor
påverkan på intäkter till verksamheten.
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3.1.2 Framtid


Ett fortsatt högt inflöde av nya orosanmälningar och ansökningar ger ett ökat behov av
tillgång till resurser i form av familje- eller ungdomsbehandlare samt vård utanför
hemmet.



Flex-Teamet ingår från1 september 2021 i enheten Stöd och resurs, för att komplettera
familjebehandlarnas arbete och ytterligare stärka arbetet med hemmaplanslösningar.



En ambition att möta fler barn och unga tidigare och i ett förebyggande arbete medför ett
ökat behov av personalresurser bland annat i form av familje- och ungdomsbehandlare.
För att kunna anpassa bemanningen efter behovet är ett internt ersättningssystem för
familjebehandlingen en resurs.



Ett fortsatt utvecklingsarbete för fler hemmaplanslösningar har gjort att en metodstödjare
har rekryteras till HVB. Kompetenshöjning för HVB enheterna är planerad att fortsätta
under HT-21 och VT-22.



Enhetschef Stöd och resurs har i uppdrag att arbeta vidare med hur verksamheten kan
svara upp på behovet av underlag till utredningar i form av observationer, tillsyn,
familjebehandling med mera för att tillgodose detta på hemmaplan och undvika
utredningsplaceringar.



Ett förslag till föräldraskapsstöd från 0-19 år finns framtaget, i samarbete med sektor
utbildning. Avdelningschef söker finansiering för att kunna genomföra planerna.



En framtida samlokalisering av Ungdomscentrum Clara och Ungdomsmottagningen
skulle stärka arbetet med ungdomars fysiska och psykiska hälsa.



Ovisst gällande framtida flyktingströmmar.
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3.1.3 Ekonomisk sammanställning
3.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt

Socialnämnden

(tkr)

Budget

Prognos

Budget
avvikelse

Föregående
budget
avvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Summa IFO
Barn och unga
/LSS

Intäkter

-54 685

-54 065

-620

0

-36 013

-40 142

Kostnader

239 047

244 527

-5 480

-5 775

162 725

155 277

Netto

184 362

190 462

-6 100

-5 775

126 712

115 135

Socialnämnden

(tkr)

Budget

Prognos

Budget
avvikelse

Föregående
budget
avvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

IFO, barn och
unga Lotsen

Intäkter

-21 261

-19 761

-1 500

0

-13 192

-15 577

Kostnader

62 636

64 636

-2 000

-1 000

41 444

43 280

Netto

41 375

44 875

-3 500

-1 000

28 252

27 703

Intäkter

-920

-1 800

880

0

-1 407

-1 131

Kostnader

39 771

43 251

-3 480

-4 400

29 764

29 601

Netto

38 851

41 451

-2 600

-4 400

28 357

28 470

Intäkter

-32 504

-32 504

0

0

-21 414

-23 434

Kostnader

136 640

136 640

0

-375

91 517

82 396

Netto

104 136

104 136

0

-375

70 103

58 962

Placeringar
barn och unga

LSS Vuxen
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3.1.3.2 Analys av ekonomi

Avdelningen visar ett underskott med 6,1 mkr (miljoner kronor), en försämrad prognos med
325 tkr jämfört med tidigare prognos.
Barn- och ungdomsenheten
Efter hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera erfarna socialsekreterare har
verksamheten behövt anlita socionomkonsulter, både som enhetschef och som socialsekreterare.
Detta ger en prognosticerad merkostnad för personal med 2 mkr för 2021. Ett rekryteringsarbete
har gett resultat och nya medarbetare har anställts och ytterligare personer påbörjar sin
tjänstgöring under hösten och i början av nästa år.
Intäkterna från migrationsverket fortsätter att minska. Fem ensamkommande unga har avslutats
under året och endast fem återstår, detta ger ett underskott med 1,5 mkr.
Placeringar barn och unga
I prognosen finns inget utrymme för eventuellt nya placeringar.
Det prognosticerade underskottet med 2,6 mkr är en förbättring av den senaste prognosen med
1,8 mkr. De tidigare årens kostnadsökning har avstannat, vilket är resultat av avdelningens
sammantagna arbete.
HVB-verksamheten
Lägre intäkter än prognos på grund av tomma platser stora delar av året samtidigt som det inte
går att minska personalkostnaderna i samma utsträckning. Efterfrågan på platser har ökat under
sommaren/ hösten 2021.
Lokalkostnad avseende Pilen med 450 000 kr ligger kvar på verksamheten men det finns ingen
budget för denna kostnad.
Stöd och resurs
Verksamheten följer budget. Om ärendemängden fortsätter öka både gällande biståndsbedömda
insatser samt öppna insatser, kan ett ökat personalbehov uppstå vilket kan medföra ökade
kostnader.
LSS barn och unga
Sammantaget följer verksamheten sin budget.

3.1.3.3 Åtgärder för budget i balans



Arbetet med att rekrytera, utbilda och stödja egna familjehem, avsluta placeringar i tid,
kompetenshöja våra egna resurser samt hitta nya arbetssätt med befintliga resurser både
inom och utanför sektorn fortsätter.



Översyn av placerade barn och unga för att planera för avslut eller mindre krävande vård.



Annan mer kostnadseffektiv planering för två ensamkommande unga pågår.
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4 LSS
4.1 Verksamhetens resultat och prognos
4.1.1 Viktiga händelser under året


Stödpedagoger arbetar nu i alla verksamheterna, för att stödja medarbetarna att arbeta
mer individanpassat och med att utveckla arbetet för att stödja brukarnas utveckling, för
ökad delaktighet och stöd i kommunikation.



En samordnare med uppgift att bemanna med vikarier vid korttidsfrånvaro har anställts.



Arbete med heltidsresan fortsätter



Pandemin och långtidssjukskrivningar har inneburit stort behov av vikarier. Boende har
inte i samma utsträckning velat gå till Daglig verksamhet, vilket också resulterat i ett ökat
behov av personal på boendet.



Fondmedel har använts till olika aktiviteter för de boende och i en verksamhet byggt upp
Sinnenas trädgård.

Personlig assistans


Privata utförare inom personlig assistans har fått erbjudande om samordnad beställning
av skyddsutrustning samt erbjudande om Covid-vaccination via kommunen.

Särskilda boendeformer


Brandtillsyn har genomförts i boendena som har resulterat i krav på åtgärder, bland annat
sprinklersystem.



Personalförstärkning i två verksamheter för att kunna möta boendes behov samt skapa en
trygg miljö i verksamheten. Ytterligare ett boende har haft tillfällig förstärkning vid ett
ökat behov av omvårdnadsinsatser.



En servicebostad har varit utsatt för upprepad skadegörelse. Detta har gjort att de boende
och personal känt en stor oro. Insatser i form av vaktbolag och samarbete med polis.

Daglig verksamhet


Kurser för deltagarna på Daglig verksamhet "Bra relationer" och "Trygg och säker", i ett
samarbete med Vuxenskolan
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4.1.2 Framtid
Daglig verksamhet


Antalet deltagare ökar. Nya deltagare är ofta yngre män / killar . De har ofta andra
diagnoser / funktionshinder än vad medarbetarna är vana vid. Behov av utbildning för att
öka medarbetarnas kompetens kommer att krävas.



Utveckla daglig verksamhet för att möta denna relativt nya grupp av deltagare som har
andra intressen och stor vana av digital teknik.

Digitalisering


Vidareutbildning för personal gällande digitala hjälpmedel.



Fortsatt inventering av behov av digitala hjälpmedel för brukare.



Utbildningssatsning kommer krävas framöver gällande digitalisering

Personlig assistans


Viss ökning av nya ärenden då unga med beslut om assistansersättning kommer att flyttas
från barn till vuxen, det år de fyller 21.

Särskilda boendeformer


Kö till särskild boendeform har uppstått. Behov av bostäder i kombination med
boendestöd för att minska behov av nya servicebostäder.



Målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med psykisk
ohälsa kräver andra arbetsmetoder. Utbildningsinsatser kommer att krävas för att möta
dessa behov.



Behov av ett särskilt boende för äldre med LSS- tillhörighet, då flera av våra brukare är
äldre och behoven blir allt mer omfattande.



Arbete med bemanningsfrågor och med heltidsresan. Personaltätheten ses över samt
införa resurspass för att använda resurser på bästa sätt.
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4.1.3 Ekonomisk sammanställning
4.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt

Socialnämnden

(tkr)

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

LSS Vuxen

Intäkter

-32 504

-32 504

0

0

-21 414

-23 434

Kostnader

136 640

136 640

0

-375

91 517

82 396

Netto

104 136

104 136

0

-375

70 103

58 962

4.1.3.2 Analys av ekonomi



Verksamheterna Bostad med särskild service, Daglig verksamhet och Personlig assistans
följer budget.



Enhetscheferna samarbetar i bemanningsfrågor för att det inte ska uppstå vakanser i en
verksamhet samtidigt som det är övertalighet någon annan stans.



Enhetscheferna söker fondmedel för att de boende/brukarna ska kunna för det "lilla
extra" i verksamheterna.



Privata utförare fakturerar Mariestad kommun för sjuklönekostnader. Under pandemin
har en del av sjuklöner ersatts av staten, vilket minskat under våren 2021.



I ett ärende med personlig assistans har kommunen gjort en polisanmälan med anledning
av bidragsbedrägeri. Anmälan ledde till fällande dom.

4.1.3.3 Åtgärder för budget i balans



Daglig verksamhet är till största del förlagd till Ankaret inne i Mariestad. Av olika skäl har
Daglig verksamhet även verkställts på Klockarebolets gruppbostad. Ett arbete för att hela
Daglig verksamhet ska flyttas från gruppbostaden till Ankaret har påbörjats. Detta
kommer att leda till minskade personalkostnader samt omfördelning av
personalkostnader.



Fortsatt arbete med heltidsresan och resurspass.

Socialnämnden, Delårsrapport - augusti 2021

28(31)

5 Ifo vuxna
5.1 Verksamhetens resultat och prognos
5.1.1 Viktiga händelser under året
Trots pågående pandemi har verksamheterna, efter anpassningar, haft all verksamhet på Maria
Nova i full verksamhet.
Verksamheterna har under året året rekryterat två nya enhetschefer, för Utrednings- och
integrationsenheten samt Socialpsykiatrin.
Integrationsenheten har haft ett tilldelningstal på 27 kvotflyktingar, men i augusti 2021 hade
endast 2 ankommit. Detta hänvisas helt till pandemin ute i världen.
Verksamheten har haft hög personalomsättning inom socialsekreterargruppen, och ett antal långa
sjukskrivningar i andra personalgrupper. Nu i slutet av året har situationen stabiliserat sig.
Verksamheten Jobb Kom har utökat målgruppen från socialpsykiatrin till att också erbjuda
aktiviteter till personer med missbruk och samsjuklighet för att stärka verksamheternas arbete
med hemmaplanslösningar.
Arbetet med SÄBO Ekbacken på sjukhuset har startats upp och planeringen går enligt plan.

5.1.2 Framtid
I målgruppen som Maria Nova Vuxenstöd möter ses en ökning av psykisk ohälsa och olika
funktionsvariationer. Både den fysiska och psykiska ohälsan är generellt sett sämre jämfört med
tidigare år. En stor andel av individerna står mycket långt från arbetsmarknaden. Detta medför att
de kommande åren behöver insatserna på Maria Nova vuxenstöd utvecklas för att på bästa sätt
stötta den förändrade målgruppen till arbete, sysselsättning och egen försörjning. Tillika behöver
verksamheten fokusera på samverkan med Hälso- och sjukvården samt Försäkringskassan för att
stötta Mariestadsbor till rätt insatser hos olika huvudmän och till rätt form av försörjning.
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5.1.3 Ekonomisk sammanställning
5.1.3.1 Mariestad - Ekonomisk översikt

Budget
avvikelse

Föregående
Delårsresultat Delårsresultat
budget
2021
2020
avvikelse

Socialnämnden

(tkr)

Budget Prognos

IFO, Vuxna
Maria Nova

Intäkter

-11 273

-10 173

-1 100

0

-7 341

-8 376

Kostnader

47 624

46 224

1 400

-200

29 993

31 521

Netto

36 351

36 051

300

-200

22 652

23 145

Intäkter

-450

-1 000

550

0

-708

-517

Kostnader

13 450

18 000

-4 550

-4 300

12 117

12 548

Netto

13 000

17 000

-4 000

-4 300

11 409

12 031

Netto

49 351

53 051

-3 700

-4 500

34 061

35 176

Försörjningsstöd

Summa IFO
VUXEN
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5.1.3.2 Analys av ekonomi

Det är en god kostnadskontroll inom verksamheten och i jämförelse med andra kommuner har vi
en effektiv verksamhet. Vi har faktorer som är svåra att påverka såsom exempelvis ansökningar
och anmälningar om missbruksvård.
Arbetet med hemmaplanslösningar har intensifierats och vi ser resultat av det genom att
kostnaden för placeringar av vuxna har minskat. Den inbromsningen är osäker men inger ändå
viss förhoppning om minskade kostnader framöver.
Försörjningsstödet ligger i stort sett på samma nivå som tidigare och det krävs intensiva åtgärder
avseende arbetssätt för att detta ska kunna vända nedåt. Dock kan konstateras att många
kommuner har redovisat ökade kostnader inom försörjningsstödet och det är kopplat till
pandemins effekter. Detta har inte skett i Mariestad.
Intäkterna för integration har under året varit mycket låga och för framtiden krävs förändringar
av den verksamheten. Tilldelningstalet för Mariestad 2021 var 27 personer, och fram till augusti
har endast 2 personer anlänt. Tillika har verksamheten ett överskottskrav om 1,5 milj kr.
5.1.3.3 Åtgärder för budget i balans

Då de kostnadsdrivande posterna är kopplade till försörjningsstöd samt integration, två
verksamheter som starkt påverkas av händelser som beslutas utanför Mariestads kommun, finns
svårigheter att påverka kostnaderna.
Arbetsförmedlingens reformation samt Försäkringskassans strikta tolkningar kring
sjukskrivningar samt ansökningar om Aktivitets- samt sjukersättningar påverkar
försörjningsstödet. För att motverka fortsatta kostnadsökningar har verksamheterna vidtagit
intensiva åtgärder på individuell nivå för att rusta medborgare att närma sig egen försörjning.
Fortsatt analys sker för att hitta vägar framåt för medborgarna att komma till egen försörjning
utanför försörjningsstödet. Flertal projekt har startats, både med insatser men också för olika
genomlysningar av målgrupperna och vilka insatser finns att tillgå för individer som lever med
försörjningsstöd och hur dessa ska kunna göra stegförflyttningar mot egen försörjning.
Avseende integrationsenheten kommer förändringar av verksamheten bli nödvändiga.
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Socialnämnden sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-28

Socialnämnden
Sn § 107

Dnr 2021/00054

Socialnämndens ekonomiska uppföljning med prognos och
delårsrapport 2021, tertial 2
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner informationen och ställer sig bakom vidtagna
åtgärder.
Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1,
protokollsanteckning).
Sebastian Ekeroth Clausson (S) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 2,
protokollsanteckning).
Marie Engström Rosengren (V), Sebastian Ekeroth Clausson (S), Marianne
Johansson (S), Ninni Larsson (S) och Marie Molin (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Delårsbokslutet för sektor stöd och omsorg visar på ett prognostiserat
underskott på 6,8 mkr (miljoner kronor), detta trots att vi har haft kostnader
som inte har gått att förutse avseende förbrukningsmaterial och uteblivna
intäkter inom integration på 17,5 mkr. Det verkliga underskottet ligger dock
inom IFO barn- och unga, främst placeringar utanför det egna hemmet samt
kostnaden för försörjningsstöd. Detta är kostnader som under flera år inte
inrymts inom budget.
Prognosen är en förbättring jämfört med tidigare uppskattningar under året.
Det pågår en rad olika åtgärder för att nå ännu bättre effektivitet:
• Vård- och omsorgsavdelningen ska under resten av året minska sina
kostnader med 2 miljoner genom mycket strikta förutsättningar för
nyanställning av undersköterskor.
• Översyn av hur integrationsarbetet kan anpassas till rådande
budgetförutsättningar som kan innebära varsel av personal.
• Översyn av hur förbrukningsmaterialet används för att säkerställa att
det inte går åt mer än det som faktiskt behövs.
• Bemanningshandboken ska uppdateras.
• Konsulterna inom IFO barn- och unga ska avvecklas under hösten.
• Arbetet med att rekrytera, utbilda och stödja egna familjehem, avsluta
placeringar i tid, kompetenshöja vår egen personal samt hitta nya
arbetssätt med befintliga resurser både inom och utanför sektorn
fortsätter.
• Översyn av placerade barn och unga för att planera för avslut eller
mindre krävande vård.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-28

•
•
•

Annan planering för två ensamkommande unga, som ska ge en lägre
kostnad pågår.
Fortsatt analys sker för att hitta vägar framåt för att medborgarna ska
komma till egen försörjning utanför försörjningsstödet.
Flertal projekt har startats, både med insatser men också för olika
genomlysningar av målgrupperna och vilka insatser som finns att tillgå
för individer som lever med försörjningsstöd och hur dessa ska kunna
göra stegförflyttningar mot egen försörjning.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V) yrkar på att punkt 1 i åtgärdslistan ”Vård- och
omsorgsavdelningen ska under resten av året minska sina kostnader med 2
miljoner genom mycket strikta förutsättningar för nyanställning av
undersköterskor” ska utgå.
Samtliga ledamöter från socialdemokraterna tillstyrker Engström Rosengrens
(V) yrkande.
Ann-Christine Gustavsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Richard Thorell (M) tar upp förslagen under proposition och
finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Marie Engström Rosengren (V) ber att få lämna en protokollsanteckning, vilket
godkänns av ordföranden.
Sebastian Ekeroth Clausson (S) ber att få lämna en protokollsanteckning, vilket
godkänns av ordföranden.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-09-13
Dokument: Delårsrapport för socialnämndens verksamheter – augusti 2021
(Stratsysrapport)tillsammans med reviderad rapport inkl. härledning.
Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo
Controller Cecilia Gustafsson
Controller Daniel Andersson
Avdelningschef IFO vuxen/arbetsmarknadschef Anitta Into
Avdelningschef IFO barn och unga/LSS Anette Karlsson
Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1, Protokollsanteckning

Socialnämnden 28 sept 2021

Ärende: Socialnämndens ekonomiska uppföljning med prognos och delårsrapport 2021,
tertial 2

Protokollsanteckning
Socialnämnden visar i sin redovisning efter Tertial 2 fortfarande ett prognostiserat
underskott. Trots tillskott från Kommunfullmäktige (3,5 miljoner) finns ett minus på 6,8
miljoner kr.
Vänsterpartiet menar att underskottet är strukturellt. Socialnämnden är i behov av ett större
anslag, vilket Vänsterpartiet föreslog då budgeten för 2021 klubbades.
Socialnämnden har beslutat om åtgärder för att få årets budget i balans.
Vänsterpartiet har reserverat sig mot förslaget att Vård- och omsorgsavdelningen ska minska
sina kostnader med 2 miljoner kr genom att vara restriktiva vid nyanställningar.
Det ska bl. a. ses mot bakgrund av att det statliga bidraget, 12 miljoner kr, som ska användas
till personalförstärkning inom äldreomsorgen, inte kunnat användas fullt ut. Det beror på att
kostnaderna för förbrukningsmaterial stigit långt utöver vad som budgeterats.
Jag ser det som mycket allvarligt.

Marie Engström Rosengren (v)

Bilaga 2, Protokollsanteckning

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Sebastian Ekeroth Clausson
den 28 september 2021 09:21
Helena Andersson
Protokollsanteckning

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

Socialdemokraterna kan bara konstatera att socialnämnden fortfarande inte klarar att
hålla den tilldelade budgetramen och att de åtta miljoner extra som fanns avsatta i vårt
budgetförslag för 2021 hade gjort stor nytta. Vi befarar att de ständiga kraven på
återhållsamhet i längden har en negativ inverkan på både verksamheternas kvalitet och
arbetsmiljön. Särskilt bekymrar det att de 12,8 miljonerna i riktade statsbidrag till
äldreomsorgen äts upp av det underskottet, så att det nu väntar ”mycket strikta
förutsättningar för nyanställningar av undersköterskor”. Tyvärr befarar vi att det blir
ytterligare ett år av svåra ekonomiska förutsättningar, då inte heller budgeten för 2022
är tillräcklig trots vissa tillskott till nämnden.
Sebastian Ekeroth Clausson (S)

Datum: 2021-10-22
Dnr: OFN 2021/00011
Sida: 1 (2)

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarnämnden

Redovisning överförmyndarnämndens budget
2021
Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden kan inte vidta åtgärder för att nå en budget i balans år
2021.
Överförmyndarnämnden begär ett godkännande för prognostiserat underskott
för 2021.

Bakgrund
Överförmyndarnämnden redovisade i samband med delårsrapporten ett
underskott om -200 tkr (Öfn § 19/2021). Då nämnden visade på en avvikelse
beslutades även om åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Åtgärden bestod i att inte nyttja ett externt företag för komplexa ärenden då
kostnaden för tjänsten ytterligare skulle belasta nämndens redan ansträngda
budget. De komplexa ärendena hanteras av kommunens anställda
ställföreträdare vilket var en åtgärd för att nå en budget i balans för år 2020.
Denna åtgärd har minskat kostnaderna för överförmyndarnämnden men ej gett
full effekt då problematiken med komplicerade ärenden kvarstår.
Åtgärden redovisades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-13 (Ksau §
320/2021). Vid sammanträdet beslutades att de nämnder som prognostiserade
ett underskott ska återkomma till nästkommande sammanträde för att redovisa
en budget i balans. Överförmyndarnämnden har inga ytterligare åtgärder att
vidta än de som redan beskrivits. Åtgärden kommer inte leda till en budget i
balans men kommer inte att belasta budgeten ytterligare.
Vidare har representanter för överförmyndarverksamheten, vård och omsorg,
ordförande i överförmyndarnämnden samt ordförande i socialnämnden haft ett
dialogmöte för att diskutera hur verksamheterna framgent kan samarbeta för att
minska kostnaderna för båda verksamheter.
Överförmyndarnämnden har även gett enhetschefen i uppdrag att undersöka
möjligheten att utöka uppdraget för professionell ställföreträdare. Detta med
anledning av att de komplexa ärendena ökar samtidigt som det finns förslag på
revidering av den lag som överförmyndaren lyder under. Utredningen, som gått
under namnet Ställföreträdarutredningen, har resulterat i betänkandet ”God
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man och förvaltare - en översyn SOU 2021:36”. I betänkande lämnas ett antal
förslag som kommer att ha påverkan på överförmyndarverksamheten och
nämnden. Förslagen kommer att tas med i nämndens omvärldsbevakning.
Vid omvärldsbevakning finns en förändring i att hantera uppdragen då flertalet
kommuner har inrättat så kallade förvaltarenheter med anställda gode män och
förvaltare. Förändringen syftar till att möta framtiden med ett minskat antal
lekmän som tar sig an uppdrag som gode män och förvaltare samtidigt
kunskapskraven ökar på gode män och förvaltare.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprätta av enhetschef medborgarkontor och chef sektor
ledning 2021-10-20, Redovisning överförmyndarnämndens budget 2021.
Protokollsutdrag Öfn § 19/2021.
Protokollsutdrag Ksau § 320/2021.

Ewa Sallova
Enhetschef medborgarkontor

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Åsa Alvner
Chef sektor ledning

Överförmyndarnämnd
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2021-10-25

Överförmyndarnämnd
Öfn § 27

Dnr 2021/00011

Redovisning överförmyndarnämndens budget 2021
Överförmyndarnämndens beslut

Överförmyndarnämnden kan inte vidta åtgärder för att nå en budget i balans år 2021.
Överförmyndarnämnden begär ett godkännande för prognostiserat underskott för
2021.
Bakgrund

Överförmyndarnämnden redovisade i samband med delårsrapporten ett underskott om 200 tkr (Öfn § 19/2021). Då nämnden visade på en avvikelse beslutades även om åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Åtgärden bestod i att inte nyttja ett externt
företag för komplexa ärenden då kostnaden för tjänsten ytterligare skulle belasta nämndens
redan ansträngda budget. De komplexa ärendena hanteras av kommunens anställda
ställföreträdare vilket var en åtgärd för att nå en budget i balans för år 2020. Denna åtgärd
har minskat kostnaderna för överförmyndarnämnden men ej gett full effekt då
problematiken med komplicerade ärenden kvarstår.
Åtgärden redovisades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-13 (Ksau § 320/2021).
Vid sammanträdet beslutades att de nämnder som prognostiserade ett underskott ska
återkomma till nästkommande sammanträde för att redovisa en budget i balans.
Överförmyndarnämnden har inga ytterligare åtgärder att vidta än de som redan beskrivits.
Åtgärden kommer inte leda till en budget i balans men kommer inte att belasta budgeten
ytterligare.
Vidare har representanter för överförmyndarverksamheten, vård och omsorg, ordförande i
överförmyndarnämnden samt ordförande i socialnämnden haft ett dialogmöte för att
diskutera hur verksamheterna framgent kan samarbeta för att minska kostnaderna för båda
verksamheter.
Överförmyndarnämnden har även gett enhetschefen i uppdrag att undersöka möjligheten
att utöka uppdraget för professionell ställföreträdare. Detta med anledning av att de
komplexa ärendena ökar samtidigt som det finns förslag på revidering av den lag som
överförmyndaren lyder under. Utredningen, som gått under namnet
Ställföreträdarutredningen, har resulterat i betänkandet ”God man och förvaltare - en
översyn SOU 2021:36”. I betänkande lämnas ett antal förslag som kommer att ha påverkan
på överförmyndarverksamheten och nämnden. Förslagen kommer att tas med i nämndens
omvärldsbevakning.
Vid omvärldsbevakning finns en förändring i att hantera uppdragen då flertalet
kommuner har inrättat så kallade förvaltarenheter med anställda gode män och
förvaltare. Förändringen syftar till att möta framtiden med ett minskat antal lekmän
som tar sig an uppdrag som gode män och förvaltare samtidigt kunskapskraven ökar
på gode män och förvaltare.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Överförmyndarnämnd
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-10-25

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprätta av enhetschef medborgarkontor och chef sektor ledning
2021-10-20, Redovisning överförmyndarnämndens budget 2021.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Chef för sektor ledning Åsa Alvner
Enhetschef Ewa Sallova
Controller Anna Blanck

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-10-25

Kommunfullmäktige
Kf § 105

Dnr 2021/00237

Delårsrapport 2021 för Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.
Protokollsanteckning

Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning (Bilaga 1, § 105).
Bakgrund

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska
uppföljning ske av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet till och
med augusti månads utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt
måluppföljning.
Delårsresultatet per 31 augusti 2021 uppgår till 83,7 miljoner kronor (mkr).
Mariestads kommun prognostiserar ett positivt resultat för år 2021 om 90,5
mkr vilket är 60,8 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Detta medför att
finansiella målen avseende resultatet och soliditeten uppnås. Investeringsmålet
är inom årets budget men för att uppnå målet över mandatperioden bör 2022
års investeringsbudget beaktas.
Kommunens totala prognostiserade investeringsnivå uppgår till 252,4 mkr
vilket är 81 procent av investeringsbudgeten. Finansieringen beräknas att
hanteras av egna medel till 63,3 procent och resterande via låneinstitut.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid delåret krävs att trenden för
kommunfullmäktiges mål (både det finansiella målet och de fyra
verksamhetsmålen) är positiv. Kommunfullmäktiges första mål, det ekonomiska
målet, mäts årligen utifrån tre delmål. De båda delmålen resultatmålet och
soliditetsmålet bidrar till en positiv trend då prognosen visar att de kommer att
uppnås under mandatperioden.
Utifrån bokslut 2020, prognos 2021 och budget 2022 prognostiseras en
avvikelse gentemot delmålet för investeringarna. Utvärdering av vad som
investeras och hur investeringarna finansieras utgör en väsentlig aspekt när
måluppfyllelsen för det finansiella målet utvärderas. Under året har viktiga
strategiska exploateringsinvesteringar gjorts, vilket inte ursprungligen inte var
planerat i reformpaketet. Vid delåret är bedömas det finansiella målet totalt ha
en positiv trend för att kunna uppnås under mandatperioden men det är viktigt
att investeringsnivån för 2022 beaktas.
Vad gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål har verksamheterna under
årets första åtta månader arbetat med flertalet aktiviteter med syfte att bidra till

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-10-25

måluppfyllelse för respektive nämnds mål. Aktiviteterna utgör en indikator för
trenden för respektive nämndmål. Trenden för respektive nämndmål summeras
till trenden för respektive kommunfullmäktigemål. Nämndernas mål bidrar
sammantaget till en positiv trend för samtliga fyra kommunfullmäktigemål vid
delåret. Kommunen är därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för
kommunfullmäktiges fyra verksamhetsmål för mandatperioden.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Marie Engström Rosengren (V) yrkar att socialnämnden och
utbildningsnämnden ska tillföras 6,8 miljoner respektive 9,2 miljoner,
vilket motsvarar nämndernas prognostiserade underskott för innevarande
år.
Ordföranden avvisar Marie Engström Rosengrens (V) yrkande då
förslaget innebär att ett nytt ärende väcks. Ett nytt ärende får i så fall
hanteras i särskild ordning.
Ordförande tar upp Johan Abrahamssons (M) tillstyrkande till
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med förslaget.
Marie Engström Rosengren (V) begär att få lämna en protokollsanteckning,
vilket godkänns av ordförande.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag ks § 177/21
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-22
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Delårsrapport Nämndernas delårsrapporter – augusti 2021
Bilaga Nämndernas delårsrapporter – augusti 2021
Revisionsrapport delårsgranskning Mariestads kommun
Revisorernas bedömning av delårsrapport

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Expedieras till:
Revisionen
Kommundirektör
Ekonomichef
Samtliga sektorschefer
Samtliga nämnder (nämndsekr.)

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2021-11-08

Kommunstyrelsen
Ks § 204

Dnr 2021/00322

Verksamhetsövergång från socialnämnden till tekniska
nämnden gällande verksamhet för bostadsanpassning
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheten för bostadsanpassning flyttas från
socialnämnden till tekniska nämnden från 2022-01-01.
2. Kommunfullmäktige beslutar att budgeterade medel om 2 220 000 kronor flyttas
från socialnämnden till tekniska nämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för tekniska
nämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat samverkansavtal för
tekniska nämnden.
5. Tekniska nämnden ska med anledning av ovanstående beslut revidera nämndens
delegationsordning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
6. Socialnämnden nämnden ska med anledning av ovanstående beslut revidera
nämndens delegationsordning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund

I enlighet med gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning ska beslut om
verksamhetsövergång mellan två nämnder tas upp för beslut i kommunfullmäktige.
Detta med anledning av att det är fullmäktige som beslutar om nämndernas mål och
budget och en verksamhetsövergång som denna påverkar nämndernas budget.
I och med förändringar inom verksamheten bostadsanpassning har en översyn gjorts
av verksamheten för att se på möjligheterna att flytta organisationen från
socialnämnden till tekniska nämnden.
Översynen har visat att på flera positiva effekter i och med en verksamhetsflytt. En
av de främsta effekterna av övergången effektivare arbetssätt genom ett likartat
arbetssätt inom MTG. Det kommer att medföra förändringar av arbetsrutiner som
kommer att ge effektiviseringsvinster.
Det finns en stor risk och osäkerhetsfaktor kring kostnaderna gällande
bostadsanpassning eftersom de kan variera från år till år beroende på behovet.
Mycket pekar på att pandemin gjort att kostnaderna varit låga under 2020 då många
varit mycket försiktiga med att ta in hantverkare i hemmen, vilket kan få en negativ
effekt kommande år.

Justerandes signatur
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Reglemente, samverkansavtal och delegationsordning

Med anledning av verksamhetsförändringen ska tekniska nämndens reglemente
revideras. Ändringen avser § 4 som lyder:
Tekniska nämnden ansvarar även för driften av kommunernas fastigheter/lokaler, städning av
lokaler samt bostadsanpassning (avser Töreboda och Gullspångs kommuner). Nämnden är
kommunernas samordnande och verkställande organ i fråga om husbyggnadsverksamhet avseende
nybyggnad samt större om- och tillbyggnader.
Texten i § 4 ersätts med:
Tekniska nämnden ansvarar även för driften av kommunernas fastigheter/lokaler, städning av
lokaler samt bostadsanpassning. Nämnden är kommunernas samordnande och verkställande organ
i fråga om husbyggnadsverksamhet avseende nybyggnad samt större om- och tillbyggnader.
Med anledning av verksamhetsförändringen ska även tekniska nämndens
samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd revideras. Ändringen avser § 1 som
lyder:
§1

Samverkande kommuner

Genom detta avtal, gällande från 2017-01-01, ska Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner, nedan kallade medlemskommunerna, samverka i gemensam teknisk förvaltning med
verksamheterna Va, gator, vägar, parker, allmänna platser, städ, bostadsanpassning (avser
Töreboda och Gullspångs kommuner), byggnadsverksamhet samt fastighetsförvaltning.
Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 9 § Kommunallagen genom inrättande
av en gemensam nämnd kallad Tekniska nämnden med tillhörande gemensam förvaltning.
Texten i § 4 ersätts med:
§1

Samverkande kommuner

Genom detta avtal, gällande från 2017-01-01, ska Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner, nedan kallade medlemskommunerna, samverka i gemensam teknisk förvaltning med
verksamheterna Va, gator, vägar, parker, allmänna platser, städ, bostadsanpassning
byggnadsverksamhet samt fastighetsförvaltning.
Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 9 § Kommunallagen genom inrättande
av en gemensam nämnd kallad Tekniska nämnden med tillhörande gemensam förvaltning.
I socialnämndens reglemente finns ingen skrivning kring bostadsanpassning och
nämndens reglemente behöver följaktligen inte revideras.
Tekniska nämnden och socialnämnden ska med anledning av
verksamhetsförändringen revidera sina delegationsordningar så att dessa
överensstämmer med förändringen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-11-08

Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag ksau § 318/21
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-07
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-12
Protokollsutdrag sn § 100/21
Protokollsutdrag tn § 112/21
Protokoll central samverkan 2021-09-30
Risk- och konsekvensanalys
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Socialnämnd (nämndsekr.))
(Teknisk nämnd (nämndsekr.))
(Socialchef Karin Utbo)
(Teknisk chef Johan Myhrman)
(Samhällsbyggnadschef Per Garenius)
(Controller socialnämnden Cecilia Gustafsson)
(Controller tekniska nämnden Sofia Glimmervik)
(Avd. chef Malin Wihlborg)
(Avd. chef Anders Sjöholm)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum: 2021-10-07
Dnr: KS 2021/00322
Sida: 1 (3)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Verksamhetsövergång från socialnämnden till
tekniska nämnden gällande verksamhet för
bostadsanpassning
Kommundirektörens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheten för bostadsanpassning
flyttas från socialnämnden till tekniska nämnden från 2022-01-01.
2. Kommunfullmäktige beslutar att budgeterade medel om 2 220 000 kronor
flyttas från socialnämnden till tekniska nämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för
tekniska nämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat samverkansavtal
för tekniska nämnden.
5. Tekniska nämnden ska med anledning av ovanstående beslut revidera
nämndens delegationsordning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
6. Socialnämnden nämnden ska med anledning av ovanstående beslut revidera
nämndens delegationsordning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Bakgrund
Enlighet gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning ska beslut om
verksamhetsövergång mellan två nämnder tas upp för beslut i
kommunfullmäktige. Detta med anledning av att det är fullmäktige som
beslutar om nämndernas mål och budget och en verksamhetsövergång som
denna påverkar nämndernas budget.
I och med förändringar inom verksamheten bostadsanpassning har en översyn
gjorts av verksamheten för att se på möjligheterna att flytta organisationen från
socialnämnden till tekniska nämnden.
Översynen har visat att på flera positiva effekter i och med en verksamhetsflytt.
En av de främsta effekterna av övergången effektivare arbetssätt genom ett
likartat arbetssätt inom MTG. Det kommer att medföra förändringar av
arbetsrutiner som kommer att ge effektiviseringsvinster.
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Det finns en stor risk och osäkerhetsfaktor kring kostnaderna gällande
bostadsanpassning eftersom de kan variera från år till år beroende på behovet.
Mycket pekar på att pandemin gjort att kostnaderna varit låga under 2020 då
många varit mycket försiktiga med att ta in hantverkare i hemmen, vilket kan få
en negativ effekt kommande år.
Reglemente, samverkansavtal och delegationsordning

Med anledning av verksamhetsförändringen ska tekniska nämndens reglemente
revideras. Ändringen avser § 4 som lyder:
Tekniska nämnden ansvarar även för driften av kommunernas fastigheter/lokaler,
städning av lokaler samt bostadsanpassning (avser Töreboda och Gullspångs kommuner).
Nämnden är kommunernas samordnande och verkställande organ i fråga om
husbyggnadsverksamhet avseende nybyggnad samt större om- och tillbyggnader.
Texten i § 4 ersätts med:
Tekniska nämnden ansvarar även för driften av kommunernas fastigheter/lokaler,
städning av lokaler samt bostadsanpassning. Nämnden är kommunernas samordnande
och verkställande organ i fråga om husbyggnadsverksamhet avseende nybyggnad samt
större om- och tillbyggnader.

Med anledning av verksamhetsförändringen ska även tekniska nämndens
samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd revideras. Ändringen avser § 1
som lyder:
§1

Samverkande kommuner

Genom detta avtal, gällande från 2017-01-01, ska Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner, nedan kallade medlemskommunerna, samverka i gemensam
teknisk förvaltning med verksamheterna Va, gator, vägar, parker, allmänna platser,
städ, bostadsanpassning (avser Töreboda och Gullspångs kommuner),
byggnadsverksamhet samt fastighetsförvaltning.
Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 9 § Kommunallagen genom
inrättande av en gemensam nämnd kallad Tekniska nämnden med tillhörande gemensam
förvaltning.
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Texten i § 4 ersätts med:
§1

Samverkande kommuner

Genom detta avtal, gällande från 2017-01-01, ska Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner, nedan kallade medlemskommunerna, samverka i gemensam
teknisk förvaltning med verksamheterna Va, gator, vägar, parker, allmänna platser,
städ, bostadsanpassning byggnadsverksamhet samt fastighetsförvaltning.
Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 9 § Kommunallagen genom
inrättande av en gemensam nämnd kallad Tekniska nämnden med tillhörande gemensam
förvaltning.
I socialnämndens reglemente finns ingen skrivning kring bostadsanpassning
och nämndens reglemente behöver följaktligen inte revideras.
Tekniska nämnden och socialnämnden ska med anledning av
verksamhetsförändringen revidera sina delegationsordningar så att dessa
överensstämmer med förändringen.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-07
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-12
Protokollsutdrag sn § 100/21
Protokollsutdrag tn § 112/21
Protokoll central samverkan 2021-09-30
Risk- och konsekvensanalys

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Socialnämnd (nämndsekr.)
Teknisk nämnd (nämndsekr.)
Socialchef
Teknisk chef
Samhällsbyggnadschef
Controller socialnämnden Cecilia Gustafsson
Controller tekniska nämnden Sofia Glimmervik
Avd. chef Malin Wihlborg
Avd. chef Anders Sjöholm

Reglemente
Tekniska nämnden
Mariestad, Töreboda och Gullspång

Antaget av:
Kommunfullmäktige
Mariestad 2016-12-12
Töreboda 2016-12-19
Gullspång 2016-12-12
Reviderat av:
Kommunfullmäktige
Mariestad 2021-xx-xx
Töreboda 2021-xx-xx
Gullspång 2021-xx-xx

Reglemente för gemensam teknisk
nämnd
För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2008 en gemensam
teknisk nämnd.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna upprättat
samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
§1

Samverkande kommuner

Medlemmar i den gemensamma nämnden är Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Mariestads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mariestads kommuns
organisation.
Vad som i detta reglemente stadgas om medlemskommunerna ska även gälla för enskild
medlemskommun.

Tekniska nämndens verksamhet
§2

Tekniska nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
värdkommunens fullmäktige har bestämt, de regler som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelserna i detta reglemente.
§3

Ändamål

Tekniska nämnden ansvarar för kommunernas vatten- och avloppsverk, gator, vägar, parker, och
allmänna platser.
§4

Tekniska nämnden ansvarar även för driften av kommunernas fastigheter/lokaler, städning av
lokaler samt bostadsanpassning (avser Töreboda och Gullspångs kommuner). Nämnden är
kommunernas samordnande och verkställande organ i fråga om husbyggnadsverksamhet avseende
nybyggnad samt större om- och tillbyggnader.
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§5

Uppgifter i enlighet med § 3

För verksamhetsområdet enligt tredje paragrafen åligger det tekniska nämnden särskilt att:
-

Förvalta kommunernas vatten- och avloppsanläggningar, park- och gatuanläggningar, allmänna
platser och stomnät.

- Ansvara för att underhållsplaner upprättas och följs för kommunernas gator, vägar och

allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, parker, planteringar, lekplatser och liknande
anläggningar och parkeringsövervakning, (trafikfrågor).

- Upprätta förslag till utbyggnad av ovannämnda objekt samt, inom ramen för anvisade medel,
verkställa utbyggnad enligt fastställda planer.

- Besluta i ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för att bruka

kommunernas allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt övriga taxor inom nämndens
verksamhetsområden.

- Verkställa av fullmäktige i respektive kommun antagna regler om bidrag till enskild väghållning.
- Vara kommunernas väghållningsmyndighet.
- Bevaka kommunernas rätt vid vägföreningar och samfälligheter,
- Fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
§6

Uppgifter i enlighet med § 4

För den i fjärde paragrafen angivna husbyggnadsverksamheten och fastighetsförvaltningen åligger
det tekniska nämnden att till respektive kommun:

- Yttra sig över lokalbehovsprogram eller framlagda förslag om nybyggnad eller större om- och
tillbyggnad.

- Lägga fram förslag och begära anslag för byggobjektets genomförande.
- Tillse att vederbörliga tillstånd och beslut inhämtas samt att framställningar och rekvisitioner i
förekommande fall upprättas för erhållande av stats- eller andra bidrag för byggobjektets
genomförande.

- Anmäla till kommunstyrelsen tidplan och kostnader för byggobjektets genomförande.
- Kontinuerligt avrapportera till kommunstyrelsen vad avser omfattning, standard och ekonomi
av byggobjekten.

- Vara huvudansvarig för att byggobjekt hålls inom givna ekonomiska ramar.
- Så snart byggobjektet färdigställts anmäla detta till kommunstyrelsen och till fullmäktige
slutredovisa uppdraget (efter garantibesiktning).

- Förvalta kommunernas fastigheter samt svara för kommunernas inhyrda lokaler/fastigheter.
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- Verka för att kommunernas lokaler utnyttjas ekonomiskt och rationellt.
- Upprätta underhållsplaner och tillse att dessa följs.
- Besluta i ärenden angående utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av lokal/fastighet
som faller under nämndens förvaltning.

- Svara för kommunernas behov av lokalförsörjning.
- Svara för den lokalvårdande verksamheten i kommunernas egna och förhyrda lokaler såvida den
inte åligger annan nämnd eller styrelse.

§7

Utöver vad som har angetts i §§ 1-6 åligger det tekniska nämnden att med uppmärksamhet följa
utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde och hos respektive kommunfullmäktige,
kommunstyrelse eller andra nämnder samt hos andra myndigheter göra de framställningar som
bedöms påkallade.
§8

Övrig verksamhet

I tekniska nämndens styrfunktion ingår att:

- Leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheter för vilka tekniska nämnden
ansvarar.

- Tillse att uppföljning sker enligt givna anvisningar i värdkommunen och rapportera om hur

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporten
ska delges övriga medlemskommuner.

§9

Tekniska nämnden ska:

- Årligen upprätta förslag till drift- och investeringsbudget jämte underlag för den ekonomiska
flerårsplanen.

- Upprätta förslag till taxor och avgifter.
- Upprätta verksamhetsplaner med riktlinjer och mål för respektive verksamhet.
- Medverka i planering där frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs.
- Bistå allmänheten med information om nämndens verksamhet.
Nämnden har befogenhet att fastställa verksamhetens organisation utifrån föreliggande behov.
Att taxor ska fastställas av medlemskommunernas kommunfullmäktige framgår av Kommunallagen.
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§ 10

Personalansvar

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen.
Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde.
Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska verksamhetschefens
beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.
Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som
värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för samtliga
kommunala tjänster.
§ 11

Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för de
personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet.

Tekniska nämndens arbetsformer
§ 12

Sammansättning

Tekniska nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun välja
sju ledamöter och sju ersättare, Töreboda kommun fem ledamöter och fem ersättare och Gullspångs
kommun tre ledamöter och tre ersättare.
Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande, en vice ordförande samt en
andra vice ordförande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot
avser.
Kommunerna har i särskild ordning träffat avtal om att uppdraget som ordförande, vice ordförande
samt andre vice ordförande ska rotera mellan medlemskommunerna.
§ 13

Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen om dessa inte
valts proportionellt.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från
samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare
från ett annat parti.
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§ 14

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om
ersättare från annat parti har trätt in.
§ 15

Inkallande av ersättare

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska själv
kalla ersättare. Om ledamoten inte kan kalla ersättare ska ledamoten snarast anmäla detta till
nämndsekreteraren eller annan anställd vid administrativa enheten (sektor ledning). Det åligger
därvid administrativa enheten att kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och
som inte redan kallats in.
§ 16

Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller nämndens första eller andra vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska den som varit ledamot längst tid i nämnden
fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är
äldst vara ordförande.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget under
en längre tid får tekniska nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.
§ 17

Sammanträden - Tidpunkt och plats

Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden
sammanträder i värdkommunen om nämnden inte bestämmer annat.
§ 18

Sammanträden - Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen och handlingar ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare digitalt via Ciceron
”Assistenten” senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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Om varken ordföranden, vice ordföranden eller andra vice ordföranden kan kalla till sammanträde
ska den som varit ledamot längst tid i nämnden fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter
tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är äldst kalla till sammanträde.
§ 19

Justering av protokoll och anslag

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet.
Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt innan nämnden justerar.
Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners anslagstavlor.
Nämndens sekreterare svarar för att tillkännagivanden anslås på anslagstavlorna i Mariestads,
Töreboda och Gullspångs kommuner.
§ 20

Närvaro- och yttranderätt

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar men har inte förslagsrätt vid
nämndens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har även rätt att få skiljaktig mening
antecknad i protokollet.
§ 21

Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
§ 22

Arbetsutskott

Tekniska nämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett arbetsutskott ska
detta bestå fem ledamöter med fem ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun välja två ledamöter
och två ersättare, Töreboda kommun två ledamöter och två ersättare och Gullspångs kommun en
ledamot och en ersättare.
Arbetsutskottet svarar för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut.
Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas.
Ledamöter och ersättare i utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma
tid som de har invalts i nämnden. Tekniska nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer
bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande och 2:e vice ordförande.
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Om ordförande på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag,
får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra
ordförandes uppgifter.
Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt då de tjänstgör.
Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet.
Paragraferna 12-21 gäller i tillämpliga delar även för arbetsutskottet.
§ 23

Arbetsutskottets sammanträden

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid, som utskottet bestämmer och i övrigt när
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet. Justeringen av
arbetsutskottets protokoll tillkännages på samma sätt som gäller för nämndens protokoll.
§ 24

Beslutsförhet

Tekniska nämnden och dess arbetsutskott får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna
är närvarande.
§ 25

Beredning

Ärenden till tekniska nämnden ska beredas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i
värdkommunen § 38/2012 om Kvalitetssäkring av beslutsunderlag och beredningsprocess.
Arbetsutskottet ska regelmässigt lägga fram förslag till beslut i de ärenden som avgörs av tekniska
nämnden.
§ 26

Delgivningsmottagare

Delgivning med tekniska nämnden sker med ordföranden, verksamhetschefen eller annan anställd
som nämnden bestämmer.
§ 27

Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av tekniska nämnden ska undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av anställd som handlagt respektive ärende.
Vid ordförandens förfall ska handlingen undertecknas av nämndens vice ordförande.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
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§ 28

Delegation

Av tekniska nämndens delegationslista ska framgå de uppdrag nämnden har delegerat och i vilken
ordning anmälan av sådant beslut ska ske till nämnden.
§ 29

Inhämtande av yttranden

Tekniska nämnden har rätt att infordra de yttranden och upplysningar från medlemskommunernas
organ och tjänstemän som erfordras för att nämnden ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
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Datum: 2021-08-12
Dnr: KS 2021/00322
Sida: 1 (3)

Ekonomiavdelningen
Christina Olsson

Kommunstyrelsen

Verksamhetsövergång från socialnämnden till tekniska
nämnden 2021 gällande verksamhet bostadsanpassning
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheten för bostadsanpassning
flyttas från socialnämnden till tekniska nämnden från 2022-01-01.
2. Kommunfullmäktige beslutar att budgeterade medel om 2 220 000 kronor
flyttas från socialnämnden till tekniska nämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för
tekniska nämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat samverkansavtal
för tekniska nämnden.
5. Tekniska nämnden ska med anledning av ovanstående beslut revidera
nämndens delegationsordning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
6. Socialnämnden nämnden ska med anledning av ovanstående beslut revidera
nämndens delegationsordning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Bakgrund
Enlighet gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning ska beslut om
verksamhetsövergång mellan två nämnder tas upp för beslut i
kommunfullmäktige. Detta med anledning av att det är fullmäktige som
beslutar om nämndernas mål och budget och en verksamhetsövergång som
denna påverkar nämndernas budget.
I och med förändringar inom verksamheten bostadsanpassning har en översyn
gjorts av verksamheten för att se på möjligheterna att flytta organisationen från
socialnämnden till tekniska nämnden.
Översynen har visat att på flera positiva effekter i och med en verksamhetsflytt.
En av de främsta effekterna av övergången effektivare arbetssätt genom ett
likartat arbetssätt inom MTG. Det kommer att medföra förändringar av
arbetsrutiner som kommer att ge effektiviseringsvinster.
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Enlighet gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning ska beslut om
verksamhetsövergång mellan två nämnder tas upp för beslut i
kommunfullmäktige. Detta med anledning av att det är fullmäktige som
beslutar om nämndernas mål och budget och en verksamhetsövergång som
denna påverkar nämndernas budget.
I och med förändringar inom verksamheten bostadsanpassning har en översyn
gjorts av verksamheten för att se på möjligheterna att flytta organisationen från
socialnämnden till tekniska nämnden.
Översynen har visat att på flera positiva effekter i och med en verksamhetsflytt.
En av de främsta effekterna av övergången effektivare arbetssätt genom ett
likartat arbetssätt inom MTG. Det kommer att medföra förändringar av
arbetsrutiner som kommer att ge effektiviseringsvinster.
Det finns en stor risk och osäkerhetsfaktor kring kostnaderna gällande
bostadsanpassning eftersom de kan variera från år till år beroende på behovet.
Mycket pekar på att pandemin gjort att kostnaderna varit låga under 2020 då
många varit mycket försiktiga med att ta in hantverkare i hemmen, vilket kan få
en negativ effekt kommande år.
Reglemente, samverkansavtal och delegationsordning

Med anledning av verksamhetsförändringen ska tekniska nämndens reglemente
revideras. Ändringen avser § 4 som lyder:
Tekniska nämnden ansvarar även för driften av kommunernas fastigheter/lokaler,
städning av lokaler samt bostadsanpassning (avser Töreboda och Gullspångs kommuner).
Nämnden är kommunernas samordnande och verkställande organ i fråga om
husbyggnadsverksamhet avseende nybyggnad samt större om- och tillbyggnader.
Texten i § 4 ersätts med:
Tekniska nämnden ansvarar även för driften av kommunernas fastigheter/lokaler,
städning av lokaler samt bostadsanpassning. Nämnden är kommunernas samordnande
och verkställande organ i fråga om husbyggnadsverksamhet avseende nybyggnad samt
större om- och tillbyggnader.

Med anledning av verksamhetsförändringen ska även tekniska nämndens
samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd revideras. Ändringen avser § 1
som lyder:
§1

Samverkande kommuner

Genom detta avtal, gällande från 2017-01-01, ska Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner, nedan kallade medlemskommunerna, samverka i gemensam
teknisk förvaltning med verksamheterna Va, gator, vägar, parker, allmänna platser,
städ, bostadsanpassning (avser Töreboda och Gullspångs kommuner),
byggnadsverksamhet samt fastighetsförvaltning.
Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 9 § Kommunallagen genom inrättande av
en gemensam nämnd kallad Tekniska nämnden med tillhörande gemensam förvaltning.
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Texten i § 4 ersätts med:
§1

Samverkande kommuner

Genom detta avtal, gällande från 2017-01-01, ska Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner, nedan kallade medlemskommunerna, samverka i gemensam
teknisk förvaltning med verksamheterna Va, gator, vägar, parker, allmänna platser,
städ, bostadsanpassning byggnadsverksamhet samt fastighetsförvaltning.
Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 9 § Kommunallagen genom
inrättande av en gemensam nämnd kallad Tekniska nämnden med tillhörande gemensam
förvaltning.
I socialnämndens reglemente finns ingen skrivning kring bostadsanpassning
och nämndens reglemente behöver följaktligen inte revideras.
Tekniska nämnden och socialnämnden ska med anledning av
verksamhetsförändringen revidera sina delegationsordningar så att dessa
överensstämmer med förändringen.

Christina Olsson
Ekonomichef

Expedieras till:
Socialnämnd (nämndsekr.)
Teknisk nämnd (nämndsekr.)
Socialchef
Teknisk chef
Samhällsbyggnadschef
Controller socialnämnden
Controller tekniska nämnden

2021-11-19

Kallelse till möte för Central samverkansgrupp
Datum: 2021- 09-30
Tid: Kl. 14.00 – 15.00
Plats: Teams
För arbetsgivaren:
Susanne Wirdemo, kommundirektör
Per Johansson, HR-chef
Lena Persson, HR-konsult (under punkt 8)
Anna Brink, HR-konsult (under punkt 5a)
För arbetstagarparten:
Akavia: Matilda Lund, förhandlare (Endast under punkt 5a)
Sv Skolledarförbund: Synneve Åberg - förhinder
SSR: Ann-Sofi Lager - förhinder
Ledarna: Lena Nordgren - förhinder
Vision: Ritva Rådefalk och Susanne Birgersson
Vårdförbundet: Caroline Almered - förhinder
Sveriges Arbetsterapeuter: Malin Nordin - förhinder
FYS: Ida Ahl -förhinder
Lärarförbundet: Therese Eriksson
LR: Ingemar Andersson - förhinder
Kommunal: Lena Dalstam

Justerande:
För arbetsgivaren:
Per Johansson
För arbetstagarparterna:
Lena Dalstam, Kommunal

Ärenden
1. Att justera protokollet utses Lena Dalstam, Kommunal
2. Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
3. Kommundirektören presenterar sig och återger sina första intryck av kommunen.
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4. Ärenden till Kommunstyrelsens arbetsutskott/Ks
a. Från KSAU: Verksamheten återkopplade delårsresultatet.
Målstyrningsprocessen hamnar ofta i skymundan av de rena ekonomiska
frågorna och att målstyrnings- och beredningsarbetet behöver utvecklas
med syfte att skickliggöra de förtroendevalda och göra dem trygga i sitt
beslutsfattande.
5. Organisation/personalfrågor
a. Upphandlingsenheten – För närvarande har parterna ajournerat den
information enligt MBL § 19 som arbetsgivaren kallat Vision och Akavia
till. Dialog med Skövde samt berörda medarbetare innan info avslutas och
övergår till en förhandling enligt MBL § 11.
b. Arbetsgivaren informerar att tjänsten som bostadsanpassningshandläggare flyttas från sektor Stöd och omsorg till sektor
samhällsbyggnad. Inför förändringen har arbetsgivaren och Vision gjort en
risk- och konsekvensanalys, bilaga 1. Facken har inget att erinra mot
förändringen.
6. Ekonomi
a. Info om delåret sker på kommande möte efter att ärendet har tagits i
kommunstyrelsen.
7. Arbetsmiljö och hälsa
a. De stående coronamötena har tagits bort med brasklappen att möte kan
komma att genomföras vid behov. Vision: Ritva har arbetat med
trängseltillsyn under hela pandemin, och undrar lite över kommunens
inställning i förhållande till myndigheternas rekommendationer, som inte
är lika strikta. Kommundirektören svarar att det är fråga om försiktighet
och att ha en mjuk övergång från hur vi arbetat under pandemin till att
försöka ha en mer ”normal” vardag.
Kommunal: Deras medlemmar blir tvingade att ta semester i avvaktan på
testsvar efter utlandsresa. Så är det bara Mariestad som gör. HR-chefen
ska undersöka vad riktlinjerna säger om detta.
Vision: Även deras medlemmar har fått ta semester, men fick info om att
så skulle ske innan de sökte semester.
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Facken frågar om Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande vilket kommer
att skickas till dem.

8. Mångfald/Jämställdhet
a. Den lönekartläggning som arbetats fram under sommaren presenteras av
HR-konsult Lena Persson. Lena kommer att kalla facken till ett särskilt
möte för att gå igenom underlagen. Fackens synpunkter skickas till Lena
senast 27 oktober för att lyftas på nästa CSG den 28 oktober.
9. Sjukstatistik
a. Sjukfrånvaron avseende augusti gås igenom. Siffrorna börjar närma sig
normala nivåer.
2021
2020
2019

Jan
7,16
6,02
6,61

Feb
8,19
6,27
6,5

Mars
7,44
10,14
6,54

April
7,13
8,47
5,45

Maj
6,64
6,72
5,33

Juni
5,53
6,44
5,84

Juli
4,4
4,27
4,45

Aug
5,53
4,81
4,25

Sep

Okt

Nov

Dec

8,3
5,86

7,28
6,04

8,08
5,97

7,45
5,01

b. Dialog om rapportering av arbetsskador. Vad är det vi vill veta? Parterna
konstaterar att man gör olika på sektorsnivå samt att man på central nivå
vill se på såväl helhet som sektor. HR-chef får utifrån diskussionen
uppdraget att ta fram ett förslag på rapport, som eventuellt skulle kunna
utgöra ”standard” även på sektorsnivå. Lärarförbundet efterlyser
möjlighet för skyddsombuden att få tillgång till systemet Stella. HR-chef
ska undersöka detta.
10. Övriga ärenden
a. HR-chefen informerar om nytt avtal om förmånsbil för medarbetare som
är tänkt att träda i kraft under hösten. Avtalet riktar sig till både
tillsvidareanställda och förtroendevalda och avser enbart miljöbilar.
b. Vision: flertalet av kommunens poolbilar är utrustade med manuell
växellåda, vilket är ett bekymmer för vissa medarbetare som inte kan köra
dessa av fysiska skäl. Vision framför önskemålet att automatväxlade bilar
blir ”standard” i kommunen. Kommundirektören tar detta vidare till
chefen för sektor ledning.
Nästa möte den 28 oktober. Det blir ett fysiskt möte med möjlighet att delta på distans.

Bifogas:
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Vid protokollet

Per Johansson

Justeras

Per Johansson

Lena Dalstam
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Mötesplanering CSG 2021

Jan

Datum klockan Plats
28
14 Teams

Feb

25

14 Teams

Mar

25

14 Teams

Apr

22

14 Teams

Maj

27

14 Teams

17

14 Teams

Jun
Juli
Aug

14

Sep

2 & 30

14

Okt

28

14

Nov
Dec

14
2

14

Kommentar

Budgetsamverkan
inför KS

Socialnämnden sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-15

Socialnämnden
Sn § 100

Dnr 2021/00118

Verksamhetsövergång från socialnämnden till tekniska
nämnden 2021 gällande verksamhet Bostadsanpassning
Socialnämndens beslut

Socialnämnden ställer sig positiv till att verksamhet för bostadsanpassning
(verksamhetskod 28400) flyttas från socialnämnden till tekniska nämnden.
Bakgrund

Under januari 2021 gick den tidigare bostadsanpassaren i pension vilket
möjliggör en verksamhetsövergång från socialnämnden till tekniska nämnden.
Detta möjliggör även ett likande arbetssätt inom MTG. Det kommer också
generera besparingar och effektivitet inom fastighetsavdelningen, i och med att
den nu tillträdde bostadsanpassaren tidigare har haft arbetsuppgifter som liknar
de som finns på avdelningen. Det skulle även innebära enklare planering för
verkställigheten av bostadsanpassningsarbetet. Manuella fakturor försvinner
samt att verksamheten är samlad inom en och samma avdelning.
I och med en verksamhetsövergång behöver medel flyttas från socialnämnden
till tekniska nämnden och det blir 2 220 tusen kronor (tkr) som kommer
omdisponeras mellan verksamheterna.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg,
2021-05-26
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Socialchef Karin Utbo
Avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg
Controller Cecilia Gustafsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Mall uppdaterad: 2018-09-18
Tillhörighet: HR

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet
Beskriv planerad ändring, bakgrund och syfte (sammanfattning): Flytt av tjänsten bostadsanspassningshandläggare från sektor stöd och
omsorg till sektor samhällsbyggnad
Klicka här för att ange text.Ändringen omfattar i huvudsak (flera alternativ kan anges):
☐ Ombyggnad av befintliga lokaler

☐ Nybyggnation/lokalbyte

☒ Personalförändringar/omorganisation

☐ Förändrade arbetstider

☐ Ändrade arbetsuppgifter

☐ Utökat arbetsinnehåll

☐ Ny teknik

☐ Nya kemiska produkter

☐ Förändrad arbetsutrustning

☐ Annat Klicka här för att ange text.

Vilken organisatorisk enhet berörs av ändringen: Sektor stöd och omsorg samt sektor samhällsbyggnad
Vilka arbetstagare/grupper av arbetstagare berörs: Tjänsten som bostadsanpassningshandläggare, för närvarande motsvarande 100 % tjänst
Datum för riskbedömning: 2021-09-23
Deltagare vid riskbedömning: Per Johansson HR-chef, Ritva Rådefalk Vision
Underskrift

Innan ni börjar - tänk på att:


Vid nedskärning i verksamheten ska riskbedömningen fokusera på hur den kvarvarande personalen kan påverkas. Arbetsmängd och
arbetsuppgifternas innehåll bör diskuteras. Det är viktigt att tidigt upptäcka risker för att negativa följder av omställningsprocessen ska
kunna förebyggas.



Förändringsarbetet i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Därför kan det vara motiverat att planera åtgärder som syftar till att lindra oro
och förebygger ohälsa under processen. Löpande information till berörda om vad som händer eller inte händer under
förändringsprocessen är mycket viktigt. En informationsplan kan behöva upprättas för hur information ska lämnas under hela
förändringsprocessen.



Ta hjälp av varandra! Finns det någon annan som kan området bra eller har nyligen gjort en liknande förändring. Prata och jämför. Ta
även hjälp av HR och/eller företagshälsovården för att komma vidare.



Om bedömningen intygar att några risker för ohälsa eller olycksfall inte uppkommer har arbetsgivaren fullgjort sina åligganden enligt 8
§ AFS 2001:1.

Hur bedöms riskerna?
Använd riskmatrisen som en hjälp nedan när ni bedömer risker. Det ni ska bedöma är;




Om ni identifierar en risk, gör därefter en bedömning av hur sannolikt det är att risken inträffar.
Om det som ni identifierat som en risk faktiskt inträffar, vad får det för konsekvenser avseende ohälsa och olycksfall?
Fyll i riskbedömningen och handlingsplanen nedan och prioritera dem utifrån vilka som ska åtgärdas först.

Riskmatris

Bedömning av åtgärdsbehov utifrån riskmatris

Klassning av risk
Låg
R1 Försumbar risk
R2

Liten risk

Måttlig
R3 Viss risk
R4

Allvarlig risk

Hög
R5 Mycket allvarlig risk

Behov av åtgärd
Ej behov av åtgärd
Eventuell åtgärd
Åtgärdas så långt som rimligt
Åtgärdas snarast
Arbetet ska inte utföras innan åtgärd vidtagits

☒

☐

☐

Avsändande och mottagande chef

Tid

Chef

☐

☒

☐

☐

☐

Avsändande och mottagande chef

Tid

Chef

☐

☒

☐

☐

☐

Avsändande och mottagande chef

Tid

Chef

☐

☐

☒

☐

☐

Mottagande chef

Tid

Chef

☐
☐

☐
☒

☒
☐

☐
☐

☐
☐

Mottagande chef
Mottagande chef

Tid
Tid

Chef
Chef

Prioritering
av risker

☐

Hög risk

☐

Liten risk

Allvarlig
risk

Berörd medarbetare behöver ges
tydlig information
Säkerställa att inga arbetsuppgifter
”faller mellan stolarna” i samband
med organisationsförändringen.
Säkerställa att medarbetaren har de
fysiska förutsättningarna för att
kunna utföra sina uppgifter.
Inkludering av medarbetare i ny
arbetsgrupp, APT osv.
Oro hos medarbetare
Följa upp berörd medarbetare

Låg risk

Beskrivning av de risker som
ändringen medför

Handlingsplan
Måttlig risk

Risk- och konsekvensbedömning

Åtgärder – vad som ska göras för att ta
bort/minska risken och främja
arbetsmiljön

Resurser Ansvarig
Klart
(t ex tid, för åtgärd senast
pengar)

Uppföljning
av åtgärd

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-15
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Tekniska nämnden
Tn § 112

Dnr 2021/00254

Verksamhetsövergång från socialnämnden till tekniska
nämnden 2021 gällande verksamhet Bostadsanpassning
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ställer sig positiv till att verksamhet för bostadsanpassning
(verksamhetskod 28400) flyttas från socialnämnden Mariestad till tekniska nämnden.
Bakgrund

Under januari 2021 gick den tidigare bostadsanpassaren i pension vilket möjliggör en
verksamhetsövergång från socialnämnden till tekniska nämnden. Detta möjliggör
även ett likande arbetssätt inom MTG. Det kommer också generera besparingar och
effektivitet inom fastighetsavdelningen, i och med att den nu tillträdde
bostadsanpassaren tidigare har haft arbetsuppgifter som liknar de som finns på
avdelningen. Det skulle även innebära enklare planering för verkställigheten av
bostadsanpassningsarbetet. Manuella fakturor försvinner samt att verksamheten är
samlad inom en och samma avdelning.
I och med en verksamhetsövergång behöver medel flyttas från socialnämnden till
tekniska nämnden och det blir 2 220 tusen kronor (tkr) som kommer omdisponeras
mellan verksamheterna.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tnau § 110/21
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-06-01
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef kommunrehab Susanne Birgersson,
fastighetschef Anders Sjöholm, Controller Cecilia Gustafsson och Sofia Glimmervik
”Verksamhetsövergång från socialnämnden till tekniska nämnden 2021 gällande
verksamhet Bostadsanpassning 2021”

Expedierats till:
Avdelningschef vård och omsorg Malin Wihlborg
Avdelningschef Anders Sjöholm
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-15

Controller Sofia Glimmervik
Controller Cecilia Gustafsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Samverkansavtal
för gemensam

Teknisk nämnd
Mariestad, Töreboda och Gullspång

Antaget av:
Kommunfullmäktige
Mariestad 2016-12-12
Töreboda 2016-12-19
Gullspång 2016-12-12
Reviderat av
Kommunfullmäktige
Mariestad 2021-xx-xx
Töreboda 2021-xx-xx
Gullspång 2021-xx-xx

Samverkansavtal för gemensam
Teknisk nämnd
För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
Detta avtal reglerar gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala tekniska
verksamheterna.
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2008 en gemensam
teknisk nämnd. Det ursprungliga samverkansavtalet fastställdes av kommunfullmäktige i de
samverkande kommunerna i maj 2007.
Utöver vad som följer av lag gäller detta samverkansavtal och upprättat reglemente för den
gemensamma nämnden.
§1

Samverkande kommuner

Genom detta avtal, gällande från 2017-01-01, ska Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner,
nedan kallade medlemskommunerna, samverka i gemensam teknisk förvaltning med verksamheterna
Va, gator, vägar, parker, allmänna platser, städ, bostadsanpassning (avser Töreboda och Gullspångs
kommuner), byggnadsverksamhet samt fastighetsförvaltning.
Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 9 § Kommunallagen genom inrättande av
en gemensam nämnd kallad Tekniska nämnden med tillhörande gemensam förvaltning.
§2

Värdkommun

Tekniska nämnden ska ingå i Mariestads kommun och dess politiska organisation. Administration
och ledningsfunktioner inom verksamhet teknik ska ingå i Mariestads kommuns förvaltning och
vara lokaliserad i Mariestad.
§3

Ändamål och verksamhet

Samverkan i enlighet med detta avtal syftar till att säkerställa att tekniska nämnden fullgör
medlemskommunernas uppgifter inom verksamheterna enligt § 1.
Samverkan i enlighet med detta avtal ska vidare syfta till att:

- Verkställa en väl fungerande kommunal teknisk verksamhet till minst den nivå som gällande
lagstiftning, samverkansavtal samt överenskommelser anger.
1

- Skapa förutsättningar för en optimering av resursutnyttjande och ekonomi jämfört med om
medlemskommunerna ska bedriva motsvarande verksamhet var för sig.

- Bidra till att tillhandahålla en god samlad kompetens för kommunaltekniska frågor för var och
en av medlemskommunerna.

§4

Ansvar

Till tekniska nämnden överlåts de befogenheter och skyldigheter som annars ankommer på enskild
medlemskommun enligt vad som anges i upprättat reglemente.
Servicenivån mot allmänheten ska anpassas till överenskommelsen med respektive
medlemskommun.
Verksamhet teknik ska svara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och
administrera nämndens verksamhet.
När medlemskommun har behov av kompetens som tekniska nämnden har tillgång till, men som
går utanför nämndens ordinarie ansvarsområde, kan nämnden tillhandahålla tjänster i mån av tid.
Med nämndens ansvarsområde avses i detta sammanhang de uppgifter som följer av detta avtal och
upprättat reglemente.
Nämnden får endast tillhandahålla sådana tjänster som omtalats i föregående stycke i den mån detta
inte påverkar nämndens ordinarie verksamhet negativt. Den kommun som efterfrågar tjänster som
inte omfattas av detta avtal ska stå för de kostnader som kan knytas till den beställda tjänsten.
§5

Egendom

Fast egendom
Anläggningar såsom fastigheter, gator, parker, reningsverk m.m. ska ägas och handläggas av
respektive kommun. Ny- eller reinvestering i sådan typ av anläggning ska även fortsättningsvis
bokföras på detta sätt.
De kapitalkostnader som härrör från sådana anläggningar i Töreboda och Gullspångs kommun ska
faktureras Mariestad regelbundet, då det är där som den totala kostnaden ska ligga.
Lös egendom
I samband med att den gemensamma tekniska nämnden etablerades 2008-01-01 övertog
värdkommunen mindre anläggningar såsom maskiner, fordon, inventarier samt lager från Töreboda
och Gullspångs kommuner till det bokförda värdet. Eventuell nyinvestering budgeteras och bokförs
i Mariestads investeringsbudget och kapitalkostnaden bokförs i Mariestads kommuns driftbudget för
respektive kommun.
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§6

Försäkring

Det åligger värdkommunen att tillse att personal och egendom vid tekniska nämnden hålls försäkrad
samt att tekniska nämndens verksamhet omfattas av ansvarsförsäkring. Egendom ska försäkras till
fullvärdesbelopp. Försäkring avseende fast egendom ansvarar respektive kommun för.
§7

Arkiv

Efter 2008-01-01 är värdkommunen arkivansvarig för alla handlingar och dokument i tekniska
nämndens vård.
Arkivansvar för handlingar från tiden före 2008-01-01 kvarligger hos respektive medlemskommun.
Tekniska nämnden ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.
Om samverkansavtalet upphör att gälla ska handling som hör till viss kommun överlåtas utan
kostnad till respektive medlemskommun. Handling som inte hör till viss kommun ska kvarstanna i
värdkommunens vård. Medlemskommun ska emellertid ha obegränsad tillgång till sådan handling.
Om medlemskommun så begär ska värdkommunen tillhandahålla en kopia av handlingen. Kostnad
som uppstår för att framställa kopia ska betalas av den kommun som begär kopian.
§8

Ekonomi och finansiering av nämndens verksamhet

Driftbudget
De olika verksamheterna budgeteras efter de enskilda förutsättningarna, det vill säga vilket uppdrag
respektive samverkanskommun givit tekniska nämnden. Budgeten ska avgränsas tydligt mellan
kommunerna och mellan de olika verksamheterna.
Investeringsbudget
Respektive kommun beslutar om investeringsbudget avseende fasta anläggningstillgångar. Avseende
lösa anläggningstillgångar (maskiner, fordon) beslutar tekniska nämnden om budget och
investeringarna bokförs därefter i Mariestads kommun. Mariestad kommun är även huvudman vid
leasing. Kapitalkostnad respektive leasingkostnad redovisas i Mariestads kommuns driftbudget för
respektive kommun. Kapitalkostnaden kommer att finnas med som underlag vid prissättning av
maskiner och fordon.
Attesträtt
Teknisk personal som ansvarar för investeringar i fasta anläggningar ska erhålla en speciell
delegations- och attesträtt av Töreboda respektive Gullspångs kommun då det avser två juridiska
personer. Personal anställd av Mariestads kommun kan ta beslut om/attestera en investering som
kommer att bli en anläggningstillgång ägd av Töreboda eller Gullspångs kommun.
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Tekniska nämndens ekonomi- och verksamhetsplanering följer värdkommunens regler. Samråd
avseende budget och tidplan ska enligt kommunallagen 9 kap 26 § ske med de samverkande
kommunerna. Detta samråd sker inom ramen för MTG-styrgrupp.
Värdkommunen ska, efter rekommendation från MTG-styrgrupp, fastställa drift- och
investeringsbudgeten för Tekniska nämnden. Värdkommunen ska kommunicera förslaget till
budgetramar med de övriga två kommunerna senast den 1 maj årligen.
§9

Taxor

Differentierade taxor skall tillämpas. Respektive samverkanskommun beslutar om gällande taxor
inför verksamhetsåret vilka skall anpassas till kostnaderna inom respektive taxekollektiv. Det åligger
kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta om taxor.
§ 10

Medelsförvaltning och kostnadsredovisning

Värdkommunen förvaltar den gemensamma nämndens medel och svarar för att erforderlig revision
sker. Övriga medlemskommuner har rätt till löpande insyn i redovisningen.
Tekniska nämnden ska till respektive fullmäktige i medlemskommunerna kvartalsvis rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
Töreboda och Gullspångs kommuner kommer fyra gånger per år att överföra kommunala
skattemedel till Mariestad. Det ska ske mot faktura en gång per kvartal, den 15: e i kvartalens andra
månad. De skattemedel som överförs är de budgeterade medel respektive kommun avsatt för
teknisk verksamhet. Förutsättningen för de beloppen är att uppdragen inte förändras. För att
kontinuerligt kontrollera ekonomin mot uppdragen ska tekniska nämnden till respektive fullmäktige
i medlemskommunerna kvartalsvis vid de tillfällen som kommunerna bestämmer, rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
Om någon av kommunerna blir tvungna att justera detta belopp måste även uppdraget justeras och
tvärtom. Vid årets slut kommer resultatet att regleras mot respektive medlemskommun.
§ 11

Antal ledamöter och ersättare i nämnden

Tekniska nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Mariestads kommun ska utse sju
ledamöter och sju ersättare. Töreboda kommun ska utse fem ledamöter och fem ersättare.
Gullspångs kommun ska utse tre ledamöter och tre ersättare.
§ 12

Ordförandeskap

För tekniska nämnden ska det finnas en ordförande, en vice ordförande samt en andra vice
ordförande bland ledamöterna. Dessa ska utgöra nämndens presidium.
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Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse ordförande, vice ordförande respektive andra
vice ordförande. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot avser.
Ordförandeskapet ska rotera mellan medlemskommunerna enligt följande:

- Mandatperioden 2015-2018 nominerades nämndens ordförande av Gullspångs kommun. Vice
respektive andra vice ordförande nominerades av Mariestads respektive Töreboda kommun.

- Mandatperioden 2019-2022 ska nämndens ordförande nomineras av Mariestads kommun. Vice
respektive andre vice ordförande ska nomineras av Töreboda respektive Gullspångs kommun.

- Mandatperioden 2023-2026 ska nämndens ordförande nomineras av Töreboda kommun. Vice

respektive andre vice ordförande ska nomineras av Gullspångs respektive Mariestads kommun.

Nämndens presidium har ingen formell funktion i ärendeberedningen inför nämndens
sammanträden utöver vad som anges i kommunallagen. Ärenden till tekniska nämnden ska beredas i
enlighet med beslut § 38/2012 i värdkommunens kommunfullmäktige.
§ 13

Arbetsutskott

Tekniska nämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett arbetsutskott ska
detta bestå fem ledamöter med fem ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun välja två ledamöter
och två ersättare, Töreboda kommun två ledamöter och två ersättare och Gullspångs kommun en
ledamot och en ersättare.
Arbetsutskottet svarar för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut.
Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas.
Ledamöter och ersättare i utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma
tid som de har invalts i nämnden. Tekniska nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer
bland utskottets ledamöter en ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande
Om ordförande på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag,
får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra
ordförandes uppgifter.
Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt då de tjänstgör.
Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet.
§ 14

Mandatperiod

Mandatperioden för tekniska nämnden ska vara fyra år räknat från 1 januari året efter det att
allmänna val till fullmäktige hållits i riket.
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§ 15

Närvarorätt vid nämndens sammanträden

Tekniska nämnden beslutar om närvarorätt för tjänstemän, förtroendevalda utanför nämndens
verksamhetsområde och huruvida nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten.
§ 16

Reglemente

Vid sidan av detta avtal finns ett reglemente som ska gälla för nämndens verksamhet. Reglementet
och ändringar i detta ska fastställas av kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner för att
vara giltigt.
§ 17

Anställda vid verksamhet teknik

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen. Innan
verksamhetschef tillsätts ska kommunstyrelsen i Mariestads kommun samråda med tekniska
nämnden och den referensgrupp som avses i § 18.
Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde.
Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska verksamhetschefens
beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.
Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som
värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för samtliga
kommunala tjänster.
§ 18

Referensgrupp

En referensgrupp bestående av kommuncheferna i medlemskommunerna ska finnas för att bereda
frågor avseende resursfördelning, budgetdialog, prioritering m.m.
§ 19

Lokaler

Värdkommunen svarar för att ändamålsenliga lokaler upplåts för verksamhet teknik.
§ 20

Omförhandling av avtalet

Om förutsättningarna för att samarbeta enligt detta avtal avsevärt förändras får avtalet omförhandlas.
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§ 21

Giltighet

Detta avtal gäller tills vidare. Detta avtal ersätter tidigare ingånget avtal daterat 2008-01-01.
Avtalet ska sägas upp senast 24 månader före utgången av en mandatperiod.
Detta avtal gäller först sedan samtliga medlemskommuner godkänt avtalet.
§ 22

Avveckling/utträde

I det fall den gemensamma verksamheten avvecklas eller någon kommun begär utträde sker
förhandling i särskild ordning om hur avvecklingskostnaderna ska fördelas.
§ 23

Tvist

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.
Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.

För Mariestads kommun, 2021-03-29

____________________________________

____________________________________

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunchef

För Töreboda kommun, 2021-04-26

____________________________________

____________________________________

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunchef

För Gullspångs kommun, 2021-04-26

____________________________________

____________________________________

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunchef
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1 Principer för resursfördelningsmodell

1.1 Modellen ska främja måluppfyllelse av skolans mål
En resursfördelning som följer elevens behov bidrar till att skolorna får förutsättningar att
ge rätt stöd och främjar ökad måluppfyllelse i skolan. Eleverna ska uppnå målen för
utbildningen. både kunskapsmålen och värdegrundsmålen.

1.2 Modellen ska vara baserad på beprövad erfarenhet
Forskning1 visar på bakgrundsfaktorer som är avgörande för elevers resultat i skolan. I
aktuell statistik kan man följa bakgrundsfaktorernas påverkan på elevresultatet.
SKR och skolverket har angett ett antal variabler som i hög grad påverkar barn möjlighet till
utveckling och lärande.
Studier visar på att föräldrars utbildningsbakgrund är den mest avgörande faktorn för hur
elever klarar målen.

1.3 Modellen ska vara begriplig, överskådlig och upplevas som rättvis
Modellen ska dokumenteras och därmed vara tillgänglig för alla och redovisas öppet,
d.v.s. vara transparant. Ambitionen är att modellen ska utformas så att den är begriplig.
Resursfördelningsmodellen ska upplevas rättvis och ge ekonomiska förutsättningar för en
likvärdig skola.
I resultat från utvärderingsprojekt 1 har man funnit, att det inte endast är skolans resurser
som är viktiga för måluppfyllelsen, utan att det också är av största vikt hur resurserna
används, d.v.s. skolornas arbetssätt.

1.4 Modellen ska vara behovsanpassad
Större delen av de tillgängliga resurserna bör utgöras av en grundtilldelning. En skola som
enbart får grundtilldelning ska kunna bedriva en verksamhet med de krav som ställs.
Grundtilldelningen för fristående skolor ska täcka kostnader för undervisning och lokaler.
Detta innebär kostnader för exempelvis skolledning, läromedel, förbrukning, elevhälsa,
måltider, skolbibliotek, lokalkostnader, vaktmästare och administration. För kommunala

1

Skolverkets publikation 2005, ”Vad gör det för skillnad vad skolan gör?
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skolor täcker grundtilldelningen inte kostnader för skolledning, elevhälsa, lokaler, måltider,
övergripande kostnader för IT och administration. Medel för dessa kostnader läggs centralt
hos grundskolechef.

1.5 Modellen ska bygga på variabler som garanterar en likvärdig
resursfördelning
Modellen ska anpassas till vad kunskap och erfarenhet visar när det gäller elevers
möjligheter att uppnå målen.
Ett fåtal analyserade och faktabaserade variabler kännetecknar modellen.

1.6 Modellen ska vara tillämpbar på både fristående och kommunala
skolor
Varje elev har rätt till, oberoende av vilken skola eleven han/hon går i, resurser som speglar
det behov eleven han/hon har för att nå målen. Modellen ska tillämpas på samtliga
grundskolor belägna i Mariestads kommun.

1.7 Modellen ska vara föränderlig över tid
Modellen skall kunna förändras utifrån framtida förändrade forskningsresultat, nya och
justerade variabler, politiska prioriteringar m.m. Resursfördelningsmodellen följs upp och
utvärderas av sektor utbildnings ledningsgrupp årligen. Vid revidering av
resursfördelningsmodellen utarbetas förslag för fastställande i kommunfullmäktige.
Återrapportering av uppföljning av resursfördelning redovisas till utbildningsnämnden för
att säkerställa att skolorna med hjälp av tilldelade resurser ger alla elever förutsättningar att
nå målen för utbildningen.

1.8 Rätten att välja skola
Elever Elevens vårdnadshavare skall ha möjlighet att välja skola och elevpengen skall följa
eleven oberoende av vilket skolområde eller vilken skola eleven han/hon går i.
Ovanstående principer genomsyrar resursfördelningsmodellen för grundskola F-9,
grundsärskola och fritidshem.
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2 Resursfördelningsmodell grundskola F-9, grundsärskola
och fritidshem från och med den 1 januari 2018 2022
Resursfördelningsmodellen består av följande huvuddelar:
Grundbelopp
 Grundtilldelning
 Strukturtilldelning
 Tilldelning för nyanlända barn och unga
 Tilldelning för lokalkostnader
 Tilldelning för skolor med få elever
 Tilldelning för fritidshem
 Tilldelning för studiehandledning på modersmålet
Tilläggsbelopp
 Tilldelning för extraordinära stödåtgärder
 Tilldelning för modersmålsundervisning
Resurstilldelningen till nästkommande år baseras på det aktuella antalet elever den 15
oktober innevarande år. Ersättningsnivåerna gäller för ett budgetår i taget i anslutning till
att utbildningsnämnden fastställer budgetramarna. Under budgetåret justeras
grundbeloppet i förhållande till löneökningar. Grundbeloppet fördelas utifrån antalet
barn, tilläggsbeloppet tilldelas efter särskilt ansökningsförfarande. Fastställda
ersättningsnivåer gäller alla utförare, såväl kommunala som fristående grundskolor. För
fristående grundskolor tillkommer ersättningar för moms- och
administrationskostnader.
Avstämning görs den 15:e i varje månad utifrån faktiskt antal elever. Under juli månad
genomförs ingen mätning. För utbetalningen i juli och augusti månad används faktiskt elevantal
för juni månad och justeras i september.

2.1 Grundbelopp
Grundbeloppet består av följande delar:
2.1.1 Grundtilldelning

Grundtilldelningen karaktäriseras av att den utgör en lika stor resurs per elev oberoende
av vilken grundskola, kommunal eller fristående, eleven går i. För grundsärskolans elever
används en särskild grundtilldelning.
Grundtilldelningen för fristående grundskolor ska täcka kostnader för exempelvis skolledning,
läromedel, förbrukning, elevhälsa, måltider, skolbibliotek, lokalkostnader, vaktmästare och
administration.
För kommunala grundskolor täcker grundtilldelningen inte kostnader för skolledning, elevhälsa,
lokaler, måltider, övergripande kostnader för IT och viss administration. Medel för dessa
kostnader läggs centralt hos avdelningschef för grundskola grundskolechef.
Grundtilldelningen är differentierad med olika belopp enligt följande uppdelning:






Förskoleklass – åk 6
Åk 7-9
Grundsärskola
Fritidshem

2.1.2 Strukturtilldelning
Strukturtilldelningen karaktäriseras av att det ger ett differentierat tillägg per elev och
bygger på hur elevernas socioekonomiska bakgrund påverkar sannolikheten för att
eleverna ska uppnå kunskapskraven. Strukturtilldelningen ska kompensera för skillnader
i elevernas förutsättningar, samtidigt som den ska ge skolan möjlighet att utveckla sig för
att kunna möta alla elevers olika förutsättningar för kunskapsutveckling.
Strukturtilldelning utgår till grundskola och fritidshem. Fritidshemmens
strukturtilldelning utgår från respektive grundskolas framtagna index.
Resurser till elever i behov av särskilt stöd ingår i strukturtilldelningen. När behov av
extraordinära stödåtgärder uppstår, kan rektor ansöka om tilläggsbelopp för dessa.
De variabler som Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar3 och som är
grund för strukturtilldelningen är:
Variablerna som efter uppföljning och analys och som ligger till grund för
strukturtilldelningen är:






Utländsk bakgrund, elev HDI2
Utbildningsnivå, föräldrar3
Familjen uppbär försörjningsstöd3
Barn som bor med ensamstående förälder en vårdnadshavare 3
Kön3

Statistik för variablerna uppdateras utifrån elevunderlaget den 15 oktober september
varje år. Mariestads kommun köper statistik från SCB som ger underlag för
strukturfördelning enligt de fem variablerna.
Viktningen av variabler för strukturtilldelning fastställs av utbildningsnämnden.
2.1.3 Grundsärskola
För grundsärskolans elever används en särskild grundtilldelning. Beslut om inskrivning i
grundsärskola föregås av en utredning. Utredningen omfattas av pedagogisk,
psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den samlade bedömningen av elevens
behov avgör vilken elevpeng eleven omfattas av. En elev kan även vara
individintegrerad och med det menas att eleven är inskriven i grundsärskolan men går i
grundskolan. För individintegrerad elev utgår en särskild elevpeng utöver ordinarie

2
3

Human Development Index FN:s utvecklingsprogram
Sveriges kommuner och landsting, ”Socioekonomisk resursfördelning till skolor”, 2014
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elevpeng. För tillämpning av dessa regler krävs ett beslut om mottagande i
grundsärskola i enlighet med 7 kap. 5 § Skollagen (2010:800).
Elever som är inskrivna i grundsärskolan har en särskild fritidshemspeng.
2.1.4 Fritidshem
För fritidshem gäller ett grundbelopp per elev inskriven på fritidshemmet. Utöver det
utgår ett tillägg utifrån elevens socioekonomiska bakgrund, strukturtilldelning.
För elever som har lovplacering utgår 20 % av grundbeloppet.
Omfattningen av vilka elever som är berättigade till fritidshem framgår av skollagen 14
kap, 5-8§. Konkretiserade regler och avgifter för fritidshem finns i kommunens
broschyr ” Vår fritidsverksamhet” som finns på Mariestads kommuns hemsida. För
elever som enligt ovanstående inte är berättigade till fritidshem utgår ingen ersättning till
kommunala fritidshem eller fristående fritidshem.
Varje huvudman ansvarar för att säkerställda underlag över vilka elever som har rätt till
fritidshem inlämnas till Mariestads kommun månadsvis. Varje huvudman ansvarar även
för att debitera vårdnadshavare avgift för fritidshem.

2.1.5 Nyanlända elever
Kommunen får ett riktat statsbidrag av Migrationsverket för nyanlända elever som är
folkbokförda i kommunen. För att kommunen ska få del av statsbidraget ska
nedanstående punkter uppfyllas:


Eleven är folkbokförd i kommunen



Eleven har kommit till Sverige som asylsökande flykting



Eleven har uppehållstillstånd



Eleven tillhör åldersgruppen 6 - 18 år

Sektor utbildning tar del av detta statsbidrag med ett engångsbelopp under det första
året eleven finns i kommunen. Därefter ska elevens behov täckas inom befintlig
resursfördelningsmodell för grundskolan. Engångsbeloppet ska användas till
studiehandledning och introduktionsstöd.
För asylsökande elever söks bidrag från Migrationsverket. Bidraget söks centralt och ska
användas till kostnader som härrör till nyanlända elever, som till exempel
studiehandledning på modersmålet.

2.1.6 Grundskolor med få elever
Avsikten med tilldelningen för grundskolor med få elever är att förstärka de ekonomiska
förutsättningarna att driva verksamheten. Grundskolor med få elever har högre
8

snittkostnader per elev. Tilldelningen fördelas till de grundskolor som har färre än 100
elever. Beloppet fastställs av utbildningsnämnden.
Fördelningen sker stegvis enligt följande:
Elevantal

Tilldelning till grundskolor med få elever

1-33

Erhåller hela ersättningsbeloppet per elev

34-66

Erhåller 2/3 av ersättningsbeloppet per elev

67-99

Erhåller 1/3 av ersättningsbeloppet per elev

2.1.7 Lokalkostnader
Budgettilldelning för hyror följer kommunens styrprinciper.
Enligt riksdagens beslut4 om bestämmelser för kommunens bidrag till fristående skolor
samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser ska de fristående
skolorna ersättas med en kommuns genomsnittliga lokalkostnad per elev.
Kommentarer till beräkningsgrunden för lokaltilldelning till fristående och
kommunala skolor
I förordningen5 om bidrag på lika villkor framgår att ersättning för hyra av lokaler ska
motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn eller elev i motsvarande
verksamhet eller skolform.
I den totala hyreskostnaden för kommunala skolverksamheter ingår kostnader för
idrottshallar för den tid de används av verksamheterna.

2.1.8 Studiehandledning på modersmålet
En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det
(Skolförordningen (2011:185) 5 kap. 4§). Studiehandledning på modersmålet kan ges
antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen
eller i form av särskilt stöd. För att studiehandledning på modersmålet ska räknas som
särskilt stöd ska insatserna vara av sådan ingripande karaktär som normalt inte är
möjliga att genomföra av lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Rektor
ansvarar för att elevens behov av särskilt behov utreds.

4
5

Förordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Offentliga bidrag på lika villkor, SFS 2009:672
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Tilldelning till studiehandledning sker dels genom en grundtilldelning på 2,5 timmar per
elev och vecka, dels genom ett ansökningsförfarande vid behov av utökat särskilt stöd.
Rektor kan ansöka om utökad tid för studiehandledning vilket bekostas av den enskilda
enheten. Rektor ansvarar för att ansökan ställs till kommunens centrala enhet som leder
och handlägger studiehandledning, alternativt ansvarar för egen anställning.

2.2 Tilläggsbelopp
2.2.1 Extraordinära stödåtgärder
Ersättningen ges för särskilda stödåtgärder för elever med ett omfattande behov av
extraordinärt stöd, som inte ryms inom den ordinarie undervisningen. Den övriga
undervisningen ska rymmas inom grundbeloppet.
Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda
elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska vara extraordinära
stödåtgärder som inte har koppling till den ordinarie undervisningen. Kostnad för stödet
ska vara kopplat till en enskild elev och ha samband med elevens behov och
förutsättningar för att kunna delta i den ordinarie undervisningen.
Det krävs att elevens stödbehov kartläggs och följs upp kontinuerligt. Oavsett om
tilläggsbelopp beviljas eller inte har alla elever rätt att få sitt stödbehov tillgodosett.
2.2.2 Modersmålsundervisning
Tilldelning ges för de elever som deltar i modersmålsundervisning. Bidraget grundar sig
på den kommunala verksamhetens kostnad per elev och omprövas årligen utifrån
motsvarande års kostnad. Ersättningen betalas ut månadsvis tillsammans med övriga
ersättningar. För de kommunala grundskolorna ges tillägg för modersmålsundervisning
från den centrala enhet som leder och handlägger denna verksamhet.
Modersmålet är ett frivilligt ämne för eleverna. En elev som har en vårdnadshavare med
ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.
En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.(Skollagen 2010:800, 10
kap, 7§)

2.3 Ersättning för moms- och administrationskostnader till friskolor
De fristående grundskolorna ersätts för administrationskostnader med ett
schablonbelopp på tre procent av grundbeloppet.
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Till de fristående grundskolorna utgår momskompensation på sex procent av den
summa som utgörs av grundbeloppet samt schablonbeloppet för
administrationskostnader.
Till de fristående grundskolorna utgår momskompensation på sex procent av
tilläggsbeloppet.

3 Bidrag på lika villkor
Riksdagen fattade den 10 juni 2009 beslut om förtydligande av skollagens bestämmelser
om kommunens bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem
och förskoleklasser. 6 De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2009 och
tillämpades första gången kalenderåret 2010.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:


Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag.



Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
fastställandet av bidragen.



Bidraget ska bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp.



Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän
förvaltningsdomstol. Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets
storlek.

Kommunerna ska även fortsättningsvis ha möjlighet att göra vissa riktade satsningar och
välja olika slags resursfördelningsmodeller, till exempel utifrån socioekonomiska
faktorer. Det innebär att alla berörda elever i kommunen får samma möjlighet att ta del
av medlen, oavsett om de går i en kommunal eller fristående skola.
Det som påverkar resursfördelningsmodellen utöver grundtilldelningen är:

6



Ersättningen för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga
lokalkostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet eller skolform



Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder och
modersmålsundervisning

Offentliga bidrag på lika villkor, SFS 2009:672
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Administrationskostnad, en schablon på tre procent av grundbeloppet



Moms, en schablon på sex procent av grundbeloppet inkl.
administrationskostnad

Om kommunen av andra skäl tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten
under löpande verksamhetsår, ska enligt förordningen (1996:1206) om fristående skolor
och viss enskild verksamhet inom skolområdet, 4 kap. 2 §, motsvarande tillskott tilldelas
de fristående skolorna.
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1 Principer för resursfördelningsmodell
1.1 Modellen ska främja måluppfyllelse av förskolans mål
En resursfördelning som följer barnets behov bidrar till att förskolorna får förutsättningar
att ge rätt stöd och främja ökad måluppfyllelse enligt förskolans läroplan.

1.2 Modellen ska vara baserad på beprövad erfarenhet
Forskning1 visar på bakgrundsfaktorer som är avgörande för barns utveckling inom
förskolan.
SKR och skolverket har angett ett antal variabler som i hög grad påverkar barns möjlighet
till utveckling och lärande.
I aktuell statistik kan man följa bakgrundsfaktorernas påverkan för barns utveckling och
lärande.
Studier visar på att föräldrars utbildningsbakgrund är den mest avgörande faktorn för hur
barnen klarar målen.

1.3 Modellen ska vara begriplig, överskådlig och upplevas som rättvis
Modellen ska dokumenteras och därmed vara tillgänglig för alla samt redovisas öppet d. v. s.
vara transparant. Ambitionen är att modellen ska utformas så att den är begriplig.
Resursfördelningsmodellen ska upplevas rättvis och ge ekonomiska förutsättningar för en
likvärdig förskola.
I resultat från utvärderingsprojekt 1 har man funnit, att det inte endast är skolans resurser
som är viktiga för måluppfyllelsen, utan att det också är av största vikt hur resurserna
används, d. v. s. förskolornas arbetssätt.

1.4 Modellen ska vara behovsanpassad
Större delen av de tillgängliga resurserna bör utgöras av en grundtilldelning. En förskola som
enbart får grundtilldelning ska kunna bedriva en verksamhet med de krav som ställs.
Grundtilldelningen för fristående förskolor ska täcka kostnader för undervisning och lokaler.
Detta innebär kostnader för exempelvis skolledning, specialpedagoger, pedagogiskt material,
måltider, lokalkostnader och administration. För kommunala förskolor täcker
1

Skolverkets publikation 2005, ”Vad gör det för skillnad vad skolan gör?”

grundtilldelningen inte kostnader för skolledning, specialpedagoger, lokaler, måltider,
övergripande kostnader för IT och administration. Medel för dessa kostnader läggs centralt
hos chef för förskola och pedagogisk omsorg.

1.5 Modellen ska bygga på variabler som garanterar en likvärdig
resursfördelning
Modellen ska anpassas till vad kunskap, erfarenhet och forskning visar när det gäller barns
möjligheter att utvecklas.
Ett fåtal analyserade och faktabaserade variabler kännetecknar modellen.

1.6 Modellen gäller både fristående och kommunal förskoleverksamhet
Resurser följer barnet oberoende av vilken förskola barnet går i. Modellen tillämpas på all
förskoleverksamhet belägen i Mariestads kommun.

1.7 Modellen ska vara föränderlig över tid
Modellen ska kunna förändras utifrån framtida förändrade forskningsresultat, nya och
justerade variabler, politiska prioriteringar mm. Resursfördelningsmodellen följs upp och
utvärderas av sektor utbildnings ledningsgrupp årligen. Vid revidering av
resursfördelningsmodellen utarbetas förslag för fastställande i kommunfullmäktige.
Återrapportering av uppföljning av resursfördelning redovisas till utbildningsnämnden för
att säkerställa att förskolorna med hjälp av tilldelade resurser ger alla barn förutsättningar att
nå målen.

2 Resursfördelningsmodell för förskoleverksamheten
från och med den 1 januari 2018 2022
Resursfördelningsmodellen består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
Grundbelopp
I grundbeloppet ingår följande delar:


Grundtilldelning



Strukturtilldelning



Tilldelning för lokalkostnader



Tilldelning för förskolor med få barn



Tilldelning för nystart



Tilldelning för nyanlända barn

Tilläggsbelopp


Tilldelning för extraordinära stödåtgärder

Resurstilldelningen till nästkommande år baseras på det aktuella antalet barn den 15 oktober
innevarande år. Ersättningsnivåerna gäller för ett budgetår i taget i anslutning till att
utbildningsnämnden fastställer budgetramarna. Under budgetåret justeras grundbeloppet i
förhållande till löneökningar. Grundbeloppet fördelas utifrån antalet barn. Tilläggsbeloppet
tilldelas efter särskilt ansökningsförfarande. Fastställda ersättningsnivåer gäller alla utförare,
såväl kommunala som fristående förskolor. För fristående förskolor tillkommer ersättningar
för moms- och administrationskostnader.
Avstämning görs den 15:e i varje månad utifrån faktiskt antal barn. Under juli månad
genomförs ingen mätning. För utbetalningen i juli månad används faktiskt barnantal för juni
månad och justeras i augusti.

2.1 Grundbelopp
Grundbeloppet består av följande delar:
2.1.1 Grundtilldelning
Grundtilldelningen karaktäriseras av att den utgör en lika stor resurs per barn oberoende av
i vilket förskola, kommunal eller fristående, barnet går på.

Grundtilldelningen för fristående förskolor ska täcka kostnader för exempelvis pedagogisk
personal, skolledning, specialpedagoger, pedagogiskt material, måltider och administration.
För kommunala förskolor täcker grundtilldelningen inte kostnader för skolledning,
specialpedagoger, lokaler, måltider, övergripande kostnader för IT och administration.
Medel för dessa kostnader läggs centralt hos avdelningschef för förskola och pedagogisk
omsorg.
Grundtilldelningen är differentierad med olika belopp med följande uppdelning:


1 till 2 år



3 till 5 år

Åldersindelningen är uppdelad på åldersgrupperna 1 till 2 år och 3 till 5 år. Barn födda i
januari till och med juni månad det år de fyller 3 år räknas som 3 år vid mätningen i augusti.
Barn födda i juli till och med december månad det år de fyller 3 år, räknas som 3 år vid
mätningen i januari året efter.
Om en kommunal förskola avser att ha stängt för exempelvis kompetensutveckling och
semesterledighet måste alternativ erbjudas vårdnadshavare.

2.1.2 Strukturtilldelning
Strukturtillägget karaktäriseras av att det ger ett differentierat tillägg per barn och bygger på
hur barnens socioekonomiska bakgrund påverkar sannolikheten för att barnen ska uppnå
målen. Strukturtilldelningen ska kompensera för skillnader i barns förutsättningar, samtidigt
som den ska ge förskolan möjlighet att utveckla sig för att kunna möta alla barns olika
förutsättningar för deras utveckling.
Resurser till barn i behov av särskilt stöd ingår i strukturtilldelningen. När behov av
extraordinära stödåtgärder uppstår, kan förskolechef rektor ansöka om tilläggsbelopp för
dessa.
De variabler som Sveriges Kommuner och Landsting1 rekommenderar och som är grund
för strukturtilldelningen är:
Variablerna som efter uppföljning och analys och som ligger till grund för
strukturtilldelningen är:
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Utländsk bakgrund, barn HDI 2



Utbildningsnivå, föräldrar3



Familjen uppbär försörjningsstöd3

Human Development Index FN:s utvecklingsprogram

3 Sveriges kommuner och landsting, ”Socioekonomisk resursfördelning till skolor”, 2014



Barn som bor med ensamstående förälder en vårdnadshavare 3



Kön3

Statistik för variablerna uppdateras utifrån barnunderlaget den 15 oktober september varje
år. Mariestads kommun köper statistik från SCB som ger underlag för strukturfördelning
enligt de fem variablerna.
Viktningen av variabler för strukturtilldelning fastställs av utbildningsnämnden.

2.1.3 Nyanlända barn
Kommunen får ett riktat statsbidrag av Migrationsverket för nyanlända barn som är
folkbokförda i kommunen. För att kommunen ska få del av statsbidraget ska nedanstående
punkter uppfyllas:


Barnet är folkbokfört i kommunen



Barnet har kommit till Sverige som asylsökande flykting



Barnet har uppehållstillstånd



Barnet tillhör åldersgruppen 0-5 år

Sektor utbildning tar del av detta statsbidrag med ett engångsbelopp under det första året
barnet finns i kommunen. Därefter ska barnets behov täckas inom befintlig
resursfördelningsmodell för förskolan. Engångsbeloppet ska användas till stöd i
modersmålet och introduktionsstöd.
För asylsökande barn söks bidrag från Migrationsverket av respektive förskolechef .

2.1.4 Förskolor med få barn
Avsikten med tilldelningen för förskolor med få barn är att förstärka de ekonomiska
förutsättningarna att driva verksamheten, på grund av att förskolor med få barn har en högre
snittkostnad per barn. Tilldelningen fördelas till de förskolor som har färre än 40 barn. Beloppet
fastställs av utbildningsnämnden.

Fördelningen sker stegvis enligt följande:
Barnantal

Tilldelning till förskolor med få barn

1-13

Erhåller hela ersättningsbeloppet per barn

14-26

Erhåller 2/3 av ersättningsbeloppet per barn

27-39

Erhåller 1/3 av ersättningsbeloppet per barn

2.1.5 Lokalkostnader
Budgettilldelning för hyror följer kommunens styrprinciper.
Enligt riksdagens beslut4 om bestämmelser för kommunens bidrag till fristående skolor
samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser ska de fristående förskolorna
ersättas med en kommuns genomsnittliga lokalkostnad per barn.
Kommentarer till beräkningsgrunden för lokaltilldelning till fristående och
kommunala skolor
I förordningen5 om bidrag på lika villkor framgår att ersättning för hyra av lokaler ska
motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn eller elev i motsvarande
verksamhet eller skolform.
2.1.6 Startbidrag till nystartad förskoleavdelning
Nystartad förskoleavdelning tilldelas ett startbidrag till lek- och förbrukningsmaterial.
Storleken på bidraget fastställs av utbildningsnämnden inför varje budgetår.
Startbidraget är ett engångsbidrag och ges till respektive förskola och fristående förskola.

2.2 Tilläggsbelopp
Ersättningen ges för särskilda stödåtgärder för barn med ett omfattande behov av
extraordinärt stöd, som inte ryms inom den ordinarie pedagogiska verksamheten. Den
övriga pedagogiska verksamheten ska rymmas inom grundbeloppet.
Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda barn
som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska vara extraordinära stödåtgärder som
inte har koppling till den ordinarie pedagogiska verksamheten. Kostnad för stödet ska vara
kopplat till ett enskilt barn och ha samband med barnets behov och förutsättningar för att
kunna delta i den ordinarie pedagogiska verksamheten.
Det krävs att barnets stödbehov kartläggs och följs upp kontinuerligt.

2.3 Föräldraavgifter
Varje huvudman ansvarar för att debitera vårdnadshavare avgift för förskola.

4
5

Förordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Offentliga bidrag på lika villkor, SFS 2009:672

2.4 Ersättning för moms- och administrationskostnader till fristående
förskolor
De fristående förskolorna ersätts för administrationskostnader med ett schablonbelopp på
tre procent av grundbeloppet.
Till de fristående förskolorna utgår momskompensation på sex procent av den summa som
utgörs av grundbeloppet samt schablonbeloppet för administrationskostnader.
Till de fristående förskolorna utgår momskompensation på sex procent av tilläggsbeloppet.

3 Bidrag för lika villkor
Riksdagen fattade den 10 juni 2009 beslut om förtydligande av skollagens bestämmelser om
kommunens bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och
förskoleklasser6. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2009 och tillämpades första
gången kalenderåret 2010.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande:


Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag.



Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
fastställandet av bidragen.



Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.



Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän
förvaltningsdomstol. Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets
storlek.

Kommunerna ska även fortsättningsvis ha möjlighet att göra vissa riktade satsningar och
välja olika slags resursfördelningsmodeller, till exempel utifrån socioekonomiska faktorer.
Det innebär att alla berörda barn i kommunen får samma möjlighet att ta del av medlen,
oavsett om de går i en kommunal eller fristående förskola.
Det som påverkar resursfördelningsmodellen utöver grundtilldelningen är:


6

Ersättningen för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn i motsvarande verksamhet eller skolform.

Offentliga bidrag på lika villkor, SFS 2009:672)



Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder.



Administrationskostnad, en schablon på tre procent av grundbeloppet.



Moms, en schablon på sex procent av grundbeloppet inkl. administrationskostnad.

Om kommunen av andra skäl tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten
under löpande verksamhetsår, ska enligt förordningen om fristående skolor och viss enskild
verksamhet inom skolområdet, 4 kap 2 § motsvarande tillskott tilldelas till de fristående
verksamheterna.

Datum: 2021-10-06
Dnr: UN 2021/129
Sida: 1 (2)

Sektor utbildning

Utbildningsnämnden

Resursfördelningsmodell förskola, grundskola F-9
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderade
principer för resursfördelningsmodell för förskola och resursfördelningsmodell
grundskola F-9. Revideringen innebär förändring av variabler i strukturtillägget
till att följa Human development index (HDI) för att nå ett mer likvärdigt
fördelningssystem.

Bakgrund
Mariestads kommun antog en resursfördelningsmodell för förskola och
grundskola F-9 2014-12-15. Resursfördelningsmodellen utvärderas och
eventuellt revideras årligen utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Efter
genomförd analys finns behov att förändra variabler i strukturtillägget för att nå
ett mer likvärdigt fördelningssystem.
Analysen visar att i Mariestads kommun är variationen inte så stor mellan
enheterna, detta visar på ett relativt homogent samhälle, därför kompenserar
variablerna de skillnader som ändå finns förutom variabeln utländsk bakgrund.
Förslaget är att förändra denna variabel och i kontakt med SCB har
rekommendationen kommit att ta fram statistiken för Human development
index (HDI) som är ett standardsätt att mäta välfärden i det land som familjen
ursprungligen kommer ifrån. Analysen visar att de barn som kommer från
länder med högt HDI har bättre förutsättningar att klara sin utbildning än de
barn som kommer från länder med lägre HDI. I den nu fastställda
resursfördelningsmodellen kompenseras enheterna för barn med utländsk
bakgrund med samma belopp oavsett från vilket land de kommer ifrån.
Exempelvis är det skillnad i förutsättningarna att klara sin utbildning om barnet
kommer från Norge eller Somalia.
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Underlag för beslut
Bilaga 1. Resursfördelningsmodell förskola (förslag).
Bilaga 2. Resursfördelningsmodell grundskola (förslag).
Bilaga 3. Analys.
Bilaga 4. SCB – statistik.

Annica Henrysson
chef förskola och
pedagogisk omsorg

Anna-Karin Yséus
grundskolechef

Maria Appelgren
utbildningschef

Utbildningsnämnden
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-21

Utbildningsnämnden
UN § 121

Dnr 2021/00129

Resursfördelningsmodell för förskola och
resursfördelningsmodell grundskola F-9.
Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderade
principer för resursfördelningsmodell för förskola och resursfördelningsmodell
grundskola F-9.
Bakgrund

Mariestads kommun antog en resursfördelningsmodell för förskola och
grundskola F-9 2014-12-15. Resursfördelningsmodellen utvärderas och
eventuellt revideras årligen utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Efter
genomförd analys finns behov att förändra variabler i strukturtillägget för att nå
ett mer likvärdigt fördelningssystem.
Behandling på sammanträdet

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Arbetsutskottets förslag

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Resursfördelningsmodell förskola, grundskola F-9" upprättad
av chef förskola och pedagogisk omsorg, grundskolechef samt utbildningschef.
Resursfördelningsmodell förskola.
Resursfördelningsmodell grundskola.
Analys.
SCB – statistik.
Expedierats till:
Chef förskola och pedagogisk omsorg
Grundskolechef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbesty rkande
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Datum: 2021-05-24
Dnr: UN 2021/129
Sida: 1 (1)

Sektor utbildning

Utbildningsnämnden

Resursfördelningsmodell förskola, grundskola F-9
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderade
principer för resursfördelningsmodell för förskola och resursfördelningsmodell
grundskola F-9.

Bakgrund
Mariestads kommun antog en resursfördelningsmodell för förskola och
grundskola F-9 2014-12-15. Resursfördelningsmodellen utvärderas och
eventuellt revideras årligen utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Efter
genomförd analys finns behov att förändra variabler i strukturtillägget för att nå
ett mer likvärdigt fördelningssystem.

Underlag för beslut
Bilaga 1. Resursfördelningsmodell förskola (förslag).
Bilaga 2. Resursfördelningsmodell grundskola (förslag).
Bilaga 3. Analys.
Bilaga 4. SCB – statistik.

Annica Henrysson
chef förskola och
pedagogisk omsorg

Anna-Karin Yséus
grundskolechef

Maria Appelgren
utbildningschef

Bilaga 3 till ärende 2020/129 Resursfördelningsmodell

Analys av förslag till förändring:

Analysen av nuvarande resursfördelningsmodell visar på att den uppbyggnad som finns är fullgod
enligt skollagens krav för att främja en likvärdig skola.
Grundbeloppet är en likvärdig tilldelning för respektive barn/elev oberoende av vilken enhet de går
på. I grundbeloppet finns även extra tilldelning till skolor med få barn/elever.
Strukturbeloppet är uppbyggt utifrån fem variabler som bygger på barn och e levers socioekonomiska
bakgrund och är ett kompensatoriskt belopp för att kompensera för alla barn och elevers olika
förutsättningar för kunskapsutveckling.
Effekten av stukturbeloppets fem variabler har analyserats på enhetsnivå inom förskola, grundskola
och fritidshem. Analysen visar att i Mariestads kommun är variationen inte så stor mellan enheterna
(bilaga 4 ), detta visar på ett relativt homogent samhälle, därför kompenserar variablerna de
skillnader som ändå finns förutom variabeln utländsk bakgrund. Förslaget är att förändra denna
variabel och i kontakt med SCB har rekommendationen kommit att ta fram statistiken för Human
development index (HDI) som är ett standardsätt att mäta välfärden i det land som familjen
ursprungligen kommer ifrån. Analysen visar att de barn som kommer från länder med högt HDI har
bättre förutsättningar att klara sin utbildning än de barn som kommer från länder med lägre HDI. I
den nu fastställda resursfördelningsmodellen kompenseras enheterna för barn med utländsk
bakgrund med samma belopp oavsett från vilket land de kommer ifrån. Exempelvis är det skillnad i
förutsättningarna att klara sin utbildning om barnet kommer från Norge eller Somalia.

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2021-11-08

Kommunstyrelsen
Ks § 205

Dnr 2021/00291

Motion om att införa ett miljöledningssystem
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation

Marie Engström Rosengren (V) och Janne Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Marie Engström Rosengrens (V) yrkande.
Bakgrund

Staffan Haukland (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
Mariestads kommun ska inför ett miljöledningssystem i formen av en diplomering
enligt Svensk Miljöbas.
Kommunfullmäktige har den 14 juni 2021, § 77, beslutat att överlämna ärendet till
miljö- och byggnadsnämnden för beredning.
Kraven för en diplomering kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 En godkänd utfärdare av diplomeringen ska anlitas.
 Ekonomiska och personella resurser för ledningssystemets införande och
drift ska avsättas. Viktiga beståndsdelar är att miljöansvaret definieras och att
det finns ett engagemang och en delaktighet i hela verksamheten.
 En miljöutredning ska identifiera såväl positiva som negativa miljöaspekter
och utifrån dem upprättas en väl förankrad miljöpolicy som antas av
ledningen. Förankringen ska ske hos såväl egna medarbetare som
uppdragstagare.
 Miljömål och handlingsplaner ska upprättas. Av handlingsplanen ska bl.a.
framgå åtgärder för hur målen ska uppnås och vilket resursbehov det innebär.
En nödlägesberedskap ska finnas.
 Verksamhetens medarbetare ska ha lämplig kompetens för att kunna utföra
sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt riktigt sätt.
 Verksamheten ska vid revision ha genomfört miljöförbättringar och följt upp
sitt miljöarbete. Förbättringar och förändringar som skett sammanställs och
dokumenteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2021-11-08

 Verksamheten ska årligen sammanfatta resultatet av miljöarbetet i en
dokumenterad miljöberättelse. Verksamhetens medarbetare och övriga
intressenter ska informeras om verksamhetens miljöarbete.
 Verksamhetens ledning ska årligen genomföra och dokumentera en
utvärdering av miljöledningsarbetet och besluta om förändringar i syfte att nå
ständiga förbättringar.
 Revision ska genomföras årligen av Svensk Miljöbas godkända revisorer
under de första fyra åren. Senast den andra revisionen och därefter minst vart
fjärde år ska tredjepartsrevision utföras av revisor som inte är knuten till
utfärdarens organisation.
Sammanfattningsvis är följande dokument obligatoriska:

 Miljöutredning,
 Miljöpolicy,
 Mål och handlingsprogram,
 Miljöberättelse inklusive beskrivning av organisationen,
miljöpåverkan/betydande aspekter och miljöprestanda,
 Lista på den lagstiftning som verksamheten berörs av samt
 Utbildningsplan
Två exempel på kommuner som diplomerat antingen hela eller delar av sin
verksamhet är Enköping och Järfälla. Vid kontakt med dessa kommuner kan man
bilda sig en ungefärlig bild av resursbehovet. Enköping har haft en projektledare
under tre års tid 35-50 procent plus samordnare ute i verksamheterna. Järfälla lägger
ungefär 1 heltidstjänst sammanlagt på miljödiplomering varje år och miljösamordnare
på varje förvaltning som lägger olika från 10 procent till 100 procent av en tjänst.
Båda kommunerna har betydligt större folkmängd än Mariestad men de exemplen
kan ändå ge en fingervisning om resursbehovet.
En lokal jämförelse är den EMAS certifiering som VänerEnergi AB uppbär för sin
verksamhet sedan 2004. Här avsätter man en halvtids tjänst per år för att
vidmakthålla sitt miljöledningssystem.
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning

Miljö- och byggnadsnämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 5 oktober
2021, § 109, och föreslår att motionen ska bifallas och föreslår att kommunstyrelsen
ska utreda förutsättningarna med en värdering av nyttan kontra insatsen i personal
och pengar inför ett slutligt ställningstagande.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns fördelar med ett införa ett
strukturerat miljöarbete i formen av ett miljöledningssystem. Ett väl fungerande
miljöledningssystem kan gynna Mariestads kommuns utveckling genom att
verksamheter vill etablera sig i en miljö där ett hållbart miljöarbete bedrivs. En
förutsättning är dock att tillräckliga resurser kan avsättas för arbetet med ett
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-11-08

införande. En uppskattning av resursbehovet om hela kommunen omfattas är en
årsarbetskraft i cirka två år för projektledning och samordning ute i verksamheten.
Efter diplomeringen behöver arbetssättet vidmakthållas ute på sektorerna. Det finns
två skäl till att den slutliga utredningen inför beslut bör förläggas till
kommunstyrelsen. Dels att frågan är att betrakta som en tillväxtfråga och dels det
förhållandet att miljö- och byggnadsnämnden är en MTG nämnd och inte ska verka
enbart för Mariestads kommun i en sådan större fråga.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen.
Janne Jansson (S) tillstyrker Marie Engström Rosengrens (V) yrkande.
Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag ksau § 336/21
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-15
Protokollsutdrag MBN § 109/21
Protokollsutdrag Kf § 77/21
Motionen
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Verksamhetschef Gösta Lindmark)
(Miljöstrateg)
(Samhällsbyggnadschef Per Garenius)

Justerandes signatur
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Datum: 2021-10-14
Dnr: KS 2021/00291
Sida: 1 (3)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Motion om att införa ett miljöledningssystem
Kommundirektörens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
2. Kommunfullmäktige överlämnar åt kommunstyrelsen att vidare utreda
förutsättningarna vilket ska omfatta en värdering av nyttan kontra insatsen i
personal och pengar inför ett slutligt ställningstagande.

Bakgrund
Staffan Haukland (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
Mariestads kommun ska inför ett miljöledningssystem i formen av en
diplomering enligt Svensk Miljöbas.
Kommunfullmäktige har den 14 juni 2021, § 77, beslutat att överlämna ärendet
till miljö- och byggnadsnämnden för beredning.
Kraven för en diplomering kan kortfattat beskrivas enligt följande:
 En godkänd utfärdare av diplomeringen ska anlitas.
 Ekonomiska och personella resurser för ledningssystemets införande
och drift ska avsättas. Viktiga beståndsdelar är att miljöansvaret
definieras och att det finns ett engagemang och en delaktighet i hela
verksamheten.
 En miljöutredning ska identifiera såväl positiva som negativa
miljöaspekter och utifrån dem upprättas en väl förankrad miljöpolicy
som antas av ledningen. Förankringen ska ske hos såväl egna
medarbetare som uppdragstagare.
 Miljömål och handlingsplaner ska upprättas. Av handlingsplanen ska
bl.a. framgå åtgärder för hur målen ska uppnås och vilket resursbehov
det innebär. En nödlägesberedskap ska finnas.
 Verksamhetens medarbetare ska ha lämplig kompetens för att kunna
utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt riktigt sätt.
 Verksamheten ska vid revision ha genomfört miljöförbättringar och
följt upp sitt miljöarbete. Förbättringar och förändringar som skett
sammanställs och dokumenteras.

Sida

2(3)

 Verksamheten ska årligen sammanfatta resultatet av miljöarbetet i en
dokumenterad miljöberättelse. Verksamhetens medarbetare och övriga
intressenter ska informeras om verksamhetens miljöarbete.
 Verksamhetens ledning ska årligen genomföra och dokumentera en
utvärdering av miljöledningsarbetet och besluta om förändringar i syfte
att nå ständiga förbättringar.
 Revision ska genomföras årligen av Svensk Miljöbas godkända revisorer
under de första fyra åren. Senast den andra revisionen och därefter
minst vart fjärde år ska tredjepartsrevision utföras av revisor som inte är
knuten till utfärdarens organisation.
Sammanfattningsvis är följande dokument obligatoriska:
 Miljöutredning,
 Miljöpolicy,
 Mål och handlingsprogram,
 Miljöberättelse inkl beskrivning av organisationen,
miljöpåverkan/betydande aspekter och miljöprestanda,
 Lista på den lagstiftning som verksamheten berörs av samt
 Utbildningsplan
Två exempel på kommuner som diplomerat antingen hela eller delar av sin
verksamhet är Enköping och Järfälla. Vid kontakt med dessa kommuner kan
man bilda sig en ungefärlig bild av resursbehovet. Enköping har haft en
projektledare under tre års tid 35-50 procent plus samordnare ute i
verksamheterna. Järfälla lägger ungefär 1 heltidstjänst sammanlagt på
miljödiplomering varje år och miljösamordnare på varje förvaltning som lägger
olika från 10 procent till 100 procent av en tjänst. Båda kommunerna har
betydligt större folkmängd än Mariestad men de exemplen kan ändå ge en
fingervisning om resursbehovet.
En lokal jämförelse är den EMAS certifiering som VänerEnergi AB uppbär för
sin verksamhet sedan 2004. Här avsätter man en halvtids tjänst per år för att
vidmakthålla sitt miljöledningssystem.

Miljö- och byggnadsnämndens bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde den
5 oktober 2021, § 109, och föreslår att motionen ska bifallas och föreslår att
kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna med en värdering av nyttan
kontra insatsen i personal och pengar inför ett slutligt ställningstagande.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns fördelar med ett införa ett
strukturerat miljöarbete i formen av ett miljöledningssystem. Ett väl fungerande
miljöledningssystem kan gynna Mariestads kommuns utveckling genom att
verksamheter vill etablera sig i en miljö där ett hållbart miljöarbete bedrivs. En
förutsättning är dock att tillräckliga resurser kan avsättas för arbetet med ett
införande. En uppskattning av resursbehovet om hela kommunen omfattas är
en årsarbetskraft i cirka två år för projektledning och samordning ute i
verksamheten. Efter diplomeringen behöver arbetssättet vidmakthållas ute på
sektorerna. Det finns två skäl till att den slutliga utredningen inför beslut bör
förläggas till kommunstyrelsen. Dels att frågan är att betrakta som en
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tillväxtfråga och dels det förhållandet att miljö- och byggnadsnämnden är en
MTG nämnd och inte ska verka enbart för Mariestads kommun i en sådan
större fråga.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-15
Protokollsutdrag MBN § 109/21
Protokollsutdrag Kf § 77/21
Motionen

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Verksamhetschef Gösta Lindmark
Miljöstrateg
Samhällsbyggnadschef Per Garenius

Miljö- och byggnadsnämnden
sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2021-10-05

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 109

Dnr 2021/00094

Motion om att införa ett miljöledningssystem för Mariestads kommun
Dnr:2021MBN1721
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas.
Kommunfullmäktige överlämnar åt kommunstyrelsen att vidare utreda
förutsättningarna vilket ska omfatta en värdering av nyttan kontra insatsen i personal
och pengar inför ett slutligt ställningstagande.
Bakgrund

Vänsterpartiet, Staffan Haukland, föreslår att Mariestads kommun inför ett
miljöledningssystem i formen av en diplomering enligt Svensk Miljöbas. Kraven för
en diplomering kan kortfattat beskrivas enligt följande:
 En godkänd utfärdare av diplomeringen ska anlitas.
 Ekonomiska och personella resurser för ledningssystemets införande och drift
ska avsättas. Viktiga beståndsdelar är att miljöansvaret definieras och att det
finns ett engagemang och en delaktighet i hela verksamheten.
 En miljöutredning ska identifiera såväl positiva som negativa miljöaspekter och
utifrån dem upprättas en väl förankrad miljöpolicy som antas av ledningen.
Förankringen ska ske hos såväl egna medarbetare som uppdragstagare.
 Miljömål och handlingsplaner ska upprättas. Av handlingsplanen ska bl.a.
framgå åtgärder för hur målen ska uppnås och vilket resursbehov det innebär.
En nödlägesberedskap ska finnas.
 Verksamhetens medarbetare ska ha lämplig kompetens för att kunna utföra
sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt riktigt sätt.
 Verksamheten ska vid revision ha genomfört miljöförbättringar och följt upp
sitt miljöarbete. Förbättringar och förändringar som skett sammanställs och
dokumenteras.
 Verksamheten ska årligen sammanfatta resultatet av miljöarbetet i en
dokumenterad miljöberättelse. Verksamhetens medarbetare och övriga
intressenter ska informeras om verksamhetens miljöarbete.
 Verksamhetens ledning ska årligen genomföra och dokumentera en
utvärdering av miljöledningsarbetet och besluta om förändringar i syfte att nå
ständiga förbättringar.
 Revision ska genomföras årligen av Svensk Miljöbas godkända revisorer under
de första fyra åren. Senast den andra revisionen och därefter minst vart fjärde
år ska tredjepartsrevision utföras av revisor som inte är knuten till utfärdarens
organisation.

Sammanfattningsvis är följande dokument obligatoriska:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden
sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2021-10-05






Miljöutredning,
Miljöpolicy,
Mål och handlingsprogram,
Miljöberättelse inkl beskrivning av organisationen, miljöpåverkan/betydande
aspekter och miljöprestanda,
 Lista på den lagstiftning som verksamheten berörs av samt
 Utbildningsplan
Två exempel på kommuner som diplomerat antingen hela eller delar av sin
verksamhet är Enköping och Järfälla. Vid kontakt med dessa kommuner kan man
bilda sig en ungefärlig bild av resursbehovet. Enköping har haft en projektledare
under tre års tid 35-50% plus samordnare ute i verksamheterna. Järfälla lägger
ungefär 1 heltidstjänst sammanlagt på miljödiplomering varje år och miljösamordnare
på varje förvaltning som lägger olika från 10% till 100% av en tjänst. Båda
kommunerna har betydligt större folkmängd än Mariestad men de exemplen kan
ändå ge en fingervisning om resursbehovet.
En lokal jämförelse är den EMAS certifiering som VänerEnergi uppbär för sin
verksamhet sedan 2004. Här avsätter man en halvtids tjänst per år för att
vidmakthålla sitt miljöledningssystem.
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns fördelar med ett införa ett
strukturerat miljöarbete i formen av ett miljöledningssystem. Ett väl fungerande
miljöledningssystem kan gynna Mariestads kommuns utveckling genom att
verksamheter vill etablera sig i en miljö där ett hållbart miljöarbete bedrivs.
En förutsättning är dock att tillräckliga resurser kan avsättas för arbetet med ett
införande. En uppskattning av resursbehovet om hela kommunen omfattas är en
årsarbetskraft i ca två år för projektledning och samordning ute i verksamheten. Efter
diplomeringen behöver arbetssättet vidmakthållas ute på sektorerna.
Det finns två skäl till att den slutliga utredningen inför beslut bör förläggas till
kommunstyrelsen. Dels att frågan är att betrakta som en tillväxtfråga och dels det
förhållandet att miljö- och byggnadsnämnden är en MTG nämnd och inte ska verka
enbart för Mariestads kommun i en sådan större fråga.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Gösta Lindmark 2021-09-17
Motion från Vänsterpartiet Stefan Haukland.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen i Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-14

Kommunfullmäktige
Kf § 77

Dnr 2021/00009

Anmälan av nya motioner
Motion om att införa ett miljöledningssystem (KS 2021/291)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till miljö- och
byggnadsnämnden för beredning.
Nämnden ska vid behov samråda med övriga berörda verksamheter.
Bakgrund

Staffan Haukland (V) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska
införa ett miljöledningssystem i form av Miljödiplomering enligt kraven i
Svensk Miljöbas för hela eller delar av sin verksamhet.
Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden (infolåda, samt nämndsekr.)
Miljö- och byggnadschef Gösta Lindmark

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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