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När fasaderna på Vasavägen målades om passade Mariehus på att byta till en blå nyans på områdets enda höghus.
Kulörbytet ledde till många positiva reaktioner från hyresgäster och andra Mariestadsbor.

Rot-renoveringarna på Mariagatan var ett av Mariehus största projekt under 2021.

Mariehus vd har ordet
2021 har precis som 2020 varit ett annorlunda år. Vi
kommer med all säkerhet att prata om och minnas dessa
år under lång tid framöver.
Året har präglats av nya omständigheter som vi på ett
eller annat sätt varit tvungna att förhålla oss till. Den
världsomfattande pandemin som påverkat allas vardag
med stängda gränser, dödstal, en hårt ansträngd sjukvård,
isolering, avstånd, handsprit, ansiktsmasker, restriktioner,
hemundervisning samt inte minst saknaden efter fysiska
möten mellan släktingar, kamrater och kollegor. Vi skulle
kunna fortsätta att fokusera på det som har varit och
fortfarande är negativt för oss. Eller så kan vi försöka se
det som varit positivt under året.
Många av oss har exempelvis upptäckt nya umgängesformer och naturen har visat sig vara en bra kraftkälla för
oss alla. Skogspromenader och möjligheten att träffas
utomhus har fått en ny dimension. Klimatet i stort har
också blivit bättre i och med att vi inte längre reser så
mycket.
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På Mariehus kan vi också se tillbaka på ett innehållsrikt år. 2021 var året då vi kunde påbörja vårt planerade
rotprojekt för totalt cirka 600 lägenheter. 75 lägenheter
på Mariagatan genomgick renoveringen under året.
Ommålningen av fasaderna på Vasavägen har nog inte
gått någon förbi. Vi har fått enbart positiva synpunkter
från Mariestadsborna, och då främst från hyresgäster
som bor i området.
För att vara med och hejda coronavirusets framfart har
vi, precis som många andra, blivit mer digitala. Detta har,
trots en del utmaningar, bidragit till erfarenheter som vi
drar nytta av för att bli det bostadsbolag som vi både vill
och förväntas vara – både nu och i framtiden. Att nyttja
digital teknik och moderna kanaler är en del av vårt
uppdrag kring att ta ansvar och möta våra kunder med
god service. En av de stora digitala insatserna som vi gjort
för att följa med och leda utvecklingen framåt är att
uppdatera vårt fastighetssystem. Sedan i december är det
uppdaterade systemet på plats.

I skrivande stund har Mariehus 1 600 lägenheter som
behöver omsorg. Vår förvaltning gör ett enastående
arbete, särskilt med tanke på de förutsättningar som råder
under pågående pandemi. Att utföra underhåll och ta
hand om ärenden i någon annans hem kräver nu extra
försiktighet och hänsyn. Mycket arbete läggs på att
säkerställa både vår personals och våra hyresgästers
hälsa.
Vi sätter också av mer medel för löpande underhåll.
Detta indikerar i sin tur att vi som bolag säkerställer att
våra fastigheter är i ett föredömligt skick. På det sättet får
vi nöjda kunder, vilket är en förutsättning för bolagets
resultat och anseende.
Detta är möjligt tack vare alla våra duktiga och positiva
medarbetare, som varje dag gör ett enormt viktigt arbete
med att ge service till våra hyresgäster. Vår fantastiska
personal är nyckeln till vår framgång.
Tillsammans – personal, styrelse och ägare – ska vi se
till att 2022 blir ett glädjande och produktivt år.

»Vi sätter också av mer
medel för löpande
underhåll. Detta
indikerar i sin tur att vi
som bolag säkerställer
att våra fastigheter är i
ett föredömligt skick.«
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Ungefär 150 balkonger ska renoveras på Lindebäcksvägen.
Hälften av dem färdigställdes under 2021.

På Mariagatan har ett stort rot-projekt startat under året.
Kök och badrum samt stammar är i fokus under projektet.

Fyra nya lägenheter tog form när Mariehus under våren byggde om sin fastighet på Karlagatan 3.

Fastighetsförvaltning
Förvaltningsberättelse Mariehus AB
Ägare och verksamhet
Styrelsen och verkställande direktören för Mariehus AB
(org.nr. 556416–9323) får härmed avge följande berättelse
över verksamheten 2021, som är bolagets 31:a verksamhetsår. Bolaget är helägt av Mariestads kommun.
Bolaget är i sin tur moderbolag till Mariehus Ärlan AB
(org.nr. 559149–9974) och Mariehus Uttern AB (org.nr.
556659–5962). Samtliga bolag har sitt säte i Mariestad.
Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning.

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

Styrelse och verkställande direktör
Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i
Mariestad, har under verksamhetsåret hållit åtta
protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av
följande ledamöter och suppleanter:
Ordinarie ledamöter
Ordförande Göte Andersson (M), ledamöterna Lars
Carlsson (M), Johan Gotthardsson (L), Lars Alfredsson
(KD), Per Rosengren (V), Therese Weckström (S) samt vice
ordförande Linnéa Wall (S).		

Personalrepresentanter
Keijo Pollari (Fastighetsanställdas förbund)		
Verkställande direktör
Stefan Rånes

Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Mattias Bygghammar, huvudansvarig och auktoriserad
revisor

Guldsmeden 1 (balkongrenovering)		

Projektet omfattade renovering av framför allt kök och
badrum, samt byte av avlopps- och vattenstammar som har
nått sin tekniska livslängd. I samband med renoveringen
utfördes även andra åtgärder i fastigheterna, exempelvis
byte av lägenhetsdörrar och åtgärder på elsystemet.
Renoveringsarbetet startade under april. Det första
huset, med adress Mariagatan 24, evakuerades för att inte
riskera smittspridning under rådande pandemi.
De efterföljande huskropparna har dock renoverats
med kvarboende hyresgäster. Projektet skulle ha
färdigställts i december 2021, men på grund av pandemin
tvingades vi senarelägga färdigställandet av den sista
huskroppen till februari 2022.
		

Under året har arbetet med att renovera balkongerna på
Lindebäcksvägen 2–30 inletts. Balkongerna har länge
varit i dåligt skick med ett stort behov av underhåll.
Arbetet genomförs i två etapper. Den första etappen, som
omfattar halva området och alltså cirka 76 balkonger,
genomfördes under 2021. Under 2022 fortsätter arbetet
med resterande balkonger.		
		
Tången 1		
Yttertaket på denna fastighet har bytts ut och trapphuset
har målats.		

Lekmannarevisorer

Lejonet 9 (ombyggnad av lägenheter)

Ordinarie: Lars Göran Kvist
Suppleant: Björn Andersson

Befintliga bostäder och lokaler har byggts om i fastigheten
Lejonet 9, som ligger på Karlagatan 3. Ombyggnationen
resulterade i fyra nya lägenheter som var inflyttningsklara den 1 juni. Projektet har också omfattat renovering
av balkonger mot innergården, samt takbyte.
Projektet har pågått under större delen av 2021. På
grund av pandemin färdigställdes taket först under
januari 2022.

Organisationsanslutning
Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännytta, arbetsgivarorganisationen Fastigo samt till inköpsorganisationen
Husbyggnadsvaror (HBV).		

Firmatecknare

Förutom styrelsen i sin helhet även ordförande Göte
Andersson, vice ordförande Linnéa Wall samt vd Stefan
Rånes; två i förening.		
Suppleanter		
Ingemar Carlström (M), Göran Hellström (L), Emil
Gullbrantz (C), Maj-Britt Jansson (C), Håkan Fernström (S),
Marianne Johansson (S) och Bo Eksell (S).		
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Alen 2 (rotrenovering av kök och badrum)

Prästkragen 2–4 (målning av fasader)

Svanen 3		
Eftersom Trädgårdsgatan 4 ingår i en bevarandeplan är
det inte möjligt att byta fönster. I stället har byggnadens
fönsterbågar renoverats. Bågarna har plockats ur och
körts till verkstad för upprustning samt för byte av det
inre fönsterglaset till ett fyramillimeters energiglas.
Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Humlan 1–2 samt 4
Här har injustering av värmesystem slutförts och
samtliga radiatorventiler och termostater har bytts ut
på cirka 1 400 radiatorer. Injusteringen ger mycket
jämnare temperaturer i lägenheterna. Dessutom ger
den en energibesparing på cirka 8–10 procent av årsförbrukningen.
I samma område har också ett digitalt bokningssystem
installerats i alla tvättstugor. Hyresgästerna bokar nu sina
tvättider i systemet med hjälp av en tagg.

Putsfasader har lagats och fasader och tak har målats på
Vasavägen 1–21. Den största förändringen som gjorts är
kulörförändringen på Vasavägen 3, som har fått en blå
kulör. I övrigt har vi hållit oss till fastigheternas befintliga
kulörer för att bevara områdets karaktär. Fasaderna har
också kompletterats med fasadbelysning.
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På Västra vägen 33-35 och Mariegärdes väg 1-3 har hissar bytts ut under året.

Insekten 19 och 20

Fastighetsskötarorganisation

De gamla hissarna på Västra vägen 33–35 och Mariegärdes
väg 1–3 har dragits med stora underhållskostnader. Hissbyte har därför utförts i dessa fastigheter. I samband med
bytet har även dörrarna in till hisskorgen bytts ut, från
slagdörrar till automatiska dörrar. Eftersom dessa nya
dörrar förbättrar tillgängligheten i fastigheterna sökte vi
bidrag hos Boverket och fick detta beviljat.

Under året har skötselområdena omorganiserats. En ny
grupp har skapats som ska ansvara för fastigheterna i
centrala Mariestad. Gruppen består av två fastighets
skötare.

Låssystemet på Vasavägen har varit uttjänt under ett
antal år och det var därför nödvändigt att byta. Vi har
valt att satsa på ett digitalt system där man använder en
tagg till samtliga dörrar – även den egna lägenhetsdörren.
Fördelen är att när en hyresgäst tappar sin tagg är det
lättare att ersätta denna än en vanlig nyckel. Bytet har
inletts under 2021 och kommer att fortsätta under 2022.
Underhållskostnaderna har varit stora på hissarna i
höghuset på Vasavägen 3. Därför har ett hissbyte
påbörjats. Den första hissen är redan bytt och den andra
byts ut under 2022.
Rökluckorna i samtliga trapphus har också sanerats.
Detta på grund av att fåglar har kunnat ta sig ned till
rökluckorna via takhuvar längst upp i trapphusen. Vi
har nu också satt nät på takhuvarna så att fåglarna inte
längre kan komma in.
En injustering av fastighetens värmesystem har
slutförts. I och med det har radiatorventiler och termo
tater på cirka 900 radiatorer har bytts ut. Insatsen ger
jämnare temperatur i lägenheterna och en energibesparing
på cirka 8–10 procent per år.

Vattenskador
Vi har under året drabbats av många omfattande
vattenskador i våra fastigheter och lägenheter. Vattenskadorna beror till stor del på att vatten- och avlopps
stammar är i stort behov av renovering.
Vattenskador som uppstår tar i regel lång tid att åtgärda
och kräver ofta rivningsarbeten, torkning av konstruktioner, återställning av lägenheter med mera.
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Förbrukningsuppgifter
och kostnader
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Prästkragen 2–4

Fjärrvärme		
Under 2021 förbrukade vi 15 042 MWh fjärrvärme till en
kostnad av 10,9 miljoner kronor. Det ger ett genomsnittligt
pris på 0,73 kronor per kWh och en förbrukning på 138,2
kWh per kvadratmeter.		
		

Vatten		
Under året har Mariehus förbrukat 160 979 kubikmeter
vatten till en kostnad av 5,8 miljoner kronor.
Kostnaden består av följande delar:
• Rörlig avgift på 23,72 kronor per kubikmeter
• Lägenhetsavgift på 1 000 kronor per lägenhet
• Fast avgift per mätare på 2 941 kronor per år
• Dagvattenavgift på 563 kronor per påbörjad 1 000
kvadratmeter tomtyta
Detta ger ett genomsnittligt pris på 36,35 kronor per
kubikmeter, och en vattenförbrukning på 1,42 kubik
meter per kvadratmeter boyta och lokalyta. Samtliga
avgifter inkluderar moms.		

El		
Under 2021 har vi förbrukat 1 278 884 kWh för el till
allmänna utrymmen. Kostnaden för detta har blivit totalt
2,1 miljoner kronor. Det ger ett genomsnittligt pris på 1,62
kronor per kWh. I priset ingår elhandel, nätavgift,
certifikat och moms. Den genomsnittliga förbrukningen
har varit 11,29 kWh per kvadratmeter.		
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Förväntad utveckling, väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer		

Förslag till vinstdisposition

Mariehus mål är att driva verksamheten långsiktigt och
med ökad kundnöjdhet. Det gör vi genom att skapa bra
bostäder för livets alla faser. Vi har en stabil uthyrningssituation; risken att inte nå intäktsmålet för kommande år
bedöms därför som liten.
En projektering för nybyggnation i Lyrestad har
startats. Projektet ska resultera i ett mindre antal
radhusliknande bostäder.
I dessa covid-19-tider är det många butiker som har det
svårt, vilket gör att de kanske inte klarar av att driva sin
verksamhet. Om de tvingas stänga kan det leda till
vakanser, vilket naturligtvis påverkar bolaget.
En femårig underhållsplan har tagits fram för våra
fastigheter. Varje fastighet har gåtts igenom och vi har
kommit fram till vilka åtgärder som ska prioriteras
kommande år. Mycket handlar om rotrenoveringar och
andra åtgärder; detta för att på sikt minska driftkostnaderna för exempelvis akuta vattenskador.
Att minska våra kostnader genom ökad effektivitet och
att utveckla våra fastigheter är två viktiga faktorer för
oss. Vi bedömer att vårt arbete med dessa två faktorer
kommer att märkas i goda resultat framöver.
En stor del av bolagets kostnader består av räntekostnader. Den långsiktiga lönsamheten påverkas därför av
ränteutvecklingen på den finansiella marknaden.
						

Ekonomi
Hyresförhandling
Resultatet av hyresförhandlingarna blev en hyreshöjning
för lägenheter på 1,25 procent från och med den 1 mars
2021.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret		
Företagsledningen har särskilt beaktat påverkan och
risker för bolaget kopplat till coronapandemin. Effekterna
och riskerna vad gäller bolagets verksamhet, finansiella
ställning och fortsatta drift bedöms som begränsade.

Fastighetsvärden
Bedömningen av våra fastigheters verkliga värde
utgår från värderingsverktyget Datscha. Parametrarna
som påverkar värdet är hyresnivå, drift- och under
hållskostnader, byggår samt direktavkastningskrav.
Det sistnämnda varierar mellan 3 och 4,5 procent för

bolaget beroende på fastighetstyp.
Det sammanlagda marknadsvärdet för hela beståndet
är 1 711,4 miljoner kronor (1 554,1 miljoner under 2020).
Marknadsvärdet för moderbolagets bestånd är 1 493,7
miljoner kronor (1 387,9 miljoner) av det sammanlagda
värdet.

Försäljning
Under året har avtal tecknats om en försäljning av
markfastigheten Lillängen 2:4. Bolaget har erhållit en
handpenning för försäljningen och affären avslutas när
bygglov för byggnation av lägenheter vunnit laga kraft.
Avtal har också tecknats om en försäljning av vindkraftverket Fåleberg 1:3. Köparen är Vänerenergi och
tillträdet sker den 1 april 2022.
I samband med försäljningen har en nedskrivning av
verket gjorts med 10,7 miljoner kronor.

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
46 799 051 kr
Årets resultat
4 266 714 kr
51 065 765 kr
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt
följande:
• Ingen utdelning till aktieägarna
• 51 065 765 kronor balanseras i ny räkning		

Resultat
Resultatet av bolagets verksamhet under 2021, samt
bolagets ställning vid årets slut, framgår av nedanstående
resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och
notanteckningar.

		
		

Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga händelser har inträffat.		

Taxeringsvärden
Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår till
805,3 miljoner kronor (766,3 miljoner för 2020). För
dotterbolagens fastigheter ser taxeringsvärdena ut på
följande sätt:					
• Mariehus Uttern AB: 31,2 miljoner kronor
(31,2 miljoner för 2020)
• Mariehus Ärlan AB: 97,3 miljoner kronor (57,8 miljoner
för 2020)
		

Försäkringar

Fastigheter och inventarier är fullvärdesförsäkrade.
Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande
bestämmelser.

Moderföretagets förändringar i eget kapital

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt

2021

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning tkr

121 406

116 986

130 503

118 022

43 874

Balansomslutning tkr

862 938

841 513

831 377

870 226

722 529

Soliditet moderbolaget %

11,9

11,7

11,2

10,7

10,2

Eget kapital 2019.12.31

5 203

Soliditet moderbolag justerad %

55,2

52,1

47,7

49,2

47,4

Avskr på uppskr fond			

Soliditet koncernen %

13,4

13,1

11,9

11,6

13,0

Årets resultat				

Belåningsgrad %

46,6

50,5

55,8

55,1

53,2

Eget kapital 2020.12.31

1,3

1,5

-1,9

-2,4

1,9

1 044

998

993

978

967

Avkastn på EK koncern %
Medelhyra bostäder kr/m2
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 27.
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Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

		
UppskrivAktiekapital
Reservfond
ningsfond
3 042

Summa
eget kapital

43 262

41 959

93 466

-634

634
3 584

3 584

46 177

97 050

5 203

42 628

Avskr på uppskr fond			

-622

622

Årets resultat				

4 267

4 267

51 066

101 317

Eget kapital 2021.12.31

3 042

Övrigt fritt
eget kapital

3 042

5 203

42 006
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Tre lägenheter i Ärlan 4 byggdes om strax före årsskiftet och var inflyttningsklara i januari 2021.

Miljö- och kvalitetsarbete

Förvaltningsberättelse Koncernen		
Fastighetsförvaltning
Uttern 4 (Stadshuset)

Lokalanpassning Statens servicecenter

Bakgrunden till projektet är att det har läckt in vatten i
några kontor på plan 3 och 4 i Stadshuset. Hyresgästen
har också upplevt att det har luktat fukt (mögel) i dessa
rum.
Vid närmare utredning har det visat sig att den
befintliga konstruktionen på alla fönster (ej mot inner
gården) är en riskkonstruktion. På vissa ställen har den
utvändiga fogen och de utvändiga plåtarbetena släppt in
vatten när det har regnat kraftigt.
Vid utredningen upptäcktes också ingjutna tryckta
spikreglar. Det är dessa reglar som har bidragit till
»mögel«-lukten; något mögel påträffades nämligen inte vid
utredningen. Det upptäcktes dock att det finns PCB i ett
antal fogar vid fönstren och asbest i skivorna mellan
fönsterpartierna.
För att komma till rätta med läckaget måste vi byta
fönsterpartierna och de utvändiga plåtarbetena. Innan
dessa arbeten kunde påbörjas måste sanering ske.
Vi höll fortlöpande dialog med hyresgästen (Mariestads
kommun) kring detta arbete. Hyresgästen gjorde också en
egen utredning med tanke på arbetsmiljö.
Fönsterbytet och saneringen har pågått under större
delen av 2021. Vi har under arbetets gång stött på en
del hinder, exempelvis en ökad omfattning av saneringen samt försenade leveranser av fasadskivor och
fönster på grund av pandemin. Arbetena slutfördes
i januari 2022.
			

I Stadshuset har Tillväxthusets gamla lokaler anpassats
för att passa den nya hyresgästen, Statens servicecenter,
och dess verksamhet.
Statens servicecenter är en statlig serviceorganisation
där Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen
och Pensionsmyndigheten samlas på ett ställe.
Lokalanpassningen startade vid årsskiftet 2020/2021.
I april månad lämnades lokalen över till verksamheten.
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Ärlan 4 (Knallen)		

Projektet omfattar fasadrenovering, takbyte, åtgärder för
värme och ventilation i källare samt ombyggnation av tre
befintliga lägenheter på plan 3 och 4.
Arbetet startade under sommaren 2020 och pågick
fram till mars 2021. Fasad- och takarbetena drabbades av
leveransförseningar på grund av pandemin, vilket har
fått till följd att färdigställandetiden senarelagts.
Lägenheterna färdigställdes dock i slutet av december
2020 och var inflyttningsklara den 1 januari 2021.
Samtliga lägenheter är uthyrda.

Arbetet med att installera ny energieffektiv belysning i
trapphus, källare samt utomhus pågår löpande. Arbetet ger
god energibesparing och dessutom är ljuset från de moderna
armaturerna mycket bättre.
I de fastigheter där vi har installerat datoriserad drift
övervakning av värmecentralerna kan vi se en besparing
på cirka 10–15 procent av energiförbrukningen.
Vårt arbete med att installera temperaturmätning i
lägenheter har fortsatt under året. Förändringen görs för att
få kontroll över lägenheternas faktiska klimat, vilket i sin
tur gör att vi kan styra och reglera värmesystemet efter
inomhustemperaturen. Detta är ett effektivt sätt att
optimera värmesystemen och spara energi.
Att justera in värmesystem har visat sig ge en energi
besparing på cirka 10 procent. Injusteringen har utförts
i våra större områden, exempelvis Vasavägen och Södra
vägen. I samband med kommande rotrenoveringar ska fler
värmesystem ses över och en injustering utföras. Även
dessa fastigheter kommer då att få en energibesparande
effekt.

Ekonomi
Likviditet och finansiering i koncernen

Från och med den 1 januari ingår bolagen i kommunens
koncernbank, vilket innebär att all upplåning handläggs
av kommunen.
Den 31 december 2021 uppgick saldot på kommunens
koncernkonto till -9,9 miljoner kronor.
		

Väsentliga händelser under räkenskapsåret		

Företagsledningen har särskilt beaktat pandemins
påverkan på koncernen och de risker som pandemin
medför. Effekterna och riskerna bedöms som begränsade
vad gäller bolagets verksamhet, finansiella ställning och
fortsatta drift.

Koncernens förändringar i eget kapital
Annat eget kapital
		
UppskrivAktiekapital
Reservfond
ningsfond
Eget kapital 2019.12.31

3 042

5 203

43 262

Avskrivning på uppskr. fond			

Balanserad
vinst m m

Totalt
eget kapital

53 805

105 312

-634

634

Lokalanpassning restaurang (Brödernas)

Årets resultat				

12 071

12 071

Under 2021 har utvecklingen av Knallen fortsatt.
Projektet har handlat om att ställa i ordning en lokal åt
restaurangkedjan Brödernas på entréplanet. Arbetet
genomfördes under väldigt strama tidsramar, för att
färdigställa lokalerna inför öppningen den 17 september.

Eget kapital 2020.12.31

117 383

5 203

42 628

66 510

Avskrivning på uppskr. fond			

3 042

-622

622

Årets resultat				
Eget kapital 2021.12.31

3 042

5 203

42 006

6 613

6 613

73 745

123 996
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Resultaträkning			

Balansräkning				

Not
		
Koncernen
Verksamhetsåret 2021.01.01–2021.12.31 i tkr		
Rörelsens intäkter
Hyresintäkter

2021		

Moderbolaget

2020		

2021		

2020

131 553		

Övriga intäkter		

5 613		

		

137 166		

125 774		

116 464		

2 685		

4 942		

128 459		 121 406		

Tillgångar		
Anläggningstillgångar

1							
3,4

			
Not
Koncernen

Moderbolaget

2021.12.31		2020.12.31		2021.12.31		2020.12.31

1							

113 943

								

3 043

Materiella anläggningstillgångar								

116 986		

Byggnader och mark

8

819 878		

797 736		 660 846		

653 618

					

Vindkraft

9

7 500		

19 680		

7 500		

19 680

Rörelsens kostnader

Maskiner och inventarier

10

4 091		

2 420		

1 622		

2 149

Pågående projekt

15

72 112		

25 732		

65 925		

15 868

903 581		 845 568		 735 893		

691 315

1							

Material		

-5 704		

-4 267		

-5 364		

-4 150

Tjänster		

-12 106		

-18 387		

-11 365		

-17 012

		

Taxebundna kostnader		

-12 876		

-12 137		

-11 027		

-10 609

								

Uppvärmning		

-11 669		

-10 603		

-10 943		

-9 983

Finansiella anläggningstillgångar								

Fastighetsskatt

6

-3 032		

-2 960		

-2 720		

-2 648

Aktier i koncernföretag

16

0		

0		

11 300		

11 300

Övriga kostnader		

-14 981		

-14 571		

-14 028		

-13 711

Fordran hos koncernföretag

17

0		

0		 106 342		

103 042

Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

7

-17 610		

-16 503		

-17 610		

-16 503

Aktier och andelar

18

325		

325		

325		

325

8-10,15

-35 398		

-23 228		

-31 278		

-19 716

Uppskjuten skattefordran

21

7 224		

7 001		

816		

0

-113 376		 -102 656		 -104 335		

-94 332

		

7 549		

7 326		

118 783		

		

								

						

Rörelseresultat		

Summa anläggningstillgångar		

23 790		

25 803		

17 071		

22 654

911 130		

852 894		 854 676		

114 667		
805 982

									

								

Resultat från finansiella investeringar								

Omsättningstillgångar

Ränteintäkter

11

								

Räntekostnader

12

-12 180		

-12 462		

-11 955		

-12 212

Varulager								

		

-11 958		

-11 994		

-10 596		

-11 569

Lager elcertifikat vindkraft		

222		 468		1 359		 643

1							

312		

215		

312		

215		

								

						

Resultat efter finansiella poster		

Kortfristiga fordringar								

11 832		

13 809		

6 475		

11 085		

						
Bokslutsdispositioner

13

0		

0		

2 343		

1 316

Skatt

14

-5 219		

-1 738		

-4 551		

-8 817		

					
Årets resultat		

6 613		

12 071		

4 267		

3 584

Kundfordringar		

1 008		

1 595		

816		

1 330

Fordran hos koncernföretag		

0		

0		

3 343		

4 690

Skattefordran		

881		 795		

Övriga fordringar		

1 925		

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Fordringar hos Mariestads kommun

19

		

0		

0

2 358		

1 555		

1 422

3 175		

2 527		

3 019		

2 370

1 713		

31 156		

0		

25 338

8 702		

38 431		

8 733		

35 150		

						
Bank		

255		 255		 167		 166		

						
Summa omsättningstillgångar		

9 269		

38 901		

9 212		

35 531		

						
								
Summa tillgångar		

920 399		

891 795		 863 888		

841 513		
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Balansräkning fortsättning			

Kassaflödesanalys			

			
Not
Koncernen
Eget kaptital 		

Moderbolaget

			
Koncernen

2021.12.31		2020.12.31		2021.12.31		2020.12.31

Bundet eget kapital								
Aktiekapital		
Bundna reserver/reservfond		

3 042		

3 042		

Per den 31 december 2021 i tkr		

2021		

Moderbolaget

2020		

2021		

2020

Den löpande verksamheten 								

3 042		

3 042

Rörelseresultat före finansiella poster		

23 789		

25 803		

17 071		

22 654

5 203		

5 203		

5 203		

5 203

Avskrivningar och nedskrivningar		

35 398		

23 228		

31 278		

19 716

20

42 006		

42 628		

42 006		

42 628

		

59 187		

49 031		

48 349		

42 370

		

50 251		

50 873		

50 251		

50 873
Erhållen ränta		

222		

468		

1 359		

643

Erlagd ränta		

-12 180		

-12 462		

-11 955		

-12 212

Uppskrivningsfond
Fritt eget kapital

29							

Fria reserver/balanserat resultat		

67 132		

54 439		

46 799		

42 593

Årets resultat		

6 613		

12 071		

4 267		

3 584

Betald inkomstskatt		

0		

47 229		

37 037		

Ökning (-) / minskning (+) varulager		

-97		

Ökning (-) / minskning (+) kundfordringar		

587		

		
							

Ökning (-) / minskning (+) övr kortfr fordringar		

Avsättningar								

Ökning (+) / minskning (-) leverantörsskulder		

Avsättningar för skatter

		

73 745		

66 510		

51 066		

46 177

Summa eget kapital		

123 996		

117 383		

101 317		

97 050

								
Obeskattade reserver

22

0		

0		

2 374		

2 374

		

0		

0		

0

37 753		

30 801

1 341		

-97		

1 341

-292		

514		

-504

29 142		

30 514		

25 903		

29 164

4 887		

-3 139		

4 653		

-1 690

21

32 099		

27 702		

29 956		

25 556

Minskning (-) / ökning (+) övr kortfr rörelseskulder		

13 187		

244		

6 018		

-205

Summa avsättningar		

32 099		

27 702		

29 956		

25 556

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

94 935		

65 705		

74 744		

58 907

								
									

								

Långfristiga skulder

23							

Investeringsverksamheten								

Fastighetslån

24

721 607		

722 087		 695 407		

695 407

Investeringar i materiella anläggningstillgångar		

-95 880		

-65 353		

-76 168		

-81 144

Summa långfristiga skulder		

721 607		

722 087		 695 407		

695 407

Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar		

1 425		

0		

1 425		

101 766

Avyttring/amorteringar övr. finansiella anl.tillgångar		

0		

0		

0		

0

									

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-94 455		

-65 353		

-74 743		

20 622

Kortfristiga skulder								

								

Kortfristig del av fastighetslån		

480		

480		

0		

0

								

Leverantörsskulder		

16 983		

12 096		

14 224		

9 572

Finansieringsverksamheten								

Aktuell skatteskuld		
Skuld koncernkonto Mariestads kommun		
Övriga kortfristiga skulder		

815		 809		 815		 809
11 640		

0		

7 646		

0

769		

752		

768		

752

25

12 010		

10 486		

11 381		

9 993

Summa kortfristiga skulder		

42 697		

24 623		

34 834		

21 126

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förändring långfristiga lån		

-480		

-360		

0		

0

Lån till koncernföretag				

0		

0		

-79 535

-360		

0		

-79 535		

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

-480		

					
Årets kassaflöde		

0		

-8		

1		

-6

								
Summa skulder och eget kapital		

920 399		

891 795		 863 888		

841 513

Likvida medel vid årets början		

255		

263		

166		

172

Likvida medel vid årets slut		

255		

255		

167		

166		
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Notanteckningar (tkr)		
1 - Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-

Inventarier, verktyg och installation

5 år

Datorer

3 år

visningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första

		

redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet

		

och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kundford-

		

Intäkter
råd BFNAR 2012:1 (K3).		
ringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillDet inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit
		
gångar värderas individuellt till det belopp som beräknas
eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
Anläggningstillgångar
inflyta.
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffFinansiella anläggningstillgångar värderas efter första
erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom
eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella
		
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till
uppskrivningar.
Leasing
förvärvet.
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet
Värdering av finansiella skulder
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal,
räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för
Finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde.		
inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter
löpande underhåll och reparationer redovisas som
för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som
kostnader när de uppkommer.		
Skatt
kostnad linjärt över leasingperioden.		
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell
		
Avskrivningar
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt
Varulager
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt
för innevarande räkenskapsår som avser årets skatteplikVarulagret är upptaget till det lägsta av anskaffnings
jandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
tiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten
beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende
in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner
utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och
eller händelser.
deras aktuella plats och skick.		
mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars
Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla
		
nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden
Ersättningar till anställda
består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som
baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande
avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs
Följande komponenter ligger till grund
tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive
i resultaträkningen.		
för avskrivningen på:
regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och
		
Byggnader
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har
Eventualförpliktelse
Stomme/grund
100 år
inte nuvärdesberäknats.
En eventualförpliktelse redovisas inom linjen när det finns:
Stomkompletteringar/innerväggar
50 år
• En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade
Värme/sanitet
50 år
2 - Uppskattningar och bedömningar
händelser och vars förekomst endast kommer att
El
40 år
Värdering materiella anläggningstillgångar
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser,
Fasader
40–80 år
Bedömning av fastigheternas verkliga värde utgår från
som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar
Fönster
40 år
värderingsverktyget Datscha. Parametrarna som påverkar
eller uteblir, eller
Yttertak
40 år
värdet är hyresnivå, drift- och underhållskostnader, byggår
• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser,
Ventilation
30 år
samt direktavkastningskrav, vilket för bolaget varierar
men som inte redovisas som skuld eller avsättning
Transport (hiss)
30 år
mellan 3–4,5 procent beroende på fastighetstyp. Not 8
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser
Restpost
40 år
och 9. Nedskrivningsbedömning sker av alla materiella
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller
anläggningstillgångar och det baseras på till viss del
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig
Vindkraftverk
antaganden om framtiden som medför visst mått av
tillförlitlighet.		
Fundament
60 år
osäkerhet.
Torn

20 år

Generator

20 år

Rotor

20 år

Vingar

20 år

Restpost

20 år

18

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstill
fället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av
tillgången.
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Koncernen
3 - Hyresintäkter (Tkr)		

Moderbolaget

			
Koncernen

2021.12.31		2020.12.31		2021.12.31		2020.12.31

8 - Byggnader och mark		

Moderbolaget

2021.12.31		2020.12.31		2021.12.31		2020.12.31

Grundhyror		

138 314		

133 915		

121 488		

120 505

Ingående anskaffningsvärde		

1 087 105		

Hyresbortfall		

-6 761		

-8 141		

-5 024		

-6 562

Utförda om- och tillbyggnader		

44 736		

979 283		 864 738		
97 322		

Summa hyresintäkter, netto		

131 553		

125 774		

116 464		

113 943

57 684

0		

10 500

Årets fastighetsköp		

0		

10 500		

							

Årets försäljning/utrangering		

-1 158		

0		

4 - Operationell leasing							

Utgående anskaffningsvärde		

Löptider hyresavtal

							

antal						

Lokaler med index, löptid till år

Ingående avskrivningar enligt plan		

-1 158		 -101 766

1 130 683		 1 087 105		 889 404		

864 738

-260 362		 -239 519		 -243 082		 -228 531

2022

5

Årets avskrivningar enligt plan		

2023

3

Årets försäljning/utrangering		

2024

7

Utgående avskrivningar enligt plan		

2025

4

							

2026 eller senare

3

Ingående nedskrivningar		

-80 025		

-54 537		

162

0		

Lokaler/förråd 3 mån uppsägning

898 320

25 824		

-22 283		

-23 688		

-18 285		

-17 396

847		

2 845		

847		

2 845

-281 798		 -260 362		 -260 520		 -243 082
-19 056		

-54 537

0		

35 481

Förändring i samband med fastighetsreglering		

0		

Bostäder 3 mån uppsägning

1 541

Omklassificering		

0		
-25 488		

0		

0

Övrigt 3 mån uppsägning

1 015

Årets nedskrivning		

0		

0		

0

0		

Utgående nedskrivningar		

-80 025		

-80 025		

-19 056		

-19 056

Ingående uppskrivningar		

51 018		

51 018		

51 018		

51 018

5 - Ersättning till revisorer							
Revisionsuppdraget		

150		 205		

Skatterådgivning		

113		

Övriga tjänster		

0		

Summa		

94		

134

59		 108		

59

Årets uppskrivningar		

59		

59

Utgående uppskrivningar		

0		

0		
51 018		

0		

51 018		

0		

51 018		

0

51 018

263		 323		 202		 252
Restvärde enligt plan		

6 - Fastighetsskatt							

819 878

797 736		 660 846

653 618

							

Fastighetsskatt beskattningsår 2020		

0		

2 960		

0		

2 648

Fastighetsskatt beskattningsår 2021		

3 032		

0		

2 720		

0

Totala taxeringsvärden för fastigheterna		

933 883		

855 350		 805 348		

766 340

							

							

9 - Vindkraft							

7 - Personal							

Ingående anskaffningsvärde		

32 844		

32 844		

32 844		

32 844

Medelantal anställda och fördelning män/kvinnor						

Utgående anskaffningsvärde		

32 844		

32 844		

32 844		

32 844

Antal anställda totalt		

31		

31		

31		

31

							

Antal män		

27		

26		

27		

26

Ingående avskrivningar enligt plan		

Antal kvinnor		

4		

5		

4		

5

Årets avskrivningar enligt plan		

-1 465		

-1 464		

-1 465		

-1 464

Utgående avskrivningar enligt plan		

-14 629		

-13 164		

-14 629		

-13 164

							
		
		

-13 164		

-11 700		

-13 164		

-11 700

Antal på 		 Antal på				
balans-		
balans-		Varav		Varav

Ingående nedskrivningar		

0		

0		

0		

0

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

dagen		

dagen		

män		

män

Årets nedskrivningar		

-10 715		

0		

-10 715		

0

Styrelseledamöter 		

7		

7		

72%		

72%

Utgående nedskrivningar		

-10 715		

0		

-10 715		

0

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

3		

3		

75%		

75%
Restvärde enligt plan		

7 500		

19 680		

7 500		

19 680

							
Löner och arvoden 		
varav för vd		
Sociala avgifter enligt lag och avtal		
(varav pensionskostnad) 1		

12 263		

11 591		

12 263		

11 591

981		 897		 981		 897
4 298		

3 675		

4 298		

3 675

695		 721		 695		 721			

				

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

Styrelse

Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets

Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till

sida är uppsägningstiden 12 månader. Vid uppsägning från

87 466 kr.

verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader.

71 712 kr.		

10 - Inventarier							
Ingående anskaffningsvärde		

15 367		

15 023		

8 624		

8 403

Årets investeringar		

2 608		

1 206		

287		

1 083

Årets försäljningar/utrangeringar		
Utgående anskaffningsvärde		

Verkställande direktör

Övr ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till

							

Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som
för övriga tjänstemän dvs enligt KAP-KL-Fastigo.
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-267		 -862		 -267		 -862
17 708		

15 367		

8 644		

8 624

							
Ingående avskrivningar enligt plan		

-12 947		

-12 890		

-6 475		

-6 487

Just avskrivn försäljningar/utrangeringar		

267		

867		

267		

867

Årets avskrivningar enligt plan		

-937		

-924		

-814		

-855

Utgående avskrivningar enligt plan		

-13 617		

-12 947		

-7 022		

-6 475

Restvärde enligt plan		

4 091		

2 420		

1 622		

2 149
21

Koncernen
11 - Ränteintäkter		

Moderbolaget

2021.12.31		2020.12.31		2021.12.31		2020.12.31

Ränteintäkter, koncernföretag		

0		

0		

1 138		

352

Ränteintäkter, Mariestads kommun		

0		

165		

0		

0

			
Koncernen
Moderbolaget
18 - Aktier och andelar		
2021.12.31		2020.12.31		2021.12.31		2020.12.31		
Ackumulerade anskaffningsvärden								
Vid årets början		

Ränteintäkter, övriga		

221		 303		 221		 290

Årets försäljning		

		

221		 468		1 359		 642

Vid årets slut		

325		

325		

0		
325		

325		

0		
325		

325

0		
325		

0
325

Innehavet avser onoterade andelar.							

										

12 - Räntekostnader							
Räntekostnader, koncernföretag		

0		

0		

0		

0

19 - Fordringar hos Mariestads kommun

Räntekostnader, Mariestads kommun		

-12 149		

-3 888		

-11 930		

-3 813

Innestående belopp avser koncernkonto och är omedelbart tillgängligt för bolaget att disponera.					

Räntekostnader, övriga		

-29		

-8 574		

-25		

-8 399

			

		

-12 178		

-12 462		

-11 955		

-12 212

						
13 - Bokslutsdispositioner		

		

			

20 - Uppskrivningsfond		
Belopp vid årets ingång		

42 628		

43 262		

42 628		

		

Avsättning till fonden under räkenskapsåret		

0		

0		

0		

0

-622		

-634		

-622		

-634

42 006		

42 628		

42 006		

42 628

Periodiseringsfond 2020		

0		

0		

0		

-2 374

Årets avskr på uppskrivningsfond		

Koncernbidrag		

0		

0		

2 343		

3 690

Belopp vid årets utgång		

1 316

							

Summa bokslutsdispositioner		

0		

43 262

0		

2 343		

								

21 - Avsättning för skatter/Uppskjuten skattefordran							

14 - Skatt på årets resultat							

Uppskjuten skatt avseende fastigheternas								

Aktuell skattekostnad		

-1 045		

-1 524		

-967		

-1 524

bokförda och skattemässiga värde		

32 099		

27 702		

29 956		

25 556

-7 224		

-7 001		

-816		

0

32 099		

27 702		

29 956		

25 556

Uppskjuten skatt		

-4 174		

-214		

-3 584		

-7 293

Redovisat som uppskjuten skattefordran		

		

-5 219		

-1 738		

-4 551		

-8 817		

Redovisat som avsättning för skatter		

							
Avstämning av effektiv skatt 		

		

		

22 - Obeskattade reserver							

		

Periodiseringsfond 2020		

0		

0		

Redovisat resultat före skatt		

11 831		

13 809		

8 818		

7 123

Skatt beräknad enl gällande skattesats 20,6%		

-2 437		

-1 524		

-1 816		

-1 524

Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader		

1 392		

0		

849		

0

Förändring uppskjuten skatt		

-4 174		

-214		

-3 584		

-7 293

Del som förfaller 2 - 5 år		

-8 817

För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivits

Redovisad effektiv skatt		

-5 219		

-1 738		

-4 551		

2 374		

2 374

23 - Långfristiga skulder							
721 607		

722 087		 695 407		

695 407

fastighetsinteckningar om sammanlagt 266 557 tkr, varav moderbolaget är 266 557 tkr.
		

Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt 656 527 tkr, varav för moderbolaget 629 407 tkr.					

		

									

15 - Pågående projekt		
Ingående balans		

25 732		

43 755		

15 868		

38 386

Omklassificerat		

-47 056		

-73 078		

-25 824		

-67 709

24 - Ställda säkerheter							
Fastighetsinteckningar		

266 557		

266 557		 266 557		

266 557

Under året nedlagda kostnader		

93 436		

55 055		

75 881		

45 191

								

Utgående balans		

72 112		

25 732		

65 925		

15 868

25 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter								
Semesterlöneskuld		

							

Sociala kostnader		

16 - Aktier i koncernföretag		

Räntekostnader		

Mariehus Ärlan AB, orgnr 559149-9974
Mariehus Uttern AB, orgnr 556659-5962

		
		

Säte		Röstandel
Mariestad		
Mariestad		

100 %		

Ant. aktier		Bokf. värde

100 %		

50 000		
1 000		

50		
11 250

1 263		

1 188		

1 263		

821		 789		 821		 789
0		 434		

0		 429

Förskottsbetalda hyror		

8 610		

8 027		

7 981		

7 539

Förskott försälj mark		

950		

0		

950		

0

Övriga kostnader		

366		

							
17 - Fordran hos koncernföretag		

		
0		

0		

103 042		

23 507

Under året tillkommande		

0		

0		

4 300		

80 535

Amorterat		

0		

0		

-1 000		

-1 000

Vid årets slut		

0		

0		 106 342		

103 042

12 010		

48		 366		

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Vid årets början		

1 188

10 486		

11 381		

48
9 993		
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26 - Koncernuppgifter
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor
avser 33% av inköpen och 19% av försäljningen andra
företag inom hela den företagsgrupp som företaget
tillhör.		
		
27 - Nyckeltalsdefinitioner		
Balansomslutning: Totala tillgångar
Soliditet: Eget kapital +79,4% av obeskattade reserver/
totala tillgångar
Soliditet justerad: Redovisat eget kapital plus kapital
andelen av obeskattade reserver plus bedömt övervärde
i fastigheter minskat med uppskjuten skatt i förhållande
till balansomslutning justerad för övervärde.
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning
Belåningsgrad: Fastighetslån / fastigheternas marknadsvärde		
		
28 - Händelser efter balansdagen		
Inga väsentliga händelser, utöver ordinarie verksamhet,
har inträffat efter räkenskapsårets utgång.		
29 - Resultatdisposition		
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel: 
Årets resultat: 


46 799 051 kr
4 266 714 kr
51 065 765 kr
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Femårsöversikt		

		

per den 31/12 i Tkr

Enhet

2021

2020		

2019		

2018		

2017

Förvaltat bestånd koncern							
Bostäder

Antal

1 600

Lokaler

Antal

217

1 599		

221		 226		 214		

1 572		

1 599		

1 587

Garage

Antal

329

330		 330		 338		 338

P-plats

Antal

872

870		 855		 876		 866

Total bostadsyta

kvm

104 649

104 474		

102 230		

104 517		

103 850

Total lokalyta

kvm

22 069

22 196		

22 445		

23 153		

19 441

191

							
Resultaträkning moderbolag							
Omsättning

tkr

121 406

116 986		

130 503		

118 022		

Material

tkr

-5 364

-4 150		

-3 406		

-3 844		

43 874

Tjänster

tkr

-11 365

-17 012		

-17 435		

-17 632		

0

Fastighetsskatt

tkr

-2 720

-2 648		

-2 566		

-1 983		

-1 992

Avskrivningar/nedskrivningar

tkr

-31 278

-19 716		

-35 659		

-54 889		

Taxebundna kostnader

tkr

-11 027

-10 609		

-10 774		

-10 540		

Uppvärmning

tkr

-10 943

-9 983		

-10 417		

-11 022		

0

Personalkostnader

tkr

-17 610

-16 503		

-17 245		

-16 830		

0

Övriga kostnader

tkr

-14 028

-13 711		

-14 280		

-12 321		

Finansiell intäkt

tkr

1 359

643		

674		

178		

134

Finansiell kostnad

tkr

-11 955

-12 212		

-12 002		

-13 167		

-21 074

Bokslutsdispositioner

tkr

2 343

1 316		

3 167		

3 542		

16 264		

Skatt

tkr

-4 551

-8 817		

-1 243		

-5 426		

- 4 210

Resultat

tkr

4 267

3 584		

9 317		

-25 912		

13 169

0		

-18 020		
-53

-1 754		

				
Balansräkning moderbolag							
Balansomslutning

tkr

863 888

841 513		

831 377		 870 226		

722 529

Anläggningstillgång

tkr

854 676

805 982		

765 077		

690 191

Långfristig skuld

tkr

695 407

695 407		

695 407		 724 833		

Eget kapital

tkr

101 317

97 050		

93 466		

841 192		
93 498		

628 115		
73 680		
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»Mariehus uppdrag är att göra det möjligt för
kommunens invånare att leva ett rikt liv, genom att
erbjuda kvalitetsboende till rimlig kostnad.«

Mariehus AB • Box 119, 542 22 Mariestad • Org.nr 556416-9323
Telefon 0501-686 00 • info@mariehus.se • www.mariehus.se
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Årsredovisning VänerEnergi 2014

SAMMANFATTNING AV 2021

FJÄRRVÄRME
RESULTAT
TKR

ELNÄT

ENTREPRENAD

STADSNÄT

TELEKOM

NYA ENERGISYSTEM

KONCERN
GEMENSAM

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

6 793

5 221

19 624

24 517

0

0

12 297

16 991

0

0

-9

417

2 106

766

Intäkter

112 434

93 774

79 619

77 237

7 967

7 815

28 290

26 285

9 296

8 716

206

135

6 929

5 115

Kostnader

-86 085

-72 454

-48 928

-42 755

-6 680

-6 500

-11 383

-10 978

-7 868

-7 179

-3 101

-4 076

-3 483

-3 210

Avskrivningar

-13 088

-13 228

-14 130

-12 706

-973

-962

-8 071

-7 903

-159

-259

-267

-191

-73

-55

Rörelseresultat

13 261

8 092

16 561

21 776

314

353

8 836

7 404

1 269

1 278

-3 162

-4 132

3 373

1 850

Finansiellt netto

-1 163

-1 792

117

93

-86

-130

-1 820

-2 297

-19

-26

-192

-173

-2 134

-2 351

RESULTAT

12 098

6 300

16 678

21 869

228

223

7 016

5 107

1 250

1 252

-3 354

-4 305

1 239

-501

Investeringar

			

Viktiga händelser under året:
• Under slutet av året såg vi dramatiskt stigande elmarknadspriser. Uppgången är den största sedan avregleringen av elmarknaden.
• Under året genomfördes bytet av kommunikationsoperatör som vi sedan länge planerat för då Fastbit ersattes av
Bosnet.
• Fjärrvärmens energiomsättning steg med närmare 25
GWh, eller 20 %, och gav därmed underlag för avdelningens bästa resultat sedan starten.

Årsredovisning VänerEnergi 2014
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VD HAR ORDET

VD har ordet
Ännu ett år har passerat i pandemins tecken och först nu i
början av 2022 kan vi börja hoppas på ett liv utan restriktioner och isolering. Det har varit en sällsynt dyster period och vi får innerligt hoppas att det inte kommer några
nya bakslag. Vi har sedan nu fått uppleva en annan typ av
katastrof och jag syftar då på kriget i Ukraina.
VänerEnergi har under stora delar av året fortsatt med
växelvis hemarbete där så har varit möjligt. Vår kundservice har hela tiden hållit öppet med vissa förändringar
runt kunddisken men ändå har smittspridningen på arbetsplatsen varit obefintlig. Vår sjukfrånvaro har under
2021 fallit tillbaka till de låga siffror vi hade före pandemin vilket är något förvånande men kanske delvis kan
förklaras av att vissa kunnat arbeta från hemmet då man
bara haft lindriga symptom.
Pandemin har varit förödande på många plan men i ett
avseende har den skapat nya arbetssätt och kunskaper.
Människor har nödgats att ta till sig den digitala tekniken
avsevärt snabbare än i ett normaltillstånd. Digitala möten
har definitivt seglat upp som ett alternativ till personliga
möten. Vinsterna ligger främst i att vi kan minska antalet
transporter och därmed minska både miljöbelastningen
och ineffektiv restid.
Ekonomiskt har vi även 2021 haft i princip obefintlig påverkan av covid19. Vi har inte upplevt några direkta problem med betalningsförmågan hos våra kunder. Desto
kämpigare har de troligen haft det med höstens kraftigt
stigande elpriser.
För ett energibolag är det, som oftast, utetemperaturen
som har störst påverkan. Från en mycket mild vinter 2020
gick vi till en betydligt strängare sådan under 2021 vilket
också speglar sig i fjärrvärmens energiomsättning. Fjärr-
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värmens energiomsättning steg med närmare 25 GWh,
eller 20 %, och gav därmed underlag för avdelningens
bästa resultat sedan starten.
Under slutet av året såg vi dramatiskt stigande elmarknadspriser. Uppgången är den största sedan avregleringen av elmarknaden och betänk då att 2020 var ett år med
mycket låga priser. Detta har givetvis varit ett hårt slag
för många elkunder med hög elanvändning och rörliga
prisavtal. Dessutom ser de höga elpriserna ut att bestå
också under våren 2022.
Det finns givetvis flera kortsiktiga orsaker till att elpriserna nu stigit både nationellt och i Europa men fundamentalt beror det på att vi har en underliggande produktionsbrist i systemet. Vi har tagit bort produktionskapacitet,
främst kärnkraft, men vi har inte ersatt det med någon
grundläggande baskraftsproduktion. Fram till år 2040
beräknar flertalet prognosmakare att vår nationella elanvändning minst kommer att fördubblas. Med andra ord
så står vi inför en gigantisk utmaning om vi ska klara den
omfattande elektrifieringen i vårt samhälle. Problemen
är likartade i resten av världen. Beroendet av den ryska
gasen i Mellaneuropa är dåligt både ur hållbarhets- och
säkerhetsaspekten. Alternativen kol och olja är heller ingen lösning.
Vi måste snarast bestämma oss för vägen framåt. Tiden
börjar bli knapp.
Nationellt har vi ändå möjligheter att till viss del lindra
effekterna av elektrifieringen. Jag tänker då på fjärrvärmens potential som uppvärmningsalternativ. VänerEnergis långvariga satsning på fjärrvärme och hållbara bränslen känns nu viktigare än någonsin. En hållbar fjärrvärme
kan få en än viktigare roll att spela i framtidens energi-

VD HAR ORDET
lösningar vilket vi också hoppas ska bli uppmärksammat
på EU-nivå. Fjärrvärmen och då i synnerhet kraftvärmen
skapar dubbla positiva effekter på vårt elberoende. I konsumentledet ersätter biobränsledriven fjärrvärme dyrbar
elvärme och i producentledet ger en stor fjärrvärmelast
vintertid möjligheten att producera el i våra kraftvärmeverk just när elbehovet är som störst. Kraftvärme är den
energilösning där verkningsgraden är som allra störst.
Ur kundperspektivet har en fjärrvärmeanslutning bara
positiva förtecken. Leveranssäker, prisvärd, hållbar och i
princip underhållsfri.

av Bosnet. Samtidigt avyttrades aktierna i Fastbit som
vi varit delägare i sedan 2009. Försäljningen renderade
i en vinst på drygt 3,3 mkr som varit starkt bidragande
till årets goda resultat. Verksamheten i Bosnet förväntas
i grunden ge en bättre marginal för oss som är nätägare
och delägare.

Under året genomfördes bytet av kommunikationsoperatör som vi sedan länge planerat för då Fastbit ersattes

Tack alla ni som med ett idogt arbete varit med och bidragit till bolagets framgångsrika utveckling.

Från ett bra resultat 2020 gick vi till ett ännu bättre 2021.
35,1 mkr i resultat efter finansnetto (29,9 föregående år).
Uteslutande samtliga affärsområden visar mycket goda
resultat vilket skapar framtidstro.

Rolf Åkesson, VD
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PERSONAL

Vår personal är vår viktigaste tillgång
Hälsobokslutet 2021

Arbetsmiljömål

Hälsobokslut gör vi för att se hur våra medarbetare mår
och för att se vad vi som arbetsgivare kan göra för att förbättra våra medarbetares hälsa och förutsättningar att
klara de arbetsuppgifter som ska utföras.

Följande mål finns:

Sammanfattning av 2021

• Minska sjukfrånvaron och öka prestationsförmågan.

• Totala sjukfrånvaron har minskat till 2,0 % (2,4), detta
trots att vi hela året levt med covid19.
• Medelåldern har stigit från 49 till 50 år.
• Beträffande friskvården så har flertalet gruppaktiviteter
ställts in till följd av pandemin.

Personalstruktur
Vid årsskiftet 2021/2022 var vi 48 (50) tillsvidareanställda och 1 (0) tidsbegränsat anställda, och av samtliga anställda var 15 (15) kvinnor. Under året har 0 (1) personer
tillsvidareanställts medan 2 personer har avgått med pension.
Medianåldern är 50 år (50). Med median menas att det är
lika många som är äldre som yngre än 50 år. Medelåldern
är 50 år (49). Under år 2022 förväntas 3 medarbetare att
avgå med pension.

Sjukfrånvaron
Den totala sjukfrånvaron blev 2,0 % (2,4). Vårt mål är att
hålla den totala sjukskrivningen under 3 % har vi klarat
med god marginal.

• Motverka ohälsa i arbetet.
• Främja friska medarbetare.
• Totala sjukfrånvaron långsiktigt under 3 %.

Friskvården i VänerEnergi AB
Bolaget har två friskvårdsombud utsedda. Deras uppgift
är att:
• Få så många som möjligt aktiva i de friskvårdsinsatser
som bolaget erbjuder och lägga särskild fokus på den
del av personalen som är minst aktiv.
• Föreslå och följa upp de friskvårdsaktiviteter som bolaget erbjuder.
• Följa upp hälsoprojektet.

Aktiviteter som erbjuds de anställda
VänerEnergi AB erbjuder de anställda ett årligt friskvårdsbidrag att användas efter eget önskemål förutsatt att det
ryms inom Skatteverkets regler för motion och friskvård.
Speciella aktiviteter som har arrangerats under 2021:
• Paddelkväll i samband med årsmöte i personalklubben.
• Anskaffat ett beg pingisbord och ett enklare gå/löpband.
• Tävling/träningsbingo med olika aktiviteter att utföra
över en tid, cirka 30 deltagare.
Precis som året innan har många arrangemang ställts in till
följd av pandemin.
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MILJÖ

Vi värnar om miljön
Allmänt
VänerEnergi inklusive dotterbolaget VänerEl är sedan 2004
certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
ISO 14001 är ett verktyg för företag och organisationer att
bedriva ett strukturerat och systematiskt miljöarbete. Systemets syfte är att hjälpa oss att följa upp och nå våra miljömål,
efterleva gällande lagkrav på miljöområdet och att genom
ständiga förbättringar minska företagets miljöpåverkan.
Andelen återvunnen och/eller förnyelsebar energi i våra
produkter ut till kund är nästan 100 %. Den positiva miljöeffekten förstärks genom att vi fortsätter att investera i åtgärder för minskade utsläpp från exempelvis våra transporter
och anläggningsarbeten, samt att genom vår utbyggnad av
fjärrvärmen förbättra luftkvaliteten och minska koldioxidutsläppen. All el som köps in för att täcka våra nätförluster i
elnäten är sedan 2013 ursprungsmärkt vattenkraftsel. Detsamma gäller all el som säljs till våra kunder som har elhandelsavtal med vårt dotterföretag VänerEl. Fjärrvärmen och
ångan produceras med biobränslen dels i vårt intressebolag
Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB) för Mariestad, dels i egna
produktionsanläggningar i Töreboda och Lyrestad.

Klimatbokslut
I klimatbokslutet studeras koncernen VänerEnergis totala
klimatpåverkan i samhället, vilket innebär att alla utsläpp
från företagets egna verksamheter finns med tillsammans
med de utsläpp som företaget indirekt genom sin verksamhet orsakar eller undviker. Här skiljer man på;
Direkt tillförd klimatpåverkan, vilket visar företagets CO₂ₑ
(koldioxidekvivalenter) utsläpp i de egna produktionsanläggningarna, drift av egna fordon och värme till den egna
fastigheten.

Indirekt tillförd klimatpåverkan, vilket visar de CO₂ₑ utsläpp
som företaget orsakar hos andra företag genom sin verksamhet. Exempel på dessa är inköp av el, inköp av värme
och ånga från vårt intressebolag KKAB samt transporter
med mera som är nödvändiga för verksamheten.
Indirekt undviken klimatpåverkan, vilket innebär de CO₂ₑ
utsläpp som skulle uppstått i samhället om inte VänerEnergi
funnits.
VänerEnergi redovisar ett negativt utsläpp av CO₂ₑ. Hur är
detta möjligt? Jo det är möjligt genom att beräkna hur stora
utsläppen skulle vara om inte VänerEnergi funnits.
Vi har då räknat med att elen som levererats till våra elhandelskunder i dotterbolaget VänerEl, som idag produceras
med 100% vattenkraft, skulle ersättas av den så kallade
nordiska residualmixen, vilket är den produktionsmix av el
som elhandelskunden normalt får om inte kunden aktivt
väljer något annat. Även kunder hos VänerEl utan något
elhandelavtal, kunder med så kallat anvisat pris, får denna
mix. Kunder som har ett elhandelsavtal med VänerEl behöver inte göra något val, här är all el 100% ursprungsmärkt
vattenkraftsel. Detsamma gäller den el som köps in för att
täcka nätförluster. Även den el som vi själva producerar i
våra egna anläggningar ersätter den nordiska residualmixen.
Vi har räknat med att värmen utan VänerEnergis fjärrvärme
skulle producerats från en mix av olika alternativa värmekällor. I detta fall har vi räknat med att värmealternativen skulle vara; 20 % pellets/vedeldning, 40 % bergvärmepumpar,
20 % luft-vattenvärmepumpar, 10 % luft-luftvärmepumpar,
5 % elpannor och 5 %, oljepannor. Ångan som vi levererar
skulle, om VänerEnergi inte funnits, producerats med gasol
eller naturgas.

Nettoeffekten av utsläppen från vår interna verksamhet och de produkter vi tillhandahåller/säljer gav 2021 en reducering av CO₂ₑ med 49 162 ton. För att få en uppfattning om storleken på utsläppsminskningen så motsvarar det koldioxidutsläppen från cirka 25 000 dieseldrivna personbilar som var och en har en körsträcka av 1 500 mil.
Årsredovisning VänerEnergi 2014
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MILJÖ
2021

2020

2019

2018

Töreboda

211

103

116

142

Lyrestad

38

27

29

16

Totala utsläpp CO₂ₑ (ton)
Direkt tillförd klimatpåverkan
Förbränning i egna värmeverk

Övriga utsläpp
Uppvärmning av egen fastighet

2

1

1

2

15

11

21

20

266

143

167

180

Töreboda

222

181

202

222

Lyrestad

46

36

38

37

2 292

2 088

1 980

1 501

923

810

808

1 816

3

4

5

5

3 485

3 118

3 032

3 581

-19 358

-16 211

-16 289

-13 040

-3 909

-3 437

-3 266

-3 151

-27 090

-24 012

-22 165

-16 371

Elproduktion OCR-turbin (bioenergi ersätter nordisk residualmix)

-80

-80

-38

0

Elproduktion egen solel Strandvägen 22 (sol ersätter nordisk residualmix)

-15

-15

-14

-10

Elprpoduktion egen solel Lyrestad PC (sol ersätter nordisk residualmix)

-18

-18

-3

0

Egna fordon
Summa
Indirekt tillförd klimatpåverkan
Transport med mera av bränsle till egna värmeverk

Övriga utsläpp
Elleveranser till VänerEl (till kunder utan elhandelsavtal, nordisk residualmix)
Inköpt värme och ånga från KKAB
Transporter och frakter till verksamheten
Summa
Indirekt undviken klimatpåverkan
Fjärrvärmeleveranser (ersätter alternativ värme)
Ångleverans (ersätter gasol/naturgas)
Elleveranser VänerEl (till kunder med elhandelsavtal, vattenkraft ersätter nordisk residualmix)

Överföringsförluster elnät (vattenkraft ersätter nordisk residualmix)

-2 445

-2 211

-2 124

-1 467

Summa

-52 914

-45 984

-43 900

-34 040

Resultat VänerEnergis klimatpåverkan

-49 162

-42 723

-40 700

-30 279
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
Verksamheten

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

Viktiga förhållanden
Företaget ägs till 88 % av Mariestads kommun och till 12 %
av Töreboda kommun. De hel- och delägda bolagen består
av VänerEl AB som ägs till 100 %, Katrinefors Kraftvärme AB
till 50 % och Bosnet AB 20%. Under året har delägarskapet
i Fastbit AB avyttrats.
VänerEnergi AB bedriver elnätsverksamhet i två nätområden, Mariestads tätort och Torsöområdet i Mariestads
kommun och i Töreboda tätort med omgivning i Töreboda
kommun. Bolaget har idag 14 939 nätkunder.
Dotterbolaget VänerEl AB bedriver elförsäljning företrädesvis inom sina ägarkommuner. Bolaget fungerar som
återförsäljare av el till Mälarenergi AB, enligt ett avtal där
VänerEl AB inte är utsatt för någon prisrisk för inköpen.
Verksamheten fokuseras mot små och medelstora kunder
inom ägarkommunerna och ska i första hand ses som service gentemot dessa. VänerEl AB har idag 10 183 elkunder.
VänerEnergi AB bedriver vidare fjärrvärmedistribution i
Mariestads och Törebodas tätort och i kransorten Lyrestad.
Värmen i Mariestad köps in från intressebolaget Katrinefors Kraftvärme AB (ägarandel 50 %). Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB) driver sedan år 2002 kraftvärmeverket som
använder skogsflis, returträ och returfiberslam som basbränslen. Värmeproduktionen i Töreboda och i Lyrestad
sker från egna panncentraler med kutterspån och flis som
bränsle i Töreboda och med briketter och pellets i Lyrestad.
I slutet av 1990-talet påbörjades byggnationen av ett stadsnät för att tillhandahålla data- och telekommunikationstjänster i Mariestads kommun. Nätet byggdes ursprungligen i syfte att sammanbinda kommunens fastigheter för
att senare också erbjudas övriga intressenter. Till detta
erbjuds telekunderna också att ansluta sig till bolagets televäxeltjänst. Under 2012 delades verksamheten upp i två
delar. Affärsområde Stadsnät, som är ägare till kommunikationsnäten, organiseras nu som en del av avdelning Nät,
tillsammans med Elnät och Entreprenad. Telefonitjänster
utgör ett eget affärsområde under namnet Telekom.
Intressebolaget Fastbit AB avyttrades under våren 2021. I
stället handhas rollen som kommunikationsoperatör från
maj av Bosnet AB som VänerEnergi blev delägare i till 20%
under 2020. Sedan flera år tillbaka har vi haft en gemensam beredskapsorganisation med övriga delägare i Bosnet.
VänerEnergi AB äger också den offentliga belysningsanläggningen i Mariestad och utför elinstallationer och entreprenader i mindre omfattning.
Verksamheten har bedrivits i enlighet med bolagsordningens angivna ändamål med bolaget.
Ägarna har i ägardirektiv bland annat fastlagt att bolaget
ska utgöra en framstående aktör inom sina affärsområden
samt medverka till en positiv utveckling av ägarkommu10
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nerna. VänerEnergi AB ska i första hand prioritera utveckling av verksamheterna och för dessa nödvändiga investeringar, till gagn för kommuninvånare, näringsliv och ägare.
Dessutom inrikta verksamheten mot attraktiva kundpriser
kombinerat med god kvalité och service.
Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
VänerEnergi AB redovisar på nytt ett mycket gott resultat
2021, det näst högsta någonsin. Verksamheten har bedrivits med god stabilitet och driftsäkerhet. Inte heller under
2021 har pandemin haft någon inverkan på resultatet.
Fjärrvärmen har under 2021 haft en hög försäljningsvolym,
i motsats till året innan. Givetvis till största delen beroende
på en kallare vinter och vår samt även en kall avslutning
på året. Både i Mariestad och Töreboda är försäljningsvolymen avsevärt högre än budgeterat. Största enskilda nyanslutningen är en längre kulvertdragning till Kriminalvårdsanstalten Rödjan, vilken också har genererat en betydande
anslutningsavgift. VänerEnergi har fortsatt varit medlem
i ”Prisdialogen”. Certifieringen innebär att man löpande
håller dialogmöten med de större kunderna och där öppet
redovisar sin modell för prisförändringar och arbetssätt.
Prismodellen bygger på öppenhet och långsiktighet.
Utbyggnaden av fibernäten i kampanjområden är nu färdigställd. Under året har byggnation skett i Älgarås som
var den sista etappen inom planerade tätorter. Byggnation
till flerfamiljshus kommer att fortsätta under 2022. Stadsnät ska även försöka att hitta lösningar till de områden på
landsbygden som ännu inte anslutits. Årets målsättning på
700 nya anslutningar blev till slut 559. Från hösten 2020
är bolaget delägare i Bosnet AB (fd Bredband Östra Skaraborg) till 20%. I maj 2021 genomfördes bytet av kommunikationsoperatör från Fastbit till Bosnet utan incidenter.
Aktierna i Fastbit avyttrades med en bokföringsmässig
vinst under våren.
Elnätet har fortsatt sitt arbete med att vädersäkra sina ledningar genom att gräva ned dem. I princip är alla bolagets
högspänningslinjer nu förlagda i mark, återstår gör endast
2 promille luftledning. Under början av året avslutades
det stora mätarbytesprojektet. Samtliga elmätare, cirka
14 900, har nu bytts ut till timregistrerande mätare.
I projektet Nya Energisystem har produktionen av egen
vätgas nu till största delen kunnat försörja behovet i tankstationen.
Under slutet av året har vi sett kraftigt stigande elmarknadspriser. Uppgången är den största sedan avregleringen
av elmarknaden 1996 och många elkunder med rörliga avtal har drabbats ekonomiskt.
För VänerEnergis del är påverkan av högre elmarknadspriser både upp och ner. För elhandeln i VänerEl är påverkan
liten då företaget har ett återförsäljningsavtal vilket innebär att leverantören tar alla inköpsrisker. För fjärrvärmen
stärks konkurrenskraften mot värmepumpar när elpriserna
stiger. Däremot ökar kostnaden för elnätet när inköpskostnaden för nätförlusterna stiger.
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Flerårsöversikt
Koncernen				
2021
2020
2019
2018
2017
Nettoomsättning 				 291 215
245 012
255 520
262 702
250 624
Resultat efter finansiella poster				 35 945
30 937
33 061
37 564
35 683
Balansomslutning				 741 166
692 199
679 585
652 333
596 800
Kassaflöde från den löpande verksamheten			 61 224
74 136
58 250
73 407
70 493
Soliditet, %				
34,0
33,0
31,9
29,6
28,5
Avkastning på eget kapital, %				
14,2
13,5
15,3
19,4
21,0
Avkastning på totalt kapital, %				
5,6
5,5
5,9
6,8
7,2
Antal anställda, st.				
49
50
49
50
50
Moderföretaget				
2021
2020
2019
2018
2017
Nettoomsättning 				 241 207
215 858
220 269
228 574
223 083
Resultat efter finansiella poster				 35 155
29 945
32 036
36 771
34 768
Balansomslutning				 739 519
690 180
678 231
647 828
592 068
Justerat eget kapital				 250 598
225 740
213 440
192 148
168 908
Kassaflöde från den löpande verksamheten			 60 895
72 429
60 445
72 905
67 251
Soliditet, %				
33,9
32,7
31,5
29,7
28,5
Avkastning på eget kapital, %				
14,0
13,3
15,0
19,1
20,6
Avkastning på totalt kapital, %				
5,5
5,4
5,7
6,7
7,1
Antal anställda, st.				
49
50
49
50
50
Definitioner av nyckeltal, se not 38
I Entreprenadverksamheten gjordes investeringar för
Förväntad framtida utveckling
0 tkr (0) och de gemensamma investeringarna uppgick till
Då den storskaliga fiberutbyggnaden nu närmar sig slutet
2 106 tkr (766). Under året har Nya Energisystem erhållit
kommer Stadsnätet gradvis att övergå i ett mera förvaltanbidrag för föregående års investeringar vilket resulterar i
de stadie där fokus kommer att ligga på driftsäkerhet och
-9 tkr (417) i investeringar i affärsområdet.
kostnadseffektivitet. Efterfrågan på ökad bandbredd och
det nya samarbetet i Bosnet beräknas kunna ge en förbättrad marginal på framtida leveranser.
Med fjärrvärmen är vi idag väl rustade att möta framtidens
värmebehov. Det har investerats i ny fossilfri värmeproduktion i flera av våra fjärrvärmenät de senaste åren. Vår
produktion är idag i normalläget helt fossilfri, vilket är en
nödvändighet i framtidens energisystem. Förväntan om
framtida högre elpriser bedöms dessutom stärka fjärrvärmens konkurrenskraft
VänerEnergis Elnät har efter de senaste årens stora investeringar endast en mycket liten del väderkänsliga luftledningar kvar i drift. Resultatet i form av uteblivna väderstörningar har redan visat sig. Vi står därmed mycket väl
rustade att möta framtidens ökande behov av driftsäkra
leveranser.
Gällande intäktsram för elnätsverksamheten avser
4-årsperioden 2020 - 2023. Regelverket har skärpts då
bland annat den tillåtna avkastningsräntan har sänkts rejält. Bolaget har ändå kvar en viss marginal till ramens tak
varför beslutet inte bedöms påverka nätverksamhetens
utveckling allt för negativt.
Framtidsutsikterna för VänerEnergi AB i sin helhet ser fortsatt mycket positiva ut.

Investeringar

Under året har investeringarna i moderbolaget totalt uppgått till 40 811 tkr (47 912). Av dessa har 6 793 tkr (5 221)
investerats i fjärrvärmerörelsen. I elnätet gjordes investeringar för 19 624 tkr (24 517), i Telekom investerades 0 tkr
(0) och i Stadsnät 12 297 tkr (16 991).

Försäljning och volym
I slutet av 2021 hade VänerEnergi AB 14 939 elnätsanslutningar (14 852) och under året överfördes totalt
222,7 GWh el (212,0). Vid årsskiftet hade VänerEnergi AB
1 677 fjärrvärmeanslutningar (1 671). Till värmekunderna
i Mariestad och Lyrestad levererades 129,8 GWh (108,7)
och till kunderna i Töreboda 27,2 GWh (22,8).
Resultat efter finansnetto uppgår till 35,1 mkr (29,9), vilket
är cirka 18 mkr bättre än budget. Omsättningen har stigit
rejält till följd av kallare vintermånader.
Fjärrvärmen har gått från en mycket låg försäljningsvolym
under 2020 till en mycket hög under 2021. Därav ett årsresultat som är bland de bästa sedan starten, 12,1 mkr.
Resultatet har påverkats positivt av en större anslutningsavgift på 3,1 mkr.
Elnät uppvisar åter ett stabilt år med ett resultat som ligger
2,7 mkr bättre än budget. Ingen höjning av nättarifferna
gjordes inför året men den kalla vintern har också här ökat
omsättningen. De stigande elmarknadspriserna har gett
avsevärt högre kostnader för inköpta nätförluster.
Resultatet för Stadsnät är fortsatt starkt och avsevärt bättre än budgeterat. Andelen anslutningsavgifter fortsätter
att minska. Övergången till Bosnet som kommunikationsoperatör har givit oss bättre marginaler. Avskrivningskostnaden är den största kostnadsposten till följd av de senaste
årens stora investeringar.
Affärsområde Telekom gör på nytt ett stabilt och bra reÅrsredovisning VänerEnergi 2014
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sultat som är helt i nivå med året innan. Kundstocken är i
princip oförändrad från föregående år.
Affärsområde Nya Energisystem, innefattande drift av vätgasstation och laddstolpar, visar fortsatt ett underskott.
Kostnaderna för inköp av vätgas har nu minskat kraftigt då
produktionsanläggningen är i drift. Kostnader för reparationer, drift och underhåll har däremot ökat.
Under året har aktierna i Fastbit AB sålts till övriga delägare. Försäljningen resulterade i en bokföringsmässig vinst
på cirka 3,4 mkr.

Personal
Bolaget bedriver sedan lång tid tillbaka ett aktivt hälsobefrämjande arbete. I detta ingår regelbundna hälsoprofilbedömningar, hälsokontroller, friskvårdsarrangemang och
medarbetarundersökningar. Den totala sjukfrånvaron har
under året varit 2,0 % (2,4). Vår målsättning är att långsiktigt hålla sjukfrånvaron under 3 %, vilket vi under året
har klarat med god marginal. Korttidsfrånvaron har för året
sjunkit tillbaka till historiskt låga nivåer. Inverkan av covid19
synes med andra ord inte alls trots att medarbetarna har
uppmanats att stanna hemma vid minsta sjuksymptom.

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

Risker och osäkerhetsfaktorer
Under hela 2021 har vi sett stigande elmarknadspriser och
under slutet av året något som närmast får betraktas som
en dramatisk uppgång. Aldrig någonsin sedan elmarknaden avreglerades för drygt 25 år sedan har vi sett sådana
prisnivåer som under de senaste månaderna. Högre elmarknadspriser ger högre kostnader för elnätets nätförluster men samtidigt ges fjärrvärmen en förbättrad konkurrenskraft då andra uppvärmningsalternativ blir dyrare.
Eget kapital, tkr
Koncernen Hänförbart till ägare till moderföretaget
		

Dotterbolaget VänerEl AB bedriver elförsäljning på återförsäljarbasis. Inköpen sker från vår partner Mälarenergi AB
som tar alla risker vid inköpen av el.
Finansieringen av moderbolagets investeringar 2021 har
skett med egna medel. Från 2021 införde huvudägaren
Mariestads kommun en koncernbank där också alla bolag
ingår. Samtliga externa lån finns nu hos koncernbanken
som därmed är VänerEnergi AB:s enda långivare.
Information angående Coronavirusets påverkan
VänerEnergi AB bedriver samhällskritisk verksamhet i form
av el- och värmeförsörjning vilken måste fungera för samhällets funktion i stort. Bolaget har vidtagit särskilda åtgärder för att skydda sina medarbetare från smitta genom
att låta stora delar av medarbetarna arbeta hemifrån och
genom uppdelning av medarbetarna i åtskilda arbetslag.
Coronapandemin har inte påverkat bolaget ekonomiskt
och bedöms så heller inte göra framgent.

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 9 099 943 kr.
Styrelsen föreslår att
vinstmedlen disponeras enligt nedan:
Utdelning		
Balanseras i ny räkning
Summa			

Bolagets soliditet uppgår till 33,9 %. Soliditeten är, mot
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med
lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms
kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej
hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort
och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med
hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat
och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande noter.

Aktie-		
kapital
Reserver
9 091
211 487

Belopp vid årets ingång		
Förskjutning mellan bundet och
fritt kapital			
22 020
Utdelning				
Årets resultat
			
Redovisat värde		
9 091
233 507
Moderföretaget		

8 000 000
1 099 943
9 099 943

AktieReservkapital
fond
Belopp vid årets ingång		
9 091
1 818
Utdelning				
Årets resultat
			
Redovisat värde		
9 091
1 818
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Fritt
Summa
kapital eget kapital
8 459
229 037
-22 020
-8 000
30 756
9 195

0
-8 000
30 756
251 793

Balanserat
Summa
resultat eget kapital
8 364
19 273
-8 000
-8 000
8 736
8 736
9 100
20 009

RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING
Koncernen
tkr

Moderföretaget

Not

2021

2020

2021

2020

3

291 215

245 012

241 207

215 858

7 427

9 281

7 427

9 281

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

4

164

3 249

161

3 219

298 806

257 542

248 795

228 358

Regionnät, nätförluster, elkraft

-69 624

-43 655

-20 645

-15 611

Inköp av värme/bränslen

-74 221

-61 066

-74 221

-61 066

5, 6

-41 817

-42 848

-41 575

-42 696

7

-38 514

-37 060

-38 514

-37 060

-36 761

-35 304

-36 761

-35 304

-260 937

-219 933

-211 716

-191 737

37 869

37 609

37 079

36 621

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
imateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och
gemensamt styrda företag

8

3 373

-

3 373

-

Resultat från fordringar som är
anläggningstillgångar

9

353

366

353

366

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

10

52

65

52

61

Räntekostnader och liknande kostnader

11

-5 702

-7 103

-5 702

-7 103

-1 924

-6 672

-1 924

-6 676

35 945

30 937

35 155

29 945

-

-

-26 943

-19 715

35 945

30 937

8 212

10 230

-5 189

-6 636

524

-2 205

30 756

24 301

8 736

8 025

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

12

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

13
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BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING
Koncernen
tkr

Moderföretaget

Not

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Byggnader och mark

14

11 430

12 135

11 430

12 135

Eldistributionsanläggning

15

203 227

201 961

203 227

201 961

Fjärrvärmeanläggning

16

190 756

199 863

190 756

199 863

Gatubelysningsanläggningar

17

8 269

9 189

8 269

9 189

Externa dataanläggningar

18

148 098

139 925

148 098

139 925

Inventarier, verktyg och fordon

19

6 046

4 385

6 046

4 385

Pågående nyanläggningar

20

15 627

14 465

15 627

14 465

583 453

581 923

583 453

581 923

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

21

–

–

100

100

Andelar i intresseföretag

22

3 115

4 763

3 115

4 763

Fordringar hos intresseföretag

23

20 950

20 950

20 950

20 950

Andra långfristiga värdepappersinnehav

24

169

169

168

168

Uppskjuten skattefordran

25

1 546

–

1 546

–

25 780

25 882

25 879

25 981

609 233

607 805

609 332

607 904

1 381

2 171

1 381

2 171

362

644

362

644

1 743

2 815

1 743

2 815

91 728

66 303

91 728

66 303

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Pågående arbete för annans räkning

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Koncernkonto Mariestads kommun

24 537

7 099

23 955

6 056

Fordringar hos intresseföretag

3 492

601

3 492

601

Aktuell skattefordran

3 580

560

3 020

–

Övriga fordringar

3 564

4 581

3 174

4 069

3 285

2 427

3 071

2 424

130 186

81 571

128 440

79 453

4

8

4

8

Summa omsättningstillgångar

131 933

84 394

130 187

82 276

SUMMA TILLGÅNGAR

741 166

692 199

739 519

690 180

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

26

27

Kassa och bank
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Koncernen
tkr

Not

Moderföretaget

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Aktiekapital

9 091

9 091

9 091

9 091

Reservfond

–

–

1 818

1 818

233 507

211 487

242 598

220 578

10 909

10 909

-21 561

-15 842

364

339

30 756

24 301

8 736

8 025

9 195

8 459

9 100

8 364

251 793

229 037

20 009

19 273

–

–

290 414

262 681

347

495

347

495

59 825

54 112

–

–

60 172

54 607

347

495

341 250

341 250

341 250

341 250

341 250

341 250

341 250

341 250

22 391

20 825

15 802

13 323

Eget kapital
Bundet eget kapital

Reserver
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver

28

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder

29

30

Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

–

–

19 194

6 702

Skulder till intresseföretag

11 851

8 448

11 851

8 448

–

358

–

358

27 848

31 332

27 848

Aktuell skatteskuld
Övriga skulder

31

33 171

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

32

20 538

9 826

9 320

9 802

87 951

67 305

87 499

66 481

741 166

692 199

739 519

690 180

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS
KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen
tkr

Not

Moderföretaget

2021

2020

2021

2020

Rörelseresultat

37 869

37 609

37 079

36 621

- Avskrivningar

36 761

35 304

36 761

35 304

2 520

21

2 520

21

-148

-139

-148

-139

77 002

72 795

76 212

71 807

405

431

405

427

Erlagd ränta

-5 702

-7 103

-5 702

-7 103

Betald inkomstskatt

-4 400

-2 369

-4 400

-2 369

Nettokassaflöde från den löpande
verksamheten

67 305

63 754

66 515

62 762

1 072

938

1 072

938

-28 157

8 675

-28 068

8 625

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder

21 004

769

21 376

104

Kassaflöde från den löpande verksamheten

61 224

74 136

60 895

72 429

5 021

–

5 021

–

-40 811

-47 912

-40 811

-47 912

–

-2 865

–

-2 865

-35 790

-50 777

-35 790

-50 777

-8 000

-12 000

-8 000

-12 000

Erhållna koncernbidrag

–

–

790

992

Upptagna lån

–

10 000

–

10 000

Amortering av skuld

–

-2 800

–

-2 800

Förändring av checkräkningskredit

–

-11 784

–

-11 784

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-8 000

-16 584

-7 210

-15 592

Årets kassaflöde

17 343

6 775

17 895

6 060

7 107

332

6 064

4

24 541

7 107

23 959

6 064

Den löpande verksamheten

- Realisationsresultat
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

33

Erhållen ränta

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar

Investeringsverksamheten
Avyttring av aktier i intresseföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av övriga finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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NOTER

Noter

Belopp i tkr om inte annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.
I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar verksamheten för moderföretaget och dotterföretag fram till och med 31 december
2021. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. VänerEl AB ägs till
100 %.
Intresseföretag
Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella
styrningen, vanligtvis genom att koncernen äger mellan 20 % och 50 % av röstetalen.
Bolagets andel i Katrinefors Kraftvärme AB (50 %) redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden, eftersom intressebolaget
resultatmässigt bedöms vara av ringa betydelse i koncernen (ÅRL 7 kap 25§). Detsamma gäller Bosnet AB (20%).
Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen.
Resultaträkning
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. distribution av el, värme, bredband, telefoni, elhandel, anslutningsavgifter samt andra intäkter såsom entreprenadavtal och tjänsteförsäljning.
Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta.
Anslutningsavgifter
I koncernen finns avtal om anslutningsavgifter som till sin helhet intäktsredovisas vid färdigställd anslutning.
Leasing
Leasingavtal finns endast i ringa omfattning och till ett mindre värde och avser bilar, kopieringsmaskiner, markarrende
och nätförbindelser. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, d.v.s. leasingavgiften kostnadsförs löpande.
Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgifter till avgiftsbestämd pensionsplan, PA KFS, kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Äldre pensionsplan, PA KL, gäller ett fåtal anställda. Denna innebär att företaget tidigare år har avsatt medel och därmed
byggt upp en pensionsskuld.
Koncernen har förmånsbestämda planer i egen regi hos försäkringsbolaget KPA och värderar därmed denna i enlighet
med den erhållna uppgiften. Förpliktelsen värderas till det belopp som KPA beräknar årligen.
Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande
resultatposter.
Årsredovisning VänerEnergi 2014
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NOTER
Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda
nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens
anskaffningsvärde. Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader = 19-43 år
Elproduktionsanläggningar = 25 år
Eldistributionsnät, stationer = 25 år
Elmätare, teknisk utrustning = 10 år
Fjärrvärmekulvertar = 30 år
Fjärrvärmemätare = 5-10 år
Panncentral Fjärrvärme = 5-40 år
Gatubelysningsanläggning = 20 år
Externa Tele- och IT-anläggningar = 3-30 år
Fordon = 5 år
Övriga maskiner och inventarier = 3-10 år
Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättring av
tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll
redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar.
Finansiella instrument
Allmänna principer
Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och
koncernen därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när koncernen
förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell
skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.
Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar värderas till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader.
Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande
och för att åstadkomma en försäljning.
Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU).
Inkomstskatter
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som
ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till
följd av tidigare transaktioner eller händelser.
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NOTER
Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos bank och i kassan som lätt kan omvandlas till ett känt belopp
och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuation. Likvida medel består även av saldo på koncernkonto hos
Mariestads kommun. I juridisk mening utgör behållningen en fordran på kommunen. I bolagets kassaflödesanalys är detta saldo hanterat som likvida medel. Innestående medel är hela tiden omedelbart tillgängliga för bolaget att disponera.

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

Not 3 Nettoomsättning
Nettoomsättning per verksamhetsgren
Elförsäljning
Fjärrvärme
Elnät
Entreprenad
Stadsnät
Telekom
Nya Energisystem
Övrigt
Nettoomsättning

Koncernen		
2021
2020
50 008
29 154
112 434
93 774
79 619
77 237
7 967
6 839
28 290
26 285
9 296
8 716
206
135
3 395
2 872
291 215
245 012

Moderföretaget
2021
–
112 434
79 619
7 967
28 290
9 296
206
3 395
241 207

2020
–
93 774
77 237
6 839
26 285
8 716
135
2 872
215 858

Not 4 Övriga rörelseintäkter			
Posten avser bland annat sålda tjänster, försäljning av skrot, bidrag för sjuklönekostander, återvunna kundförluster samt
vinst vid försäljning av anläggningstillgångar.

Not 5 Operationell leasing
Företaget leasar 4 st skrivare och 2 st kaffeautomater.
Kostnader för finansiell leasing av bilar uppgår till 1024 tkr (974). Denna leasing sker i moderbolaget.
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år
1-5 år
Senare än 5 år
Summa

Koncernen		
2021
2020
162
145
647
581
808
727
1 617
1 453

Moderföretaget
2021
162
647
808
1 617

2020
145
581
727
1 453

Not 6 Ersättning till revisorer

Koncernen		
Moderföretaget
2021
2020
2021
2020
PwC					
Revisionsuppdraget
108
115
93
100
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
23
14
23
14
Summa
131
129
116
114

Not 7 Löner och ersättningar
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Varav för styrelse och verkställande direktör
Övriga sociala kostnader
Summa sociala kostnader

Koncernen		
2021
2020

Moderföretaget
2021

2020

1 285
24 564
25 849

1 222
23 948
25 170

1 285
24 564
25 849

1 222
23 948
25 170

2 525
271
8 872
11 397

2 310
259
7 913
10 223

2 525
271
8 872
11 397

2 310
259
7 913
10 223

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

Koncernen		
2021
2020
15
15
34
35
49
50

Moderföretaget
2021
15
34
49

Könsfördelning i styrelse och
företagsledning (antal)
			
Moderföretaget
			 2021
Styrelse
Kvinnor			
2
Män			 7
Totalt			
9
Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor			
Män			
Totalt			

Not 8 Resultat från andelar i
intressebolag
Realisationsresultat vid försäljning
Summa

Not 9 Resultat från fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter från intressebolag
Summa

Not 10 Övriga ränteintäkter och
liknande intäkter
Övriga ränteintäkter
Summa

Not 11 Räntekostnader och
liknande kostnader
Räntekostnader till kreditinstitut
Räntekostnader till Skatteverket
Kostnader för borgensavgifter
Summa

2020
15
35
50

2020
3
6
9

2
4
6

2
4
6

Koncernen		
2021
2020
3 373
–
3 373
0

Moderföretaget
2021
3 373
3 373

2020
–
0

Koncernen		
2021
2020
353
366
353
366

Moderföretaget
2021
353
353

2020
366
366

Koncernen		
2021
2020
52
65
52
65

Moderföretaget
2021
52
52

2020
61
61

Koncernen		
2021
2020
-5 702
-5 431
–
–
–
-1 672
-5 702
-7 103

Moderföretaget
2021
-5 702
–
–
-5 702

2020
-5 431
–
-1 672
-7 103
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Not 12 Bokslutsdispositioner

			
Moderföretaget
			 2021
Överavskrivningar			
-27 733
Erhållna koncernbidrag			
790
Summa			
-26 943

Not 13 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Justering till följd av ändrad skattesats
Summa

Koncernen		
2021
2020
524
-2 205
-5 713
-4 265
–
-166
-5 189
-6 636

2020
-20 707
992
-19 715

Moderföretaget
2021
524
–
–
524

2020
-2 205
–
–
-2 205

Redovisat resultat före skatt

35 945

30 937

8 212

10 230

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skattereduktion investeringar
Redovisad skattekostnad

-7 405

-6 621

-1 692

-2 189

670
–
1 546
-5 189

-16
–
–
-6 636

670
–
1 546
524

-16
–
–
-2 205

Koncernen		
2021
2020
33 220
33 220
–
–
–
–
33 220
33 220

Moderföretaget
2021
33 220
–
–
33 220

2020
33 220
–
–
33 220

Not 14 Byggnader och mark
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

Not 15 Eldistributionsanläggning
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde
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-21 085
–
-705
-21 790

-20 379
–
-706
-21 085

-21 085
–
-705
-21 790

-20 379
–
-706
-21 085

11 430

12 135

11 430

12 135

Koncernen		
2021
2020
366 424
353 126
14 370
26 675
-4 332
-13 377
376 462
366 424

Moderföretaget
2021
366 424
14 370
-4 332
376 462

2020
353 126
26 675
13 377
366 424

-164 463
4 332
-13 104
-173 235

-166 075
13 377
-11 765
-164 463

-164 463
4 332
-13 104
-173 235

-166 075
13 377
-11 765
-164 463

203 227

201 961

203 227

201 961

NOTER

Not 16 Fjärrvärmeanläggning
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

Not 17 Gatubelysningsanläggningar
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

Not 18 Externa dataanläggningar
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Koncernen		
2021
2020
374 110
368 920
3 730
5 903
-1 702
-713
376 138
374 110

Moderföretaget
2021
374 110
3 730
-1 702
376 138

2020
368 920
5 930
-713
374 110

-174 247
1 702
-12 837
-185 382

-161 979
713
-12 981
-174 247

-174 247
1 702
-12 837
-185 382

-161 979
713
-12 981
-174 247

190 756

199 863

190 756

199 863

Koncernen		
2021
2020
19 430
19 430
–
–
–
–
19 430
19 430

Moderföretaget
2021
19 430
–
–
19 430

2020
19 430
–
–
19 430

-10 241
–
-920
-11 161

-9 322
–
-919
-10 241

-10 241
–
-920
-11 161

-9 322
–
-919
-10 241

8 269

9 189

8 269

9 189

Koncernen		
2021
2020
217 705
197 921
18 652
19 784
-12 588
–
223 769
217 705

Moderföretaget
2021
217 705
18 652
-12 588
223 769

2020
197 921
19 784
–
217 705

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-77 780
10 068
-7 959
-75 671

-69 875
–
-7 905
-77 780

-77 780
10 068
-7 959
-75 671

-69 875
–
-7 905
-77 780

Redovisat värde

148 098

139 925

148 098

139 925
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Not 19 Inventarier, verktyg och fordon
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Koncernen		
2021
2020
19 785
17 836
2 897
2 441
-59
-492
22 623
19 785

Moderföretaget
2021
19 785
2 897
-59
22 623

2020
17 836
2 441
-492
19 785

-15 400
59
-1 236
-16 577

-14 843
471
-1 028
-15 400

-15 400
59
-1 236
-16 577

-14 843
471
-1 028
-15 400

6 046

4 385

6 046

4 385

Koncernen		
2021
2020
14 465
21 356
15 412
7 995
-14 250
-14 886
15 627
14 465

Moderföretaget
2021
14 465
15 412
-14 250
15 627

2020
21 356
7 995
-14 886
14 465

15 627

14 465

			
Moderföretaget
			 2021
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden			
100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden			
100

2020
100
100

Redovisat värde

Not 20 Pågående nyanläggningar
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde

15 627

14 465

Not 21 Andelar i koncernföretag

Redovisat värde			

100

		
Andel, %
Antal
Redovisat värde
Dotterföretag
Org nr
kapital (röster)
andelar
2021
VänerEl AB
556526-2655
100,0 (100,0)
1 000
100
Säte: Mariestad					
					
100

Not 22 Andelar i intresseföretag
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde
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Koncernen		
2021
2020
3 115
4 763
3 115
4 763
3 115

4 763

100
2020
100
100

Moderföretaget
2021
3 115
3 115

2020
4 763
4 763

3 115

4 763

NOTER
I koncernens redovisning
				
Andel, %
Justerat EK /
Intresseföretag
Org nr		
kapital (röster)
Årets resultat
Direkt ägda
Katrinefors Kraftvärme AB 556533-4611
50,0 (50,0)
32 105/1 060
Säte: Mariestad
FastBit AB
556592-2548
0 (0)
–
Säte: Skara
Bosnet AB
556673-3175
20,0 (20,0)
15 086/1 113
Säte: Karlsborg
							
I moderföretagets redovisning
				
Intresseföretag
Org nr		
Katrinefors Kraftvärme AB 556533-4611
Säte: Mariestad
FastBit AB
556592-2548
Säte: Skara
Bosnet AB
556673-3175
Säte: Karlsborg

Andel, %
kapital (röster)
50,0 (50,0)

Justerat EK /
Årets resultat
32 105/1 060

0 (0)

–

20,0 (20,0)

15 086/1 113

Redovisat värde
2021

2020

250

250

–

1 648

2 865

2 865

3 115

4 763

Redovisat värde
2021
250

2020
250

–

1 648

2 865

2 865

3 115

4 763

							

Not 23 Fordringar hos intresseföretag
Ingående ackumulerade fordringar
Utlåning
Utgående ackumulerade fordringar
Redovisat värde

Not 24 Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde

Koncernen		
2021
2020
20 950
20 950
–
–
20 950
20 950

Moderföretaget
2021
20 950
–
20 950

2020
20 950
–
20 950

20 950

20 950

20 950

Koncernen		
2021
2020
169
169
–
–
169
169

Moderföretaget
2021
168
–
168

2020
168
–
168

168

168

20 950

169

169

Företag
Sinfra (fd VÄRMEK)
Medflyttarakademin
Lokalkraft (LEV-Nära Ekonomisk förening)
Net West
Töreboda Biogasförening

2021
2020
2021
2020
15
15
15
15
5
5
5
5
1
1
–
–
143
143
143
143
5
5
5
5
169
169
168
168
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Not 25 Uppskjuten skattefordran
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Summa

Koncernen		
2021
2020
1 546
–
1 564
0

Moderföretaget
2021
1 546
1 546

2020
–
0

Uppskjuten skattefordran består av skattereduktion 3,9 % på anskaffningsvärdet på aktiverade investeringar 2021.

Not 26 Koncernkonto Mariestads kommun
Per 211231 redovisas en fordran på koncernkonto Mariestads kommun uppgående till 23 955 tkr för moderbolaget.

Not 27 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringar
Skatterestitution el/olja Fjv okt-dec
Förutbetald levfaktura
Övriga poster
Redovisat värde

Koncernen		
2021
2020
289
274
358
578
61
–
2 322
1 575
255
–
3 285
2 427

Moderföretaget
2021
182
358
61
2 322
148
3 071

2020
274
578
–
1 572
–
2 424

Not 28 Obeskattade reserver

			
Moderföretaget
			
2021
Ackumulerade överavskrivningar			
290 414
Redovisat värde			
290 414
I obeskattade reserver ingår 20,6 % uppskjuten skatt.

2020
262 681
262 681

Not 29 Uppskjuten skatteskuld
Koncernen
2021
2020
Uppskjuten
Uppskjuten
		skuld		 skuld
Obeskattade reserver						
Ackumulerade överavskrivningar		
59 825		 54 112
Redovisat värde 			59 825		 54 112

Not 30 Långfristiga skulder
Förfallotidpunkt från balansdagen:
Mellan 1 och 5 år
Senare än 5 år
Redovisat värde

Not 31 Övriga skulder
Moms
Källskatt
Elskatt
Övriga skulder/fordringar
Redovisat värde
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Koncernen		
2021
2020
–
–
341 250
341 250
341 250
341 250

Moderföretaget
2021
–
341 250
341 250

2020
–
341 250
341 250

Koncernen		
2021
2020
10 510
7 725
611
628
21 657
19 454
393
41
33 171
27 848

Moderföretaget
2021
8 671
611
21 657
393
31 332

2020
7 735
628
19 454
41
27 848

NOTER

Not 32 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter
Upplupna räntekostnader/borgensavgifter
Upplupen löne- och fastighetsskatt
Upplupen arbetsgivaravgift
Skuld skatteverket på energiskatt
Förutbetalda intäkter
Upplupen kostand Ellevio dec
Bredbandsstöd 2022/2021
Upplupen lön inkl sociala avgifter
Upplupen kostnad el/värme
Upplupen kostand el Mälarenergi
Övriga poster
Redovisat värde

Not 33 Övriga poster som inte
påverkar kassaflödet
Avsättning till pensioner
Summa

Koncernen		
2021
2020
2 297
2 006
–
122
689
660
656
667
47
32
229
385
1 650
–
2 756
4 730
–
353
398
184
11 211
–
605
687
20 538
9 826

Moderföretaget
2021
2 297
–
689
656
47
229
1 650
2 756
–
398
–
598
9 320

2020
2 006
122
660
667
32
385
–
4 730
353
184
–
663
9 802

Koncernen		
2021
2020
-148
-139
-148
-139

Moderföretaget
2021
-148
-148

2020
-139
-139

Not 34 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
VänerEnergi AB har under året koncerninternt sålt tjänster för 2 210 tkr (1 938).

Not 35 Kocernuppgifter
Moderföretaget har ett helägt dotterföretag, VänerEl AB, org. nr. 556526-2655 med säte i Mariestad.
Koncernredovisning avges avseende VänerEnergi AB som moderbolag till VänerEl AB.

Not 36 Ställda säkerheter och
eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Pantsättning av aktier i Katrinefors Kraftvärme AB

Koncernen		
2021
2020

Eventualförpliktelser

Moderföretaget
2021

2020

250

250

250

250

inga

inga

inga

inga

Not 37 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Några väsentliga händelser som påverkar bolaget har ej inträffat.

Not 38 Definiton av nyckeltal
JUSTERAT EGET KAPITAL
Eget kapital som justerats för utdelning + 79,4 % av obeskattade reserver.
SOLIDITET
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital.
AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL
Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.
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Box 102, 542 21 Mariestad
Besöksadress: Strandvägen 22
Telefon: 0501-637 00
E-post: info@vanerenergi.se

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 45

Dnr 2021/00237

Årsredovisning för Mariestads kommun 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2021 i Mariestads
kommun.
2. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens underskott om 30,5 mkr vilket är 7,9
mkr mer än de 22,6 mkr som kommunfullmäktige maximalt godkände i Kf § 118/21.
3. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 80,6 mkr till resultatutjämningsreserven
och totalt har kommunen reserverat 126,7 mkr till resultatutjämningsreserven.
Bakgrund

Enligt kommunens Policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska ett årsbokslut
upprättas vid tertial 3 (T3). Årsredovisningen omfattar en uppföljning av hur målen
kommer att uppnås för mandatperioden samt den ekonomiska ställningen per den 31
december 2021.
Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2021 på 96 miljoner kronor
(mkr) vilket är 66 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet motsvarar 6
procent av skatt och statsbidrag och därmed uppnås det finansiella resultatmålet.
Kommunallagen gör det möjligt att i vissa fall reservera delar av ett positivt resultat i
en resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv kan sedan
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att
årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt.
Som anges krävs ett resultat som överstiger en procent av skatter och generella
statsbidrag Nivån gäller för de kommuner som, liksom Mariestad, har en positiv
soliditet inklusive hela pensionsskulden. Med ”årets resultat” menas det lägsta av
årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringen. Balanskravsresultatet för
2021 är positivt och inget negativt resultat finns att reglera.
Efter 2021 års resultat kan 80,6 mkr avsättas och totalt har kommunen reserverat
126,7 mkr till resultatutjämningsreserven.
Investeringar på 227 mkr har gjorts varav att 40 mkr är inom taxefinansierad
verksamhet och 82 mkr inom exploateringsverksamhet. Dessa investeringar har
finansierats genom egna medel med 75 procent och resterande 25 procent har
lånefinansierats.
Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads
kommun år 2021. Ekonomichef Christina Olsson informerar om årsredovisningen
på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 2

Sammanträdesdatum
2022-04-13

Bedömning ur ekonomisk dimension

I kommunens årsredovisning redogörs det för verksamheternas utfall och
finansiering samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.
Kommunkoncernen inkluderar såväl den verksamhet som drivs inom nämnder och
förvaltningar som verksamhet som bedrivs i bolagsform eller inom
kommunalförbund. I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår det vad
kommunen har gjort under året, samt en översikt över utvecklingen och viktiga
händelser av kommunens verksamhet under året. Dessutom beskrivs också Mariestad
kommuns förväntade utveckling, viktiga personalförhållanden och annat som är av
betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.
Årsredovisningens utformning styrs av kommunallagen och redovisningslagen.
Bedömning ur miljömässig dimension

Årsredovisningen redovisar kommunkoncernens väsentliga händelser under året
2021. I Mariestads kommun framgår bland annat utvecklingen av Agenda 2030 samt
satsningen på vätgas. För att utveckla hållbarheten inom kommunkoncernen är det
ekonomiska hållbarheten en viktig dimension. Ett starkt resultat inom
kommunkoncernen är en viktig grund för att arbeta vidare med hållbarheten utifrån
en miljömässig dimension. Årets resultat bidrar till att stärka det egna kapitalet vilket
har medför att soliditeten förbättras och det långsiktiga handlingsutrymmet.
Bedömning ur social dimension

Årsredovisningen omfattar viktiga personalförhållanden vilket redovisas i
förvaltningsberättelsen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar om följande tillägg till arbetsutskottets förslag
till beslut:


Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens underskott om 30,5 miljoner kronor
vilket är 7,9 miljoner mer än de 22,6 miljoner som kommunfullmäktige maximalt
godkände i Kf § 118/21.

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag med eget
tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 81/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-25
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14
Årsredovisning 2021 för Mariestads kommun
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-04-13

Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson
Finanssamordnare Lars Bergqvist
Redovisningssamordnare Malin Bengtsson
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Datum: 2022-03-25
Dnr: KS 2021/00237
Sida: 1 (3)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2021 för Mariestads kommun
Kommundirektörens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2021 i
Mariestads kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 80,6 mkr till
resultatutjämningsreserven och totalt har kommunen reserverat 126,7 mkr
till resultatutjämningsreserven.

Bakgrund
Enligt kommunens Policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska
ett årsbokslut upprättas vid tertial 3 (T3). Årsredovisningen omfattar
en uppföljning av hur målen kommer att uppnås för mandatperioden
samt den ekonomiska ställningen per den 31 december 2021.
Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2021 på 96 miljoner
kronor (mkr) vilket är 66 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet
motsvarar 6 procent av skatt och statsbidrag och därmed uppnås det finansiella
resultatmålet.
Kommunallagen gör det möjligt att i vissa fall reservera delar av ett positivt
resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv
kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt.
Som anges krävs ett resultat som överstiger en procent av skatter och generella
statsbidrag Nivån gäller för de kommuner som, liksom Mariestad, har en positiv
soliditet inklusive hela pensionsskulden. Med ”årets resultat” menas det lägsta
av årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringen.
Balanskravsresultatet för 2021 är positivt och inget negativt resultat finns att
reglera.
Efter 2021 års resultat kan 80,6 mkr avsättas och totalt har kommunen
reserverat 126,7 mkr till resultatutjämningsreserven.
Investeringar på 227 mkr har gjorts varav att 40 mkr är inom taxefinansierad
verksamhet och 82 mkr inom exploateringsverksamhet. Dessa investeringar har
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finansierats genom egna medel med 75 procent och resterande 25 procent har
lånefinansierats.
Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads
kommun år 2021. Ekonomichef Christina Olsson informerar om
årsredovisningen på sammanträdet.
Bedömning ur ekonomisk dimension

I kommunens årsredovisning redogörs det för verksamheternas utfall och
finansiering samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.
Kommunkoncernen inkluderar såväl den verksamhet som drivs inom nämnder
och förvaltningar som verksamhet som bedrivs i bolagsform eller inom
kommunalförbund. I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår det vad
kommunen har gjort under året, samt en översikt över utvecklingen och viktiga
händelser av kommunens verksamhet under året. Dessutom beskrivs också
Mariestad kommuns förväntade utveckling, viktiga personalförhållanden och
annat som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala
verksamheten.
Årsredovisningens utformning styrs av kommunallagen och redovisningslagen.
Bedömning ur miljömässig dimension

Årsredovisningen redovisar kommunkoncernens väsentliga händelser
under året 2021. I Mariestads kommun framgår bland annat
utvecklingen av Agenda 2030 samt satsningen på vätgas. För att
utveckla hållbarheten inom kommunkoncernen är det ekonomiska
hållbarheten en viktig dimension. Ett starkt resultat inom
kommunkoncernen är en viktig grund för att arbeta vidare med
hållbarheten utifrån en miljömässig dimension. Årets resultat bidrar
till att stärka det egna kapitalet vilket har medför att soliditeten
förbättras och det långsiktiga handlingsutrymmet.
Bedömning ur social dimension

Årsredovisningen omfattar viktiga personalförhållanden vilket
redovisas i förvaltningsberättelsen.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-25
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2021 i Mariestads
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 80,6 mkr till resultatutjämningsreserven och totalt
har kommunen reserverat 126,7 mkr till resultatutjämningsreserven.

Bakgrund
Enligt kommunens Policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska ett årsbokslut
upprättas vid tertial 3 (T3). Årsredovisningen omfattar en uppföljning av hur
målen kommer att uppnås för mandatperioden samt den ekonomiska ställningen
per den 31 december 2021.
Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2021 på 96 miljoner kronor (mkr)
vilket är 66 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet motsvarar 6 procent av skatt
och statsbidrag och därmed uppnås det finansiella resultatmålet.
Kommunallagen gör det möjligt att i vissa fall reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter
balanskravsjusteringar är negativt.
Som anges krävs ett resultat som överstiger en procent av skatter och generella statsbidrag
Nivån gäller för de kommuner som, liksom Mariestad, har en positiv soliditet inklusive hela
pensionsskulden. Med ”årets resultat” menas det lägsta av årets resultat och årets resultat
efter balanskravsjusteringen. Balanskravsresultatet för 2021 är positivt och inget negativt
resultat finns att reglera.
Efter 2021 års resultat kan 80,6 mkr avsättas och totalt har kommunen reserverat 126,7 mkr
till resultatutjämningsreserven.
Investeringar på 227 mkr har gjorts varav att 40 mkr är inom taxefinansierad verksamhet
och 82 mkr inom exploateringsverksamhet. Dessa investeringar har finansierats genom egna
medel med 75 procent och resterande 25 procent har lånefinansierats.
Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads kommun år
2021. Ekonomichef Christina Olsson informerar om årsredovisningen på sammanträdet.
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Bedömning ur ekonomisk dimension
I kommunens årsredovisning redogörs det för verksamheternas utfall och finansiering samt
den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Kommunkoncernen inkluderar såväl
den verksamhet som drivs inom nämnder och förvaltningar som verksamhet som bedrivs i
bolagsform eller inom kommunalförbund. I årsredovisningens förvaltningsberättelse
framgår det vad kommunen har gjort under året, samt en översikt över utvecklingen och
viktiga händelser av kommunens verksamhet under året. Dessutom beskrivs också
Mariestad kommuns förväntade utveckling, viktiga personalförhållanden och annat som är
av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.
Årsredovisningens utformning styrs av kommunallagen och redovisningslagen.

Bedömning ur miljömässig dimension
Årsredovisningen redovisar kommunkoncernens väsentliga händelser under året
2021. I Mariestads kommun framgår bland annat utvecklingen av Agenda 2030
samt satsningen på vätgas. För att utveckla hållbarheten inom kommunkoncernen
är det ekonomiska hållbarheten en viktig dimension. Ett starkt resultat inom
kommunkoncernen är en viktig grund för att arbeta vidare med hållbarheten
utifrån en miljömässig dimension. Årets resultat bidrar till att stärka det egna
kapitalet vilket har medför att soliditeten förbättras och det långsiktiga
handlingsutrymmet.

Bedömning ur social dimension
Årsredovisningen omfattar viktiga personalförhållanden vilket redovisas i
förvaltningsberättelsen.
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1 Inledning
1.1 Förord - detta är årsredovisningen
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen upprätta en årsredovisning när kommunstyrelsen
fått in övriga nämnders redovisningar och årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten
från och med det tillfälle då kommunfullmäktige ska godkänna densamma (8 kap. 15 §
kommunallagen).
Årsredovisningen ska lämnas till kommunfullmäktige och revisorer senast den 14 april.
Fullmäktige beslutar om nämndernas och kommunstyrelsens ansvarsfrihet och godkänner
därefter årsredovisningen.
Årsredovisningen ska redogöra för:


utfallet av verksamheten



verksamhetens finansiering och



den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisningen ska bestå av:


förvaltningsberättelse



resultat- och balansräkning



kassaflödesanalys



noter



investeringsredovisning



sammanställd redovisning av kommunkoncern.

Kommunkoncernen inkluderar såväl den verksamhet som drivs inom nämnder och förvaltningar
som verksamhet som bedrivs i bolagsform eller inom kommunalförbund.
Mariestads kommun är en stor organisation med uppdrag som spänner över flera områden.
Förvaltningsberättelsen förklarar vad kommunen har gjort under året. Den ska innehålla en
översikt över utvecklingen och viktiga händelser av kommunens verksamhet under året. Här
beskrivs även Mariestad kommuns förväntade utveckling, viktiga personalförhållanden och annat
som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.
Årsredovisningar för Mariestad kommuns helägda eller delägda bolag och de kommunalförbund
som Mariestad är medlem i finns hos respektive bolag och kommunalförbund. Årsredovisningen
finns också på Mariestad kommuns webbplats.
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1.2 Kommunens politiska organisation

Avtalsnämnden infördes den 1 januari 2021 och omfattar samverkansavtal om gemensam
ekonomiavdelning inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
30 december 2021 köpte kommunen bolaget Mariestads Markutveckling AB. Ingen verksamhet
har skett i bolagen under 2021.
1.2.1 Mandatfördelning i kommunen

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

Mariestads kommun, Årsredovisning 2021

4(112)

1.2.2 Politik och tjänstemän

Kommunens politiker
Kommunens politiker är folkvalda och väljs av dig som invånare vid de allmänna valen vart fjärde
år. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål om hur
kommunen ska styras och ledas. En demokrati fungerar inte utan förtroendevalda.
Politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen.
Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande är arvoderad på heltid, oppositionsrådet är arvoderad med 80
procent av en heltidstjänst och kommunstyrelsens vice ordförande är arvoderad med en
halvtidstjänst.
Johan Abrahamsson (M) är kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande. Anders Karlsson
(C) är kommunstyrelsens vice ordförande. Ida Ekeroth Clausson (S) är kommunstyrelsens andra
vice ordförande tillika oppositionsråd (ersattes av Jan Jansson (S) under föräldraledighet under
del av 2021).
Kommunfullmäktige
Jan Wahn (C) är ordförande, Erik Ekblom (M) är vice ordförande och andre vice ordförande är
Gun-Britt Alenljung (S).
Tjänstemän
För att bereda och genomföra politikens beslut behövs offentligt anställda tjänstemän. Det rör sig
inte bara om allmänkunniga administratörer utan också om specialiserade professioner som
jurister, ekonomer, lärare och många andra yrken. Tjänstemännens uppgift är att hjälpa
politikerna att bereda och verkställa deras olika beslut.
När politikerna beslutat vad som ska göras bestämmer tjänstemännen sedan hur det praktiskt ska
göras för att de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om ska uppnås.
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1.3 Kommunens förvaltningsorganisation

Kommunstyrelsen beslutade att organisatoriskt bryta ut verksamhet teknik ur sektor
samhällsbyggnad där verksamhet teknik blir en egen sektor, 2021-11-29, Ks § 219.
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1.4 Ekonomi och verksamhet i korthet
Fem år i sammandrag

2021

2020

2019

2018

2017

24 723

24 513

24 537

24 372

24 290

21,26

21,26

21,26

21,26

21,26

Kommunen

1 979

1 906

1 864

1 781

1 728

Sammanställd redovisning

2 176

2 075

2 044

1 952

1 890

Kommunen*

3 276

2 040

1 887

1 714

1 658

Sammanställd redovisning

3 822

3 514

3 365

3 212

2 991

97

43

18

26

17

123

65

17

17

48

Kommunen

228

186

161

164

252

Sammanställd redovisning

361

265

358

414

374

Kommunen*

21

29

29

30

30

Sammanställd redovisning

27

26

25

25

25

4

2

-1

-6

-6

12

10

8

7

5

Folkmängd 31/12
Primär skattesats (%)
Bruttokostnad (mkr)

Balansomslutning (mkr)

Årets resultat (mkr)
Kommunen
Sammanställd redovisning
Nettoinvesteringar (mkr)

Soliditet (%) exklusive
pensionsskuld

Soliditet (%) inklusive
pensionsskuld
Kommunen*
Sammanställd redovisning

*) Kommunen har från 2021 en koncernbank vilket påverkar soliditeten samt
balansomslutningen. Mer ingående förklaring till utfallet går att läsa under avsnitt 2.2.6 Finansiell
analys.
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1.5 Fördelning av kommunens ekonomiska resurser

Mariestads kommun, Årsredovisning 2021

8(112)

Mariestads kommun, Årsredovisning 2021

9(112)

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

2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2021 på 96,6 miljoner kronor (mkr)
vilket är 66,9 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet motsvarar 6 procent av skatt
och statsbidrag och därmed uppnås det finansiella resultatmålet.
Vid delåret per augusti prognostiserades ett resultat på 90,5 miljoner kronor och ett delårsresultat
om 83,7 miljoner kronor.
Kommunens resultat förklaras främst av en stark återhämtning i konjunkturen efter pandemin
och extra statsbidrag. Dessutom har försäljningen av tomter och mark under året uppgått till 26,9
mkr vilket är 16,9 mkr mer än budget.
Sverige har klarat ekonomin bättre än många andra länder under pandemin detta har påverkat
kommunens skatteintäkter med ett överskott gentemot budget om 32,4 miljoner kronor.
I och med pandemin beslutades det om ett extra generellt statsbidrag om 7 miljarder kronor till
kommunerna vilket innebar 16,6 miljoner kronor till Mariestads kommun. Det extra statsbidraget
har en nedtrappningseffekt vilket medför att kommunen kommer att erhålla 8 miljoner kronor
2022 och därefter upphör statsbidraget.
Kommunen har under året investerat i en ny förskola, renovering ishall med mera.
Investeringarna uppgick totalt till 227 mkr varav 40 mkr är inom taxefinansierad verksamhet och
82 mkr inom exploateringsverksamhet. Dessa investeringar har till 75 procent finansierats utan
lån och resterande 25 procent har lånefinansierats. En minskad lånefinansiering av
investeringarna visas av att kommunens långsiktiga handlingsutrymme vilket har förbättrats i
jämförelse med tidigare år.
2.1.1 Omvärld

Konjunkturutvecklingen är mer eller mindre återhämtad i många länder. Samtidigt har inflationen
stigit till höga nivåer i främst USA. Medan centralbanker ska hantera risker med ökande inflation
har smittspridningen tagit fart igen. Den nya omikronvarianten verkar vara mer smittsam, men ge
mindre allvarliga symptom, vilket ännu inte medfört samma tryck på sjukvården. I takt med ökad
vaccinationsgrad i världen antas pandemin utgöra ett gradvis mindre hot för världsekonomin.
Trots vissa negativa effekter av höga energipriser och högre räntor i USA är den globala
ekonomiska utvecklingen framöver stark, återhämtningen mot trend fortgår.
2.1.2 Sveriges konjunkturutveckling

Sverige har klarat ekonomin bättre än många andra länder under pandemin. År 2020 föll Sveriges
BNP med 2,8 procent jämfört med EU-snittet där BNP föll med 6,1 procent. Och 2021 beräknas
BNP i Sverige växa med nästan 4,6 procent.
En god skatteunderlagsutveckling och en dämpning av de ökade demografiska välfärdsbehoven
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bidrar till att de närmaste åren ser förhållandevis bra ut för kommunerna. De senaste årens låga
kostnadsutveckling i kommunsektorn antas vända och ta fart kommande år. Det beror dels på att
pandemins effekter på verksamheten antas klinga av, och dels på riktade statliga satsningar.
I den senaste skatteprognosen från december 2021 reviderades den prognostiserade
skatteunderlagstillväxten upp för åren 2021-2023, men bedömningen är att sektorn kan se en
långdragen återhämtning av ekonomin. Det som bör beaktas är förändringen i generella
statsbidragen som ger en bättre utsikt för kommande år. Däremot bör det beaktas att före
pandemin fanns det ett finansiellt gap, och det finns en osäkerhet i det efterarbete som kommer
efter pandemin. I kombinationen med den demografiska utvecklingen och efterarbete, satsningar
och reformer i och med pandemin kommer att innebära större ekonomiska påfrestningar än vad
vi i nuläget kan förutse.
Välfärden står generellt inför stora utmaningar. De kommande tio åren kommer andelen barn,
unga och äldre i samhället att öka. Samtidigt kommer antalet personer i arbetsför ålder att öka
mycket svagt. Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i
behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den
arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Grovt
räknat ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst är
det äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom även hälso- och
sjukvården. Det hänger samman med att vi blir allt äldre och kan leva med fler och svårare
sjukdomar. I grunden är det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning
och finansiering. De kommande åren kräver både satsningar på välfärdens kärnverksamheter
liksom på framtidsområden som att få personer långt från arbetsmarknaden i jobb, välfärdens
kompetensförsörjning, klimatomställningen och välfärdens digitalisering.
2.1.3 Kommunens ekonomiska utveckling

Mariestads kommun beslutade i samband med budget 2020 om ett reformpaket för åren 20202022, uppgående till 95 mkr. Av dessa utgör 42 mkr 1 procent i effektivisering, resterande är
åtgärder inom respektive verksamhet. Pågående pandemi har medfört att vissa åtgärder inte har
genomförts som planerat utan då har andra effekter fått genomföras för att klara av minskade
budgetramar. De åtgärder som beslutades i och med reformpaketet har medfört att kommunens
ekonomiska utveckling har stärkts.
För att minska de framtida finansiella kostnaderna gjordes det vid slutet av året 2020 en
förtidsinlösen av räntekostnader på 26 mkr. Om inte detta gjorts hade kommunen erhållit ett
resultat år 2020 på 69 mkr. Detta har bidraget till att de finansiella kostnaderna har under året
minskat med 6 mkr i jämförelse med budget.
De senaste åren, 2020 och 2021 har påverkats av pandemin. Kommunen har erhållit både
tillfälliga och extra statsbidrag samt haft extra kostnader och då främst inom personal. I och med
en stark återhämtning av konjunkturen efter pandemin har kommunen erhållit bättre
skatteintäkter än väntat. Detta har medfört att kommunen har redovisat två år med starka
resultat.
Årets resultat har påverkats av 32,4 mkr ökade skatteintäkter på grund av förbättrat
konjunkturläge samt extra statsbidrag om 16,6 mkr. Dessutom har försäljning av tomter och
mark under året uppgått till 26,9 mkr vilket är 16,9 mkr mer än budget.
För att fortsätta arbetet med att stärka kommunen ekonomiska förutsättningar på längre sikt
kommer det att krävas omstruktureringar och genomlysningar av verksamheter och organisation.
Kommunen har de senaste åren påbörjat en fas av en tillväxt, företagsetableringar har ökat samt
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antal invånare har ökat. Detta kommer att givetvis att medföra ökade verksamhetskostnader i och
med ett ökat behov samt ökade investeringskostnader. Dessa ökade kostnader kommer inte att
fullt ut finansieras med ökade skatteintäkter utan det kommer att krävas omstruktureringar av
befintlig verksamhet.
Befolkningsutveckling 2021
Mariestad kommuns befolkning ökade med 210 personer under 2021. Vid årets slut hade
kommunen 24 723 invånare. Det totala flyttningsöverskottet var 232 invånare, under året flyttade
1 143 personer till kommunen och 911 personer flyttade från kommunen. Inflyttning från
kommuner inom länet utgjorde drygt 60 procent, inflyttning från övriga län utgjorde 34 procent
och invandring från andra länder utgjorde drygt 6 procent.
Under året föddes 222 barn och 283 personer avled vilket ger ett negativt netto 61 personer.
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2.1.4 Investeringar för utveckling
Kommunens
investeringsredovisning
2021 (mkr)

Budget netto *)

Bokslut,
nettoinvestering

Budgetavvikelse

Av fullmäktige
beslutad
årsbudget

Kommunstyrelsen

88,2

91,8

-3,6

57,5

Tekniska nämnden

175,4

133,2

42,2

144,0

Utbildningsnämnden

1,1

1,0

0,1

1,0

Socialnämnden

1,5

1,6

-0,1

1,5

266,1

227,6

38,6

204,0

Totalt

*) inklusive tilläggs- och reviderad budget.
Årets nettoinvesteringar uppgår till delårsbokslutet till 227,6 mkr och årsbudgeten är 266,1 mkr. I
årsbudgeten ingår ombudgetering, en tilläggsbudget och en revidering av budgeten på totalt netto
62,1 mkr. Kommunfullmäktige beslutade inför året om en investeringsbudget på 204,0 mkr.
Under flera år har kommunen satsat på utveckling av nya industri- och bostadsområden. Detta
för att generera nya kommuninvånare och därmed ökade skatteintäkter. Under året har flertalet
exploateringsinvesteringsprojekt fortlöpt inom såväl industri som bostäder. Nya vägstrukturer har
också anlagts för att kunna ta emot ytterligare nyetableringar. Exempel är bostadsområdet
Sjölyckan och Västerängs och Horns/Haggårdens industriområden.
Under året har en fortsatt bebyggelse av bostadsområdet Sjölyckan skett då efterfrågan på tomter
varit hög. Området har utvecklats som bostadsområde i snart 10 år och kommer troligtvis att
arbetas vidare med till 2030 enligt gällande översiktsplan.
Tomtförsäljningen har medfört att tomtförsäljningen genererat 26 mkr i driftintäkter till
kommunen under 2021, främst inom området Sjölyckan men även i Sjötorp och på Torsö.
Ytterligare projekt för bostadsbyggande har påbörjats och det har under året varit ett högt tryck
på etableringsförfrågningar och köp av tomter vilket med säkerhet kommer att fortsätta även de
kommande åren.
Inom exploatering av verksamhetsområden för industri och handel har det fortsatt arbetats med
tre större områden under året.


södra infarten till Mariestad



områden kring Marieforsleden



infarten kring Sandbäcken vid E20.

Kommunen har också förvärvat fastigheten Korstorp som utgör en stor markresurs för framtida
exploateringar och även bolaget Mariestads Markutveckling AB har förvärvats.
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De största projekten under 2021:
Projekt

Belopp (mkr)

Kronoparkens förskola

31,5

Mariestads Markutveckling AB, köp av företag

26,6

Energiinnovativa åtgärder

23,1

Inköp mark Korstorp och Spirhult

20,6

Metsä Tissue delprojekt VA

18,6

Renovering Ishallen samt gestaltning
Vänershofsområdet

15,0

2.1.6 Finansiell analys

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


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



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



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



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

Sammanfattning

Kommunens resultat för 2021 uppgår till 96,6 mkr. Årets resultat och årets avskrivningar har
finansierat årets investeringar till 75 procent. Resterande del har lånefinansierats både via nya lån
och nyttjande av checkkrediten.
Mariestads kommun redovisar ett bra resultat i jämförelse med tidigare år och när hänsyn tas till
intäkter och kostnader som inte hör till årets ordinarie verksamheter uppgår resultatet till
96,2 mkr vilket kan jämföras med föregående års resultat på 36,3 mkr.
Under 2021 uppgår nettoinvesteringsvolymen till 227,6 mkr. Investeringarna har finansierats med
egna medel (resultatet och avskrivningar) till 75 procent, resterande har lånefinansierats. I
jämförelse med tidigare år är det en förbättring, där snittet är 59,4 procent över en fyraårsperiod.
Det bör beaktas att årets och föregående års resultat innehåller engångsintäkter av försäljningar
som finansierar investeringarna.
För att klara kommande investeringar utan ökad lånefinansiering kommer det att krävas
återhållsamhet och prioriteringar av investeringar samt ett högre resultat.
Kommunens risknivå mäter utvecklingen av likvida tillgångar och långfristiga skulder.
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Kommunens tillgångar i likvida medel är låg och finansiella skulder har ökat. När hänsyn tas till
hela pensionsåtagandet är det långsiktiga handlingsutrymmet mycket svagt. Ett mått på det är
soliditeten, inklusive hela pensionsskulden som är plus 4 procent.
Kommunens resultat har en total avvikelse mot budget på plus 66,9 mkr, vilket tyder på en god
budgetföljsamhet på totalnivå. Det som måste beaktas i årets resultat är att skatt och
statsbidragen har påverkat resultatet. Den starka återhämtningen i konjunkturen har bidragit till
överskottet inom skatter och extra statsbidrag i och med pandemin har påverkat statsbidragen.
Inom verksamheternas kostnader finns det pandemipåverkan både avseende intäkter och
kostnader. Det kommer att vara svårt att jämföra årets och förra årets kostnader och intäkter med
både tidigare år och kommande år.
Resultat
Årets resultat

2021

2020

2019

2018

2017

Årets resultat (mkr)

96,6

42,8

18,2

26,1

17,1

Procent av skatter och bidrag (%)

6,3

2,9

1,3

1,9

1,3

Reavinst och jämförelsestörande
poster (mkr)

-0,4

-6,5

-1,6

-21,4

-0.8

Resultat efter reavinster och
jämförelsestörande poster (mkr)

96,2

36,3

16,6

4,7

16,4

För att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och
kommunfullmäktiges ekonomiska mål för året, ska resultatet uppgå till 2 procent av skatteintäkter
och statsbidrag.
Årets resultat för kommunen är positivt (96,6 mkr) och är högre än de senaste fem åren. I och
med resultatet ökar det egna kapitalet med motsvarade belopp. Resultatet motsvarar 6,3 procent
av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunen uppfyller efter 2021 det
finansiella målet för god ekonomisk hushållning.
Resultatet har påverkats av jämförelsestörande poster och reavinster. Det blir mer rättvisande om
justering för sådana poster görs. Efter jämförelsestörande poster är resultatet 96,2 mkr (se
tabellen ovan).
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter har ökat med 26,5 mkr, vilket motsvarar 4,6 procent. Ökningstakten är
högre än 2020, då ökningen var 20 mkr. Detta förklaras bland annat av ökade intäkter från
försäljning av tomter vid Sjölyckan (26,6 mkr jämfört med 19,7 för 2020) medan ersättning av
staten för sjuklöner (8,9 mkr) finns med som ökat bidrag och intäkt.
Intäkter för taxor, avgifter, och hyror har ökat med 13,6 mkr från 2020 till 2021.
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med 73 mkr (42 mkr 2020), vilket motsvarar 3,9 procent.
Personalkostnaderna har stigit med 59 mkr jämfört med 2020, vilket innebär en ökning med 4,7
procentenheter (föregående år 2,2 procent). Antal tillsvidareanställda har ökat med 51 personer
mellan åren 2020 och 2021. En del av ökningen kan hänföras till det ökade behovet av extra
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personal under pandemin, men även till förändrade arbetssätt. Inom omsorgen har användandet
av timanställda minskat då verksamheterna ökar den ordinarie bemanningen.
Kommunens avskrivningar är 73,7 mkr (66,8 mkr 2020). Det är 6,9 mkr mer än förra året. Årets
nettoinvesteringar är 227,6 mkr (185,7 mkr 2020). Avskrivningarna kommer att fortsätta uppåt
även kommande år. Det beror på att investeringsnivåerna höjts de senaste åren jämfört med
tidigare.
Finansnetto
Finansnettot (finansiella intäkter och finansiella kostnader) visar ett överskott på 8,5 mkr, vilket är
bättre än föregående år (minus 18,8 mkr). En stor del av detta beror på avslutade räntederivat
som medfört till att kommunen får lägre räntekostnader. Även fortsatt låga marknadsräntor
påverkar räntekostnaderna positivt jämfört mot budget.
Skatteintäkter och nettokostnader
Utveckling av skatteintäkter
och nettokostnader

2021

2020

2019

2018

2017

80,4

69,3

48,3

33,0

44,0

Procentuell förändring (%)

5,5

5,0

3,6

2,4

3,4

Nettokostnadsökning (mkr)

53,9

26,9

56,9

23,0

34,0

Med hänsyn till
jämförelsestörande poster (mkr)

53,9

26,9

56,9

43,6

34,0

Procentuell förändring (%)

3,8

2,0

4,3

1,8

3,4

Med hänsyn till större
jämförelsestörande poster (%)

3,8

2,0

4,3

3,3

3,4

Ökning/minskning av
skatteintäkter och statsbidrag
(mkr)

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen har ökat med 80,4 miljoner kronor, vilket är högre
än föregående år. En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte
ökar snabbare än intäkterna från skatter och statsbidrag. Tabellen ovan visar att intäkterna från
skatter och bidrag har ökat snabbare än nettokostnaderna under 2021 även när hänsyn tas till
jämförelsestörande kostnader.
Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 5,5 procent och nettokostnaderna med 3,8 procent.
Relationen mellan skatteintäkter/statsbidrag och nettokostnader måste vara stark om kommunen
ska kunna möta framtidens demografiska förändringar och investeringsbehov.
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Nettokostnadsandel
Nettokostnadsandel - olika
kostnaders andel av
skatteintäkter och utjämning
(procent)

2021

2020

2019

2018

2017

Verksamhetsnetto

89,5

91,2

94,3

94,8

94,7

4,8

4,6

4,4

4,7

3,9

Nettokostnad exklusive
finansnetto och
jämförelsestörande poster

94,3

95,8

98,7

99,5

98,6

Finansnetto

-0,6

1,3

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

-1,5

0,0

93,7

97,1

98,7

98,1

98,8

6,3

2,9

1,3

1,9

1,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Avskrivningar

Jämförelsestörande poster
Nettokostnad totalt
Årets resultat
Totalt

Grundläggande för en god ekonomi är att det råder balans mellan löpande intäkter och
kostnader. Ett sätt att belysa detta är att analysera hur stor andel av skatteintäkter och bidrag som
de löpande verksamhetskostnaderna tar i anspråk.
Tabellen ovan har kopplingar till föregående tabeller. Den andel av skatteintäkterna som inte tas i
anspråk av driftkostnader, alltså 6,3 procent, är årets resultat. Viktigt att notera är trenden av
nettokostnadsutvecklingen där det går att se en minskning från 2017 till 2021 med 4,3 procent,
vilket bland annat beror på effektiviseringar inom verksamheterna och en styrning mot ett högre
resultat.
Investerings- och exploateringsredovisning
Investerings- och
exploateringsredovisning

2021

2020

2019

2018

2017

Investeringar, skattefinansierad
verksamhet

105,9

110,4

75,7

139,6

241,4

Investeringar, taxefinansierad
verksamhet exkl. exploatering

39,8

26,4

26,2

-4,8

0,8

Investeringar,
exploateringsverksamhet

81,9

48,9

59,4

29,5

10,5

Årets nettoinvesteringar (mkr)

227,6

185,7

161,3

164,3

252,7

Årets resultat + avskrivningar
(mkr)

170,3

109,6

80,0

88,7

68,5

74,8

59,0

49,6

54,0

27,1

- i förhållande till årets
nettoinvesteringar (%)

Årets nettoinvesteringar uppgår till 227,6 mkr. Budgeten för investeringar var 266,1 mkr. I detta
ingår tilläggsbudget, ombudgetering och en reviderad budget på totalt 62,1 mkr.
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Tillsammans med årets resultat skapar avskrivningarna utrymme för investeringar. Relationen
mellan avskrivningarna och de faktiska nettoinvesteringarna ger en bild av om
investeringsvolymen är påfrestande för skuldsättningen eller likviditeten. Som framgår av tabellen
ovan ligger nettoinvesteringarna för 2021 (227,6 mkr) högre än det utrymme som skapats från
verksamheten (170,3 mkr). Detta medför en påfrestning på likviditeten, vilket även kan utläsas av
tabellen för tidigare år. För att analysera investeringarna vidare måste hänsyn tas till vad som
investeras och i vilket syfte. Exploateringsinvesteringarna som främst är inköpt mark kommer att
säljas inom kort och medföra en intäkt till kommunen. Däremot verksamhetsinvesteringar är
främst underhållsinvesteringar samt tillväxt investeringar för ett ökat verksamhetsbehov.
Kapacitet
Soliditet

2021

2020

2019

2018

2017

Soliditet exklusive hela
pensionsåtagandet (%)

21

29

29

31

30

Soliditet inklusive hela
pensionsåtagandet (%)

4

2

-1

-3

-6

Soliditet exklusive hela
pensionsåtagandet (%) exklusive
koncernbank

31

0

0

0

0

Soliditet inklusive hela
pensionsåtagandet (%) exklusive
koncernbank

6

0

0

0

0

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur
stor del av kommunens tillgångar som finansieras av egna medel. Soliditeten exklusive
pensionsåtagandet uppgår till 21 procent. Att soliditeten exklusive pensionsåtagandet har minskat
mot föregående år beror på införandet av koncernbank vilket har ökat kommunens
balansomslutning. Skulle koncernbanken exkluderas från balansomslutningen så hade soliditeten
istället uppgått till 31 procent, och det då har soliditeten ökat i jämförelse.
För att få en mer rättvis bild av kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme ska
soliditeten mätas inklusive hela pensionsåtagandet, det vill säga den del som klassificeras som
ansvarsförbindelse och inte påverkar resultaträkningen. Soliditeten inklusive pensionsskulden
hamnar 2021 på plus 4 procent, en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år.
2020 är första året kommunen har en positiv soliditet när hela pensionsåtagandet räknas med.
Även detta mått påverkas av balansomslutningen. Skulle koncernbanken exkluderas från detta
soliditetsmått så hade nivån istället varit 6 procent. Genomsnittet i riket för soliditeten 2020 var
29 procent.
Självfinansieringsgrad av
investeringarna
Självfinansieringsgrad av
investeringarna (%)*

2021

2020

2019

2018

2017

74,8

59,1

49,6

49,3

23,5

*) Självfinansieringsgraden visar hur stor andel av investeringarna som finansieras med egna
medel. Ett mått på 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar
och alltså inte behöver låna.
Självfinansieringsgraden för 2021 är högre än förra årets. Även om nivån är högre behöver cirka
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25 procent av investeringarna finansieras med lånade medel. För att minska
lånefinansieringsgraden måste en större andel av skatteintäkterna och de generella statsbidragen
gå till årets investeringar. Med andra ord måste resultatnivån vara högre eller investeringsnivån
lägre.
Risk

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar (mkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Aktier och andelar, bokfört värde

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

Likvida medel

78,9

116,8

50,9

0,8

0,1

Checkkredit

150

150

150

150

150

Likviditetsposition
Likvida medel är ett mått på den kortsiktiga handlingsberedskapen. Medlen behövs för att
garantera att verksamheterna kan fungera. Checkkrediten på 150 mkr har nyttjats under året, men
vid bokslutstillfället var det ingen kredit nyttjad.
Årets kassaflöde
Kommunens kassaflöde har varit negativt under året och de likvida medlen var vid årsskiftet
78,9 mkr, 37,9 mkr lägre än vi föregående års bokslut. Det beror främst på fortsatt stora
investeringar vilket kortsiktigt påverkar likviditeten negativt, flera stora investeringar är kopplade
till exploatering och industri vilket kan ge framtida intäkter. Den löpande verksamheten har ett
positivt kassaflöde men investeringarna behöver finansieras på annat sätt, främst genom
lånefinansiering.
Investeringarna har till 25 procent finansierats genom lån. Därmed har kommunens låneskuld
ökat, vilket framgår av tabellen nedan.
Koncernkontot ger fördel genom att koncernen totalt kan nyttja saldot men även koncernens
kassaflöde är negativt under året. Vid årsskiftet fanns 81,5 mkr som likvida medel i koncernen
jämfört med 117,8 mkr föregående år. Detta beror förutom investeringarna i kommunen även på
investeringar främst i Mariehus AB.
Finansiella skulder (mkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Låneskuld bank

1 053,8

921,7

862,4

744,6

666,5

Skuld/invånare (kr)

42 623

37 600

35 147

30 551

27 439

*Kvoten av den totala skulden i förhållande till totala tillgångar uttryckt i procent.
Som en del i kommunens kassaflöde har låneskulden ökat med 150 mkr under 2021. Amortering
har skett med 17,9 mkr. Av kommunens totala skulder (1053,8 mkr) finns både rörlig och fast
ränta med koppling till finanspolicyn. Under 2021 har arbetet påbörjats med att arbeta om
låneportföljen i samband med införandet av koncernbank.
Skulden per invånare baserat på långfristiga lån har ökat under de senaste åren med anledning av
stora investeringar och ökad lånefinansiering. Under 2021 har den ökat med 5 023 kronor per
invånare och är vid bokslutstillfället 42 623 kronor per invånare. Genomsnittet i landet år 2020 på
långfristiga skulder per invånare var 38 206 kronor.
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Redovisning av finansiell riskhantering
Finansiell verksamhet är förenad med risker, både finansiella och operativa. Mariestads kommun
använder sig av olika instrument för att reducera riskerna. Kommunens finanspolicy anger vilka
instrument som är tillåtna samt önskad nivå av riskexponering.
Föregående år antogs en ny finanspolicy av kommunfullmäktige, vilken ligger till grund för hela
kommunkoncernen.
Här följer en genomgång av olika risker, vilken policy som gäller för dem samt en redovisning av
årets riskhantering.
Ränterisk
Med ränterisk menas risken att räntekostnaderna höjs på grund av ändrade räntenivåer. Genom
att binda räntan minimeras risken eftersom kostnaden blir stabil och förutsägbar. Beroende på
hur finansmarknaden utvecklas kan bunden ränta medföra högre eller lägre kostnader jämfört
med rörlig.
Koncernbanken hanterar alla finansiella risker genom att samtliga lån och räntederivat hanteras
där. Från i år kommer analysen av risken baseras på koncernen. Nivåer och nyckeltal är också
kopplade dit för hela koncernen, inte bara kommunen.
Fast ränta kan uppnås på två sätt: antingen genom att teckna lån med fast ränta eller genom
räntederivat i kombination med lån med rörlig ränta. Räntederivat skyddar mot eventuella
framtida ränteuppgångar baserat på dess värde.
Av den totala låneskulden på 2117 mkr vid utgången av året finns fem stycken räntederivat, två
stycken kopplade till Mariehus AB med förfall under 2022 och tre stycken hos VänerEnergi AB
med förfall under 2026-2028. Totalt belopp 280 mkr vilket motsvarar 13 procent av
låneportföljen. Inga räntederivat finns i kommunen.
Både fast och rörlig ränta finns i låneportföljen. Vid årets slut var den genomsnittliga
räntebindningen 1,86 år med 48 procent som förfaller inom 12 månader. Under året har
räntebindningen ökat med 0,24 år och förfallet inom 12 månader med 13 procent. Detta är i
riktning mot finanspolicyns nivå för den genomsnittliga räntebindningen som ska vara mellan två
och fem år.
Nivån på låneportföljen gör att koncernen är känslig för räntehöjningar. Under slutet på året har
marknadsräntan stigit vilket gör att räntekostnaderna över tid kommer att stiga. Detta gör att en
större del av kostnadsmassan blir bunden till finansiella kostnader.
Kommuninvest var under 2021 långivare bakom samtliga lån förutom ett lån i Handelsbanken.
Den genomsnittliga räntan under 2021 var 0,69 procent inklusive räntederivat (1,03 procent
2020). Räntekostnaderna på koncernens lån har under året varit 14,1 mkr varav räntesäkringarna
8,9 mkr.
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Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden (mkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Avsättning till pensioner (inkl.
löneskatt)

19

16

16

17

18

Pensionsförpliktelser äldre än
1998 (inkl. löneskatt)

554

558

572

589

627

Total pensionsförpliktelse

573

574

588

623

645

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär i
praktiken att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför resultat och
skuldredovisning. Denna del är dock lika viktig ur risksynpunkt, då ansvarsförbindelsen kommer
att generera framtida utbetalningar. Mariestads kommun har tidigare inte kunnat täcka dessa
utbetalningar med eget kapital. Från år 2020 är det egna kapitalet större än pensionsskulden. Den
totala pensionsskulden är 573 mkr och totalt eget kapital är 688 mkr enligt balansräkningen.
Pensionsförpliktelserna har minskat de senaste åren, så även mellan 2020 och 2021 och kommer
att minska även framåt i tid. Från och med 1 januari 2023 träder dock ett nytt pensionsavtal i
kraft vilket kommer påverka driftsredovisningen i form av ökade pensionskostnader.
Pensionsförpliktelse
Pensionsförpliktelse (mkr)

(mkr)

1.Total pensionsförpliktelse i balansräkningen
a. Avsättning inkl. särskild löneskatt

19,0

b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt

553,5

Pensionsförpliktelse som tryggats i
pensionsförsäkring (2019 84,2)

102,7

Pensionsförpliktelse som tryggats i
pensionsstiftelse

0,0

Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och
stiftelse)

675,2

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

(mkr)

Totalt
pensionsförsäkringskapital
Varav överskottsmedel hos
KPA Pension

2021

131,3

2020

115,8

2021

3,1

2020

1,9

Totalt kapital, pensionsstiftelse

0

Finansiella placeringar

0

Summa förvaltade
pensionsmedel

134,4

Tabellen visar summan av totalt pensionsförsäkringskapital som adderas med totalt kapital för
medel tryggade i pensionsstiftelse och finansiella placeringar för att få summan totalt förvaltade
pensionsmedel.
Finansiering: Återlånade medel 540,8 mkr, konsolideringsgrad 19,9 procent.
Borgensåtaganden
Borgensåtaganden (mkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Mariehus AB

0,0

656,6

656,9

497,3

401,3

VänerEnergi AB

0,0

248,6

238,6

238,6

218,6

36,6

38,1

39,6

41,2

28,5

0,2

0,4

0,5

0,7

0,8

10,9

11,3

12,6

14,1

16,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

47,8

955,0

948,3

792,0

665,5

Koncerninterna:

Övrigt:
Mariestads äldreboende
HSB
Föreningar
Förlustansvar för egna hem och
småhus
Totalt

Ett borgensåtagande innebär en risk att borgensmannen måste infria sitt åtagande. Riskens
omfattning beror bland annat på vilken typ av borgen det gäller och för vem eller vilka borgen
har tecknats. I samband med införande av koncernbank har borgensåtaganden till de kommunala
bolagen upphört. Avtal mellan parterna säkerställer bolagens åtaganden genom bland annat
räntepåslag. Inga nya borgensåtagande har tecknats under året och befintliga minskar i belopp.
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Kontroll

Budgetavvikelse
Budgetavvikelse (mkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Budgetavvikelse årets resultat
(efter jämförelsestörande poster)

66,9

14,4

4,3

-6,6

+4,0

verksamheternas netto

-1,9

18,6

0,1

18,8

6,3

efter jämförelsestörande poster

-1,9

18,6

0,1

-1,8

6,3

Skatteintäkter och statsbidrag

58,9

16,5

3,3

-7,0

3,4

9,9

-20,7

1,0

6,8

6,4

Varav:

Finansnetto

Den som följer budget har goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Nämnderna
inklusive de taxefinansierade verksamheterna visar en avvikelse på minus 1,9 mkr. Detta i
förhållande till nämndernas omslutning på 1 467,5 mkr. Störst avvikelse har socialnämnden på
minus 30,5 mkr.
På totalnivå för hela kommunen visar analysen att kommunen har en god budgetkontroll, med
undantag för socialnämnden, där budgetkontroller behöver ses över för att kunna anpassa sig
efter förändrade förutsättningar framöver. Vidare är det av stor vikt att kommunen har kontroll
över sina tilldelade medel och anpassar sina verksamheter därefter samt vidtar åtgärder för att få
en budget i balans.
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2.2 Händelser av väsentlig betydelse
Nedan följer några väsentliga händelser under året 2021.















Kriminalvården, fortsätter att utveckla sin verksamhet i Mariestad. Satsningen
beräknas ge cirka 100-150 arbetstillfällen. Metsä Tissue planerar också sin fortsatta
utbyggnad i Mariestad.
Under året har kommunen förvärvat fastigheten Korstorp som utgör en stor markresurs
för framtida exploateringar och även bolaget Mariestads markutveckling AB.
Som enda kommun i Sverige deltog Mariestads kommun på plats under FN:s
klimatkonferens i Glasgow. Resan genomfördes med en vätgasbil.
Sedan 2020 har Mariestad med ElectriVillage i spetsen arbetat med att ta fram en
förstudie för en systemomställning med fokus på Kinnekullebanan och tågen som
trafikerar banan. Förstudien blev klar under året.
Arbetet med att utveckla fler digitala tjänster har fortsatt. Ett exempel är att kunna ansöka
om båtplats digitalt.
Högskoleplattformen Dacapo har fått två korta yrkeshögskoleutbildningar inom hållbar
planering godkända.
Sent under hösten fick Mariestad besked om att få den första vätgastankstationen för
tunga fordon i Sverige.
Mariestad klättrade 28 placeringar till plats 30 på svenskt näringslivs företagsranking
för företagsklimatet i kommunen.
Kronoparkens förskola färdigställdes och invigdes vid årsskiftet. Vätgaslösningen i
förskolan kommer att tas i bruk vid senare tillfälle.
Elvärket fritidsgård har utökat sina öppettider och musikskolan har utökat sin verksamhet
till kulturskola.
Gymnasieskolan har haft ett högt söktryck till sina utbildningar och har också de
senaste åren anpassat programutbudet efter efterfrågan.
Fler lösningar för placeringskostnader har arbetats fram som kan ersätta placeringar
på externa HVB-hem eller köpta familjehem.
Ett projekt avseende ett nytt särskilt boende med psykiatriinriktning har påbörjats
med planerad inflyttning årsskiftet 2022/2023.

Mariestads kommun, Årsredovisning 2021

24(112)

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


omvärldsanalys



investeringsprocessen



kommunövergripande mål- och budgetprocess



nämndens mål- och budgetprocess



uppföljning och analys.

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


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



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



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

2.3.1 Kommunens målarbete

Mariestads kommun har en vision som handlar om hur vi vill ha det i kommunen i framtiden
"Vision 2030". Visionen är en ledstjärna som påverkar både stora och små beslut om vad
kommunen ska lägga tid, pengar och andra resurser på. Alla verksamheter ska planera sin
verksamhet med syfte att sträva mot visionen. Den är beslutad av kommunfullmäktige. En av
våra viktigaste strategier för att nå dit är vår målstyrning.
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om en ny styrmodell med syfte att knyta ihop mål- och
budgetprocessen utifrån beslutad policy för verksamhet- och ekonomistyrning. Styrmodellen i sig
är politiskt neutral. Styrmodellen tydliggör den röda tråden från visionen, via
kommunfullmäktiges mål och budget och nämndernas mål och budget till verksamheternas
ansvar för aktiviteter och resultat. Styrmodellen tydliggör också återkopplingen av resultat till
kommunfullmäktige utifrån analys och uppföljning. Styrmodellen syftar till att uppnå både
verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat utifrån god ekonomisk hushållning.
Styrmodellen för Mariestads kommun utgör grunden för målprocessen som i sin tur utgör
grunden för kommunens kvalitetsarbete. I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige även om fem
övergripande mål som gäller för Mariestads kommun under hela mandatperioden och som anger
den politiska viljeriktningen och ambitionen (VAD vi ska göra).
1. Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning
2. Mariestad – en trygg kommun för alla
3. Mariestad – en kreativ och innovativ kommun
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4. Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott
bemötande
5. Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun
Respektive nämnd har brutit ned vad kommunfullmäktigemål nummer 2-5 innebär för respektive
nämnd. Respektive nämnd har beslutat om ett till två nämndspecifika mål per
kommunfullmäktigemål. Nämndmålen gäller precis som kommunfullmäktigemålen under hela
mandatperioden och anger den politiska viljeriktningen och ambitionen (VAD vi ska göra) för
respektive nämnd.
Alla verksamheter har arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- och enhetsnivå
som beskriver HUR verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och beskriver vilket
resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen.
I samband med delår och helår följs status på alla aktiviteter upp och ger en indikation om status
för måluppfyllelsen för nämndens mål. Utifrån nämndernas arbete och bedömning av
måluppfyllelse sker vidare en samlad bedömning av status för måluppfyllelsen för
kommunfullmäktiges mål. Den samlade bedömningen görs av kommunchefens ledningsgrupp
tillsammans med kvalitetscontroller och kvalitetssamordnare.
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2.3.2 Intern kontroll

Mariestad kommuns arbete med intern kontroll regleras genom reglemente för intern kontroll.
Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll.
Med intern kontroll ska följande mål uppnås:
1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
3. Efterlevnad av lämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler med mera.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. I detta
ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att denna
rapporterar utifrån kommunstyrelsens behov av kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för
den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska se till att
en organisation upprättas för den interna kontrollen.
Nämnderna ska varje år anta en intern kontrollplan. Olika granskningsområden bör väljas ut med
utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys.
I samband med årsbokslutet har nämndernas arbete enligt årets intern kontrollplaner rapporterats
till kommunstyrelsen och i huvudsak har arbetet bedrivits med tillfredsställande resultat. I de fall
avvikelser noterats har åtgärder vidtagits.
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2.4 God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är enligt Kommunallagen att fastställa verksamhetsmål och
finansiella mål för att erhålla en god ekonomi för kommande generationer. God ekonomisk
hushållning betyder också att kommunen inom sina verksamheter ska säkerställa att resurserna
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en
ändamålsenlig styrning, till exempel genom att sätta upp mål, upprätta planer och program samt
kontinuerligt följa upp utvecklingen. Till en god ekonomisk hushållning hör också att ha en
beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar
vidta nödvändiga åtgärder.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning har kommunen beslutat fem
kommunfullmäktigemål varav ett utifrån det finansiella perspektivet och fyra utifrån det
samhälleliga uppdragets perspektiv.
Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder
bedriver sin verksamhet inom budgetramarna. En god budgetföljsamhet visar också på en bra
styrning av kommunens resurser.
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om budget 2022 och plan 2023-2024
beslutades det om en revidering av innevarande års budget. Enligt (kf§79) gjordes följande
utökningar:
•
•
•
•

Kultursatsning 1 mkr – Kommunstyrelsens budget utökas med 1 mkr
Gata/park 1 mkr – Tekniska nämndens budget utökas med 1 mkr
Skolverksamheten 5,5 mkr – Utbildningsnämndens budget utökas med 5,5 mkr
Socialverksamhet 3,5 mkr – Socialnämndens budget utökas med 3,5 mkr

Totalt utökades budgeten med 11 mkr och finansieringen gjordes genom en outnyttjad
konjunkturbuffert. Dessutom beslutade kommunfullmäktigen (kf§118) att godkänna att
socialnämnden, utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden går med underskott 2021.
Nämnderna har i stort uppnått ett ekonomiskt resultat enligt budget. Den stora avvikelsen
gentemot budget redovisas inom socialnämnden. Åtgärder har under året 2021 vidtagits och
arbete pågår med att se över nämndens ekonomistyrning.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid årets slut krävs att trenden för
kommunfullmäktiges mål (både det finansiella målet och verksamhetsmålen) är positiv.
Kommunfullmäktiges första mål, det ekonomiska målet, mäts årligen utifrån delmål. Summerat
syns en positiv trend för att målet ska uppnås under mandatperioden. De båda delmålen
resultatmålet och soliditetsmålet bidrar till en positiv trend. Det bör dock noteras att kommunen
uppvisar, på grund av en snabbare ekonomisk återhämning än förväntat, ett större skatteunderlag,
något som påverkar de båda måtten positivt.
Investeringarna för kommunen uppgår vid årets slut till 227,6 mkr och 75 procent är
självfinansierade. Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen under året beslutat att utöka och
revidera budgeten med netto totalt 62 mkr, vilket medför en total investeringsbudget för året på
266,1 mkr. Det innebär att 85 procent av årets investeringar har genomförts. I detta har 71 mkr
flyttats från 2021 till 2022 då projekt inte genomförts fullt ut under året.
För att uppnå målet för en långsiktig ekonomi i balans med en investering i kommunen på
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486 mkr förutsätts att investeringarna hålls under budgetnivån 2021-2022. Målet på 486 mkr är
beräknad efter reformpaketet och med ett resultat på 2 procent och en lånenivå som
självfinansierats inom skattefinansierad verksamhet. Under 2021 har 188 mkr investerats i
skattefinansierad verksamhet exklusive exploateringar. Detta är över nivån med
självfinansieringsgraden på 75 procent.
Vad gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål har verksamheterna under året arbetat med
flertalet aktiviteter med syfte att bidra till måluppfyllelse för respektive nämnds mål. Aktiviteterna
utgör en indikator för trenden för respektive nämndmål. Trenden för respektive nämndmål
summeras till trenden för respektive kommunfullmäktigemål. Uppföljningen av nämndernas mål
vid helåret visar precis som vid delåret en positiv trend för samtliga fyra kommunfullmäktigemål.
Kommunen är därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges samtliga
fem mål för mandatperioden.
2.4.1 Kommunfullmäktiges mål

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

För statusbedömningen av nämndmålen används samma modell. För detaljer om respektive
nämnds arbete med målen se "Bilaga - Nämndernas delårsrapporter - augusti 2021".
Delmålens bidrag till kommunfullmäktiges mål 1 (det finansiella målet) bedöms genom en
årsprognos vid delåret tillsammans med en prognos för resterande mandatperiod enligt följande:
Finansiellt mål

Uppfyllt

På väg att uppfyllas

Ej uppfyllt

1. Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk
hushållning
Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För ekonomin ska det
anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska ge uttryck
för realism och handlingsberedskap och vara anpassade till kommunens ekonomiska förutsättningar.
Mariestad kommun har i nuläget en svag handlingsberedskap på längre sikt, vilket soliditetsmåttet visar. För att
stärka kommunens soliditet kommer det att krävas ett årligt resultat på minst 2 procent per år och en lägre
lånefinansiering till investeringarna än i nuläget. För att säkerställa detta kommer det finansiella målet att mätas
och följas upp årligen utifrån följande delmål:
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Resultatet ska vara minst 2 procent över mandatperioden.
o År 2020 = 2 procent , År 2021 = 2 procent, År 2022 = 2 procent



Soliditeten ska öka med minst 1 procent per år för att uppnå en positiv soliditet (inklusive hela
pensionsskulden) vid mandatperiodens utgång.
o År 2020 = -1 procent, År 2021 = +1 procent, År 2022 = +3 procent

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


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



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



Koncernens samlade investeringsram över mandatperioden är 791 mkr och är fördelade enligt:
o Mariestad kommun 486 mkr
o Mariehus AB 170 mkr
o VänerEnergi AB 135 mkr (88 procent)

Summering av det finansiella målet och de tre delmålen
Det finansiella målet mäter kommunens ekonomiska ställning på kort och lång sikt. Nedan
redovisas måluppfyllelsen per delmål. De båda delmålen resultatmålet och soliditetsmålet bidrar
till en positiv trend då prognosen visar att de kommer att uppnås under mandatperioden.
Utifrån bokslut 2020, bokslut 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 de senaste två åren har viktiga strategiska exploateringsinvesteringar gjorts, vilket kommer
att genera intäkter i framtiden, men belastar likviditeten i nuläget.
Vid årsbokslutet är bedömningen att det finansiella målet totalt har en positiv trend för att kunna
uppnås under mandatperioden men det är viktigt att investeringsnivån för 2022 beaktas.
Måluppfyllelse status

Positiv trend

”Resultatet ska vara minst 2 procent över mandatperioden”
Finansiellt mål
Resultat (mkr)
Procent av skatteintäkter och statsbidrag

Budget 2021

Bokslut 2021

Årsbokslut 2020

29,7

96,6

42,8

2,0

6,3

2,9

Kommentar
Resultatmålet uppnås genom att årets resultat uppgår till 96,6 mkr vilket motsvarar 6,3 procent av
årets skatteintäkter och statsbidrag.
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”Soliditeten ska öka med minst 1 procent per år för att uppnå en positiv soliditet
(inklusive hela pensionsskulden) vid mandatperiodens utgång"
Finansiellt mål

Budget 2021

Bokslut 2021

Årsbokslut 2020

Soliditet exklusive pensionsåtaganden (%)

28

31

29

Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%)

1

6

2

Kommentar
Koncernbank har införts under 2021. Detta påverkar soliditeten då balansomslutning blir högre.
Värdena i tabellen ovan avser exklusive koncernbank.
För att öka soliditeten kommer det att krävas att investeringarna finansieras mer av egna medel
det vill säga mindre lånefinansiering. För att uppnå det krävs ett högre resultat eller lägre
investeringsnivå.
Vid en jämförelse mellan de två olika soliditetsmåtten vid årsbokslutet 2020 och årsbokslutet
2021 framgår att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet har ökat från plus 2 procent till plus
6 procent.
Det som främst bidragit till att soliditeten har ökat är resultat på 6,3 procent av skatt och
statsbidrag.

Investeringsmålet

Investeringar
2020-2022 (mkr)

Kommunen
skattefinansierad
verksamhet

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Budget
2022

Bokslut
2020
+ bokslut
2021
+ budget
2022

Mål

Avvikelse

145,3

187,8

193,2

526,3

270,0

-256,3

40,4

39,8

51,8

132,0

216,0

84,0

Totalt
kommunen

185,7

227,6

245,0

658,3

486,0

-172,3

Mariehus AB

32,1

92,7

136,0

260,8

170,0

-90,8

VänerEnergi AB

47,9

40,8

56,0

144,7

135,0

-9,7

265,7

361,1

437,0

1 063,8

791,0

-272,8

Kommunen
taxefinansierad
verksamhet

Totalt koncernen

Notera:


Budget 2021 är kommunfullmäktiges budget (kf den 15 juni 2020 § 73) plus
tilläggsbudget, ombudget under våren 2021 samt reviderad budget under hösten 2021.



Budget 2022 är enligt mål och budget 2022-2024 (kf den 14 juni 2021 § 79) samt
reviderad budget under hösten 2021.
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Bolagens investeringsbelopp är bokslut 2020 och 2021 plus investeringsbudget 2022.

Kommentar
Utfallet för kommunens investeringar uppgår till 227,6 mkr, vilket är inom årets budget.
Kommunfullmäktige har under året beslutat att utöka budgeten med totalt 62,1 mkr och
budgeten uppgår till totalt 266,1 mkr. Utökningen av investeringsbudgeten har främst varit för att
bemöta ökade behov för exploatering av industrimark.
För att uppnå målet med en investeringsnivå på 486 mkr förutsätts att investeringarna hålls under
budgetnivån 2022. Målet på 486 mkr är beräknad utifrån reformpaketet, vilket medför ett resultat
på 2 procent och en självfinansiering av skattefinansierad verksamhet. Under åren har viktiga
strategiska exploateringsinvesteringar gjorts, vilket inte ursprungligen inte var planerat i
reformpaketet.
Investeringar av skattefinansierad verksamhet ska enligt målet vara självfinansierade. Under 2021
har 106 mkr investerats i skattefinansierad verksamhet exklusive exploateringar, vilket är under
självfinansieringsgraden på 75 procent.
Investeringar i taxefinansierad verksamhet exklusive exploatering uppgår till 39,8 mkr. Dessa
investeringar ska vara finansierade via VA-kollektivet.
Investeringar inom exploateringsverksamhet uppgår till 81,9 mkr, vilket avser exploatering av
mark och för industri som kommer att generera försäljningsintäkter till kommunen i framtiden.
Under 2021 har finansieringen skett genom nyupplåning i kommunen med 150 mkr. I de
kommunala bolagen har ingen nyupplåning skett. Nyupplåning kommer att ske i koncernen även
under 2022.
För att uppnå målet om 486 mkr ska investeringarna för året 2022 inte överstiga 73 mkr i
kommunen. En viktig parameter för att mäta måluppfyllelsen är hur investeringarna finansieras,
samt vad som investeras och i vilket syfte.
2. Mariestad – en trygg kommun för alla
Genom stabil ekonomi, bra kvalitet och trygga miljöer kan Mariestad erbjuda en hållbar kommun
för alla som bor, verkar och vistas här.
Mariestad är en trygg samhällsspelare med engagemang och medborgarfokus.
Måluppfyllelse status
Positiv trend
Kommentar
Nämnderna arbetar med åtta nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Fler av
nämnderna bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till måluppfyllelse för
kommunfullmäktigemålet. Den samlade bedömningen är att kommunfullmäktigemålet har en
positiv trend.
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Arbetet pågår med att genomföra utbildningsinsatser inom området missbruk av alkohol och
andra droger för 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. Det har blivit en
större tillgänglighet till öppna insatser för barn och unga under 2021.
Inom utbildningsnämnden visar förskolan generellt ett högt resultat gällande barnens trygghet i
verksamheterna utifrån den enkät som vårdnadshavare svarar på varje år. Elever i grundskolan
och gymnasiet visar generellt ett högre resultat gällande trygghet än tidigare år, med undantag för
elever i årskurs 8 som tappat en procentandel jämfört med föregående år. Under delar av hösten
2020 och en del av vårterminen 2021 hölls distansundervisning, vilket kan ha påverkat resultaten.
Det krävs större insats än planerat, för att nå upp till trygghetsmålet för tekniska nämnden,
exempelvis behövts fortsatt en högre ambition hållas inom bevakningsinsatser, som en
konsekvens av ökad skadegörelse och annan trygghetsstörande aktivitet.
Inom miljö-och byggnadsnämnden har en prioriteringsordning för tillsynsärenden upprättats i
form av behovsutredning och efterföljande tillsynsplan.
Nämndens mål

Måluppfyllelse status

2.1 I Mariestad är det självklart
att alla hjälps åt och att alla är
inkluderade
2.2 I Mariestad kan alla vistas
och röra sig fritt genom säkra
och tillgängliga miljöer
2. Alla barn/elever/matgäster
känner sig trygga i
utbildningsnämndens
verksamheter
2.1 Mariestads invånare är
trygga med att de får den hjälp
de behöver när de behöver den
2.2 Missbruk av alkohol och alla
andra typer av droger inklusive
läkemedel ska minska för en
trygg miljö och tillvaro för alla
2. Verksamhet miljö och bygg
har en given roll i de forum där
kommunens utformning och
utveckling skapas och delar sin
kompetens för en trygg
utveckling till medborgarna
2.1 Våra ute- och innemiljöer
samt våra leveranser är trygga
och säkra för alla
2.2 Vi ska minska vårt
klimatavtryck och vår
miljöpåverkan
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Nämnd
Kommunstyrelsenämnden

Neutral trend
Kommunstyrelsenämnden
Positiv trend
Utbildningsnämnden
Positiv trend
Socialnämnden
Positiv trend
Socialnämnden
Positiv trend
MTG - Miljö- och
byggnadsnämnden
Uppfylld

MTG - Tekniska nämnden
Positiv trend
MTG - Tekniska nämnden
Positiv trend
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3. Mariestad – en kreativ och innovativ kommun
Chefer, ledare och medarbetare uppmuntras till nytänkande ”utanför boxen”.
Genom omvärldsbevakning hämtar vi inspiration från andra och skapar hållbara lösningar för
våra kommuninvånare.
Måluppfyllelse status
Positiv trend
Kommentar
Nämnderna arbetar med sju nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Samtliga
nämnder bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till måluppfyllelse för
kommunfullmäktigemålet. Den samlade bedömningen är att kommunfullmäktigemålet har en
positiv trend.
Arbetet med ElectriVillage väcker fortsatt stor uppmärksamhet och flera projekt har genomförts,
däribland projekt med samordnad varudistribution tillsammans med flera företag.
Mariestad kommuns strategi för genomförande av Agenda 2030 antogs av kommunfullmäktige i
maj. Vissa utbildningsinsatser för verksamheten har genomförts och en organisation för
genomförande av strategin är etablerad. Under september kommer alla chefer och ledare att få en
djupare utbildning i Agenda 2030 och hur arbetet ska inkluderas i verksamhetsplaneringen.
På FNs klimatkonferens i Glasgow fick Mariestad som enda svenska kommun representera på
plats.
De digitala aktiviteterna inom Dacapo som genomförts under året med syfte att stärka
entreprenörskapet inom hantverk för att stärka plats- och affärsutveckling i Mariestad har mött
ett stort intresse.
Utbildningsnämnden har valt att fokusera på ledning och stimulans för att alla barn/elever ska nå
målen för sin utbildning. Detta arbete innefattar till stor del att arbeta med och utveckla
kompetensen kring digitala verktyg i undervisningen. I och med att pandemin krävde omställning
till distansundervisning i flera fall har kompetenshöjning inom undervisning med digitala verktyg
gått snabbt.
Inom socialnämnden är en organisation framtagen för hur nya förslag och förbättringar ska
hanteras. Verksamheten har tagit ett stort steg i arbetet med digitala lösningar genom att tillsätta
en utvecklingsgrupp för detta ändamål.
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Nämndens mål
3.1 Mariestad är platsen för
kreativa möten för invånare,
besökare, näringsliv och
medarbetare
3.2 Mariestad ligger i
framkant och andra aktörer
inspireras av oss
3. Alla barn/elever utvecklas
via ledning och stimulans att
nå målen för sin utbildning
3.1 Socialnämnden har ett
innovativt och hållbart
förhållningssätt med fokus på
digitala lösningar som skapar
mervärde för dem vi är till för
3.2 Inom socialnämnden
råder en positiv
förändringskultur där alla
medarbetare bidrar och vet
hur de för fram nya idéer
3. Verksamhet miljö och bygg
har en positiv
förändringskultur där alla
medarbetare bidrar och vet
hur man deltar
3. Vi tar tillvara på såväl
medarbetarnas som
medborgarnas kreativitet för
att utveckla vår verksamhet

Måluppfyllelse status

Nämnd
Kommunstyrelsenämnden

Positiv trend
Kommunstyrelsenämnden
Positiv trend
Utbildningsnämnden
Positiv trend
Socialnämnden
Positiv trend

Socialnämnden
Positiv trend

Positiv trend

MTG - Miljö- och
byggnadsnämnden

MTG - Tekniska nämnden
Positiv trend

4. Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett
gott bemötande
Vårt bemötande ska oavsett ärende ge en positiv känsla.
Vi skapar mervärde för de vi är till för i varje samtal och möte.
Vi sätter stort värde på våra invånare, besökare, företagare och anställda.
Måluppfyllelse status
Positiv trend
Kommentar
Nämnderna arbetar med fem nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Samtliga
nämnder förutom miljö- och byggnadsnämnden bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till
måluppfyllelse för kommunfullmäktigemålet. Den samlade bedömningen är att
kommunfullmäktigemålet har en positiv trend. Bedömningen att arbetet har en neutral trend
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inom miljö- och byggnadsnämnden beror på att arbetet med kompetensutveckling kring
bemötande inte genomförts på grund av pandemin.
Samtliga aktiviteter inom sektor ledning bidrar till att invånarna i Mariestads kommun eller övriga
intressenter kan ta del av kommunens tjänster och en organisation med större fokus på press och
medieutbildning ger invånaren bättre insyn i kommunens arbete.
Samarbetet mellan nämnderna har lett till en ökad service och ökad tillgänglighet för våra
medborgare (ett nummer in). Även tillgängligheten under jourtid har förbättrats och förtydligats.
Förutom ökad tillgänglighet för medborgarna effektiviseras verksamheten då hanteringen av
felanmälan och klagomål blir mer rationell.
Arbete med öppen data har genomförts, vilket innebär att information till allmänheten och andra
professioner gällande pågående projekt som påverkar samhället är mer lättillgänglig.
Ett mått som utbildningsverksamheten använder för att identifiera arbetet är om eleverna känner
att de har inflytande och delaktighet i arbetet. Tendensen är som tidigare att ju äldre man är så ser
man tydligare möjligheterna till inflytande och delaktighet.
Enkätundersökningar inom alla områden av socialnämndens verksamhetsområde har genomförts
under 2021 med goda resultat.

Nämndens mål
4. Vi har ett professionellt
förhållningsätt med fokus på
att skapa mervärde för de vi
är till för
4. Se och förstå alla barn och
elever
4. Alla medborgare får ett
tryggt och korrekt bemötande
av socialnämndens
verksamheter
4. I verksamhet miljö och
bygg finns en hög kompetens
och medvetenhet om service,
gott bemötande och effektiv
handläggning
4. Upplevelsen i mötet med
vår verksamhet är
professionellt och trevligt

Måluppfyllelse status

Nämnd
Kommunstyrelsenämnden

Uppfylld
Utbildningsnämnden
Positiv trend
Socialnämnden
Positiv trend

Neutral trend

MTG - Miljö- och
byggnadsnämnden

MTG - Tekniska nämnden
Positiv trend
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5. Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun
I Mariestad finns förutsättningar för hållbar tillväxt.
Entreprenörskap uppmuntras och ses som en tillgång.
Vi förstår vikten av utbildning och forskning för att satsa rätt inför framtiden.
Måluppfyllelse status
Positiv trend
Kommentar
Nämnderna arbetar med åtta nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Samtliga
nämnder bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till måluppfyllelse för
kommunfullmäktigemålet. Den samlade bedömningen är att kommunfullmäktigemålet har en
positiv trend.
Samarbetet har inletts med kriminalvården och specialfastigheter om markförvärv inför en större
etablering av nytt fängelse i anslutning till Rödjan. Under året har kommunen arbetat med tre
större etableringsförfrågningar och ett flertal ytterligare etableringsförfrågningar av varierande
storlek samt ärenden som ska genomföras med syfte att skapa arbetstillfällen.
Bostadsbyggnation pågår eller planeras inom flera antagna detaljplaner. Pågående byggprojekt om
57 hyreslägenheter byggs vid på före detta Bantorget. Bygglov har beviljats för 51 hyreslägenheter
i de så kallade Sandvikshusen. Nya flerbostadshus med plats för drygt 60 lägenheter planeras på
Sjölyckan. Därtill pågår byggnation av cirka 30 lägenheter i kvarteret Tranan på Kungsgatan.
Det sammanfattande omdömet för Mariestad kommuns företagsklimat uppgår till 4,11, vilket är
ett tillfredsställande resultat. Snittet för Sverige uppgår till 3,43. Mariestad kommuns omdöme
2020 var 3,81. Rankingplaceringen för 2021 är 30.
Inom utbildningsnämnden arbetas det tillsammans med den fackliga organisationen en strategiskt
kompetensförsörjningsplan som ska vara klar mars 2022.
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.
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Nämndens mål
5.1 Företagsklimatet i
Mariestad är rankat som topp
25 av landets kommuner
5.2 Mariestad växer och
utvecklas
5.1 Sektor utbildning ska
erbjuda en attraktiv
arbetsplats för elever,
medarbetare, chefer och
framtida medarbetare
5.2 Hög kvalitet ska prägla
utbildningsnämndens
verksamheter och ge
förutsättningar för ett gott
företags- och
näringslivsklimat
5.1 Socialnämnden i
Mariestads kommun är en
attraktiv arbetsgivare som
lockar till sig rätt
kompetenser i förhållande till
våra behov
5.2 Det finns goda
förutsättningar för privata
utförare av hemtjänst att
kunna etablera sig i
valfrihetssystem i Mariestad
5. Verksamhet miljö och bygg
har på ett enkelt sätt
tydliggjort möjligheter och
förutsättningar för etablering
och utveckling till
entreprenörer och
privatpersoner
5. Vi skapar tekniska
förutsättningar för tillväxt

Måluppfyllelse status

Nämnd
Kommunstyrelsenämnden

Positiv trend
Kommunstyrelsenämnden
Positiv trend
Utbildningsnämnden
Positiv trend

Utbildningsnämnden
Positiv trend

Socialnämnden
Positiv trend

Socialnämnden
Positiv trend

MTG - Miljö- och
byggnadsnämnden
Uppfylld

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

RESULTATANALYS OCH
AVSTÄMNING
BALANSKRAVET

2021

2020

2019

2018

2017

Årets resultat enligt resultaträkningen

96,6

42,8

18,2

26,1

17,1

- avgår samtliga realisationsvinster

-0,4

-6,3

-1,6

-0,8

-0,8

+justering för realisationsvinster enl.
undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+justering för realisationsförluster
enl. undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-justering för återföring av
orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

96,2

36,3

16,6

25,3

16,4

-reservation av medel till
resultatutjämningsreserv

-80,6

-21,7

0,0

0,0

0,0

+användning av medel från
resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets balanskravsresultat

15,6

14,6

16,6

25,3

16,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,6

14,6

16,6

25,3

16,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+synnerliga skäl att inte återställa
Summa
Balanskravsunderskott att återställa

I ovanstående avstämning av det lagstadgade balanskravet har resultatet reducerats med de
realisationsvinster som uppstått under året. Balanskravsresultatet för 2021 är positivt och inget
negativt resultat finns att reglera.
Resultatutjämningsreserv
Kommunallagen gör det möjligt att i vissa fall reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter
balanskravsjusteringar är negativt.

Mariestads kommun, Årsredovisning 2021

39(112)

Resultatutjämningsreserv RUR
(mkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Resultat

96,6

42,8

18,2

26,1

17,1

- Avgår reavinster

-0,4

-6,5

-1,6

-0,8

-0,8

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

96,2

36,3

16,6

25,3

16,4

Skatteintäkter och statsbidrag

1 543

1 463

1 393

1 345

1 313

1 procent av skatteintäkter och
statsbidrag *)

15,6

14,6

0,0

0,0

0,0

2 procent av skatteintäkter och
statsbidrag *)

0,0

0,0

27,8

26,9

26,2

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

80,6

21,7

-11,2

-1,6

-9,8

Reservation till RUR

80,6

21,7

0

0

0

126,7

46,1

24,4

24,4

24,4

Ackumulerat RUR

*) Kommunen har fram till och med 2019 haft en negativ soliditet inklusive pensionsskulden. Då
krävs 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag för att kunna reservera till RUR. För 2020 och
2021 har kommunen en positiv soliditet vilket innebär att nivån är 1 procent av skatteintäkter och
statsbidrag. Därav skillnader i procentsatsen på raderna.
Som anges krävs ett resultat som överstiger 1 procent av skatter och generella statsbidrag. Nivån
gäller för de kommuner som, liksom Mariestad, har en positiv soliditet inklusive hela
pensionsskulden. Med ”årets resultat” menas det lägsta av årets resultat och årets resultat efter
balanskravsjusteringen.
Efter 2021 års resultat kan 80,6 mkr avsättas och totalt har kommunen reserverat 126,7 mkr till
resultatutjämningsreserven.
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2.6 Väsentliga personalförhållanden
Under 2021 har pandemin i väsentligaste mån fortsatt att påverka organisationen och dess
verksamheter. Trots den belastning som pandemin inneburit, för alla medarbetare som berörts på
olika sätt, har verksamheterna kunnat uppfylla sitt uppdrag med hög kvalitet.
Några av de påbörjade utvecklingsarbeten som pausades under 2020 återupptagits och till viss del
slutförts. Det pandemirelaterade material som togs fram under 2020 har blivit reviderade i större
eller mindre omfattning.
Ledar- och medarbetarskap

Inför perioden 2021-2023 meddelade Omställningsfonden att arbetsgivaren hade drygt 1,5 mkr
till förfogande för omställnings- och kompetenshöjande insatser på grupp- eller individnivå.
Pandemin har inneburit begränsningar för vad som kunnat genomföras, och under 2021
genomfördes endast mindre insatser på individnivå.
Pandemin har inneburit ett fortsatt ansträngt läge för samtliga medarbetare. Det material till hur
chefer och medarbetare kan hantera exempelvis oro och stress, som togs fram under 2020, har
fortlöpande reviderats och uppdaterats utifrån de rekommendationer och råd som kommit från
myndigheter. Även material om hur en god arbetsmiljö kan upprätthållas vid distansarbete finns
framtaget liksom stöd för chefer utifrån den ökande risken för missbruk vid just distansarbete.
I juni lanserades ett nytt arbetssätt för introduktion av nya medarbetare. Medarbetaren får
numera delar av sin introduktion via korta utbildningar som skickas via e-post. Detta ger en
möjlighet att dels tillse att information går ut och har ett visst innehåll och håller en viss kvalitet,
men också att det finns möjlighet att följa upp om medarbetaren tagit del av introduktionen.
Arbetet kommer under 2022 att fortsätta och programmet kommer att kompletteras med
verksamhetsspecifika avsnitt samt en särskilt framtagen introduktion för nya chefer.
Kompetensförsörjning

Under 2021 genomförde revisionsföretaget PwC, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna,
en granskning av kommunstyrelsens arbete med personal- och kompetensförsörjning.
Granskningens syfte var att bedöma i vilken utsträckning som kommunstyrelsens
åtgärder säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning. De
rekommendationer som PwC lämnade i september har HR-enheten arbetat med under vintern.
Några av rekommendationerna är åtgärdade, andra är kopplade till det övergripande
kompetensförsörjningsarbete som sker i samverkan med skaraborgskommunerna och kommer
att åtgärdas över tid.
Enligt den antagna projektplanen för projektet heltidsresan, har projektet som sådant avslutats
under 2021. De slutsatser och erfarenheter som kan dras från projektpiloternas arbete överlämnas
till den ordinarie verksamheten. Utdrag ur lönesystemet visar hur den tidigare
deltidsorganisationen med låg grundbemanning medförde kostnader för övertid, mertid och
timavlönade. Dessa kostnader sjönk synbart sedan projektstarten 2018, i samband med att fler
anställda började arbeta heltid. Då verksamheternas grundbemanning under året nådde en nivå
som möjliggjorde att frånvaro kunde hanteras med befintlig personal, medförde detta en ökning
av timavlönad personal. Det är värt att notera att kostnaderna för övertid och mertid fortsatt att
sjunka även under pandemin. De delade turerna har en procentuell minskning om 90,5 procent
per 2021-12-01.
Arbetsmiljö och hälsa

I slutet av juni genomförde Arbetsmiljöverket inspektion av kommunens systematiska
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arbetsmiljöarbete. Inspektionen omfattade såväl samtal med högsta kommunledningen som
besök i verksamheten. Inspektionen resulterade i ett omfattande inspektionsmeddelande, i vilket
verket framförde synpunkter på bland annat årlig uppföljning, riskbedömningar,
uppgiftsfördelning samt samverkan. Arbetsgivaren gavs ett år för att vidta åtgärder.
HR-enheten hade vid inspektionstillfället ett redan långt pågående projekt med att införa ett
digitalt stödsystem för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöronder, risk- och
konsekvensanalyser med mera görs nu i ett system, vilket innebär en tydligare styrning samt en
enklare uppföljning. Majoritet av de förbättringsåtgärder som Arbetsmiljöverket efterfrågade var
redan planerade, men inte implementerade. Under höst och vinter har arbetet fortsatt och är i det
närmaste klart.
Konsekvensen av rekommendationerna från bland annat Folkhälsomyndigheten är att
organisationen även under 2021 har haft en högre sjukfrånvaro än föregående år. Svårigheten är
att utläsa vilken del av den registrerade sjukfrånvaron som är hänförlig till pandemin.
Sammantaget innebär pandemin att det inte går att göra några säkra uttalanden om våra
sjukskrivningstal, annat än att sjukfrånvaron är högre i år jämfört med närmast föregående
"normalår" 2019, men inte alarmerande mycket högre.
Jämställdhet och mångfald

Under sommaren inledde HR-enheten ett arbete med en så kallad "arbetsvärdering", i vilken de
yrken som finns i organisationen klassas utifrån bland annat svårighetsgrad, ansvar, psykiska och
fysiska förhållanden och utbildningskrav. Varje bedömningsgrund ges ett värde och summan för
respektive yrke anger dessa relativa värden. Syftet med arbetsvärderingen är att denna ligger till
grund för arbetsgivarens lönekartläggning där lika samt likvärdiga yrken ställs mot varandra för
att avgöra om det i organisationen finns några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.
Grund för sakliga skillnader är exempelvis marknadslön, prestation och ansvar. Arbetet har skett i
samverkan med fackliga representanter.
I analysen efter 2021 års lönerevision påvisade ingen förekomst av osakliga löneskillnader vid
analys av löner inom lika arbeten. Analysen av likvärdiga arbetet påvisar att det finns skillnader,
men att dessa inte bedöms vara osakliga. Arbetsgivaren har dock ambitionen att arbeta med
jämställda löner och har av det skälet gjort medvetna satsningar som kan hänföras till detta.
Utifrån diskussioner med fackliga representanter och ledningsgrupper i samband med
lönekartläggningen kommer vissa ändringar att göras i arbetsvärderingen till 2022.
Kommunen i siffror
Antal anställda

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

Mariestads kommun, Årsredovisning 2021

2021

2020

2019

66

83

112

283

267

271
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Antal
tillsvidareanställda

2021

2020

2019

Sektor stöd och omsorg

999

980

951

Sektor utbildning

837

838

730

Kommundirektör

1

1

1

Kommunledning

5

7

8

2 176

2 062

Ekonomiavdelning

26

HR MTG

10

Totalt

2 227

Jämställdhet

Av kommunens 2 227 anställda är 1 710 kvinnor och 517 män. Förhållandet kvinnor män är
77/23.
Tabellen nedan anger fördelning kvinnor/män avseende uttag av föräldrapenning, VAB, samt
ledighet enligt Försäkringskassans regler.
Andel procent

Kvinnor

Män

Föräldrapenning

91,6 %

8,4 %

VAB

83,5 %

16,5 %

Ledig max 25 procent upp till 8 år

95,5 %

4,5 %

Löner

Utfallet av lönerevisionen 2021 blev 2,3 procent inklusive satsningar utöver ramtilldelningen. En
del av den särskilda satsningen tillföll fackförbundet Kommunals medlemmar som ett direkt
resultat av skrivningar i löneavtalet.
Medellönen, inklusive tillägg låg på 32 228 kr och exklusive på 31 949 kr. För kvinnor var
motsvarande siffra 31 775 kr respektive 31 503 kr och för män 33 826 kr och 33 524 kr.
Heltid/deltid

I kommunen fortsätter andelen medarbetare som arbetar heltid att öka och ligger för 2021 på 80
procent. För kvinnor är siffran 77,1 procent, vilket är en ökning med cirka 5 procentenheter mot
föregående år. För männen är siffran 84,3 procent vilket är marginell minskning.
Åldersstruktur

Medelåldern för kommunens anställda är 46,8 år, vilket är marginell minskning mot föregående
år.
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Ålder

Antal

0-19 år

0

20-29 år

199
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Ålder

Antal

30-39 år

479

40-49 år

500

50-59 år

674

60-99 år

375

Pensionsavgångar och personalomsättning

Under 2021 gick 57 personer i pension. Under innevarande år kommer 54 personer att bli 65 år
eller äldre. Personalomsättningen för 2021 var 9,3 procent vilket är en ökning mot 2020 då den
låg på 8,7 procent.
Sjukfrånvaro

Trenden med sjunkande sjuktal som bröts 2020 i och med pandemin har fortsatt under 2021.
Konsekvensen av att medarbetare varit hemma med förkylningssymptom, även i de fall då de
normalt hade gått till arbetet, är att organisationen även under 2022 har haft en högre
sjukfrånvaro än senaste "normalår", 2019. Svårigheten är att utläsa vilken del av den registrerade
sjukfrånvaron som är hänförlig till pandemin, och om det hade gått att utläsa, vilken del av denna
beror på Covid-19 eller förkylningssymptom?
Sjukfrånvaro i timmar av
arbetad tid (%)

2021

2020

2019

7,2

7,2

5,6

33,0

28,1

34,3

7,9

8,1

6,4

34,0

29,2

35,5

4,6

4,1

3,0

Män långtid

26,7

20,4

25,4

29 år el yngre

5,8

6,7

5,4

10,0

9,4

12,5

7,0

7,2

5,4

31,0

25,8

30,5

7,5

7,2

5,9

38,4

32,8

39,4

Total sjukfrånvaro av arbetad tid
Långtidsfrånvaro av total
sjukfrånvaro
Kvinnor
Kvinnor långtid
Män

29 år el yngre, långtid
30-49 år
30-49 år, långtid
50 år el äldre
50 år el äldre, långtid
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2.7 Den kommunala koncernen
Syftet med sammanställd redovisning är att ge en samlad, heltäckande bild av kommunens
ekonomiska ställning och åtaganden oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller
bolagsform. Synonymt används också ofta begreppet koncernredovisning. Redovisningen tjänar
också som information för intressenter, till exempel kommuninvånare, kommunfullmäktige,
kommunledning, revisorer och långivare.
Den sammanställda redovisningen omfattar förutom kommunen även:


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



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



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

De kommunägda bolagen:

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

Årets resultat för den sammanställda redovisningen visar ett överskott på 123,8 mkr.
Resultatet är högre än föregående år då resultatet var 65,2 mkr. Den enskilt stora skillnaden är att
kommunen visar ett högre resultat vilket till stor del är hänfört vill ökade skatt och statsbidrag.
Kommunen, Mariehus AB och VänerEnergi AB visar en resultatökning medan
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) visar ett något lägre resultat jämfört med föregående
år. Mariehus AB har gjort en nedskrivning på 10,7 mkr under året för befintligt vindkraftverk.
Elimineringar av kostnader och intäkter i resultatet inom koncernen har skett netto med 7,7 mkr.
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Balansräkningen i den sammanställda redovisningen omfattar 3 822 mkr. Det är en ökning
jämfört med 2020 med 308 mkr. Den främsta anledningen beror på den fortsatt höga
investeringsnivån i koncernen, detta gör att värdet på de materiella anläggningstillgångarna ökar
markant. Total nettoinvesteringsnivå i koncernen under året var 361 mkr, en ökning med 96 mkr
från 2020.
Soliditeten är något högre jämfört med föregående år, 27,0 procent vilket är en ökning med en
procent. Att nivån och ökningen är på den nivån beror trots ett högt resultat på att
investeringsnivån är fortsatt hög och att resultatet ändå inte klarat att finansiera investeringarna
med egna medel utan att nya lån har tagits under året.
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 408 mkr vilket är en ökning med 58 mkr eller 4,3
procent från föregående år då de var 1350 mkr.
Kommunen begär in ekonomiska prognoser två gånger (tertial 1 och 2) per år på årsresultatet
plus siffror vid bokslutet även för de kommunägda aktiebolagen. För kommunen och de
kommunala bolagen finns en koncernbank med ett koncernkonto i bank. Genom att likvida
medel samordnas går det att kortfristigt använda koncernkontot istället för nyupplåning i bank.
Koncernkontots kredit hos banken på 150 mkr var inte nyttjad vid årsskiftet.
2.7.2 Sammanfattning viktiga händelser i koncernen



Hos Mariehus AB har renovering av ett stort antal lägenheter på Mariagatan pågått under
året. Renoveringen omfattar framför allt kök och badrum samt byte av avlopps- och
vattenstammar och avslutas under 2022.



I centrum har arbetet med utvecklingen av Knallen fortsatt. En omställning från lokaler
till fyra lägenheter har också genomförts på Karlagatan 3. Det projektet har även omfattat
renovering av balkonger samt byte av tak.



För lägenheterna på Vasavägen har putslagning och målning av fasader och tak
genomförts. För fasaden har även fasadbelysning installerats.



I maj 2021 genomförde VänerEnergi AB bytet av kommunikationsoperatör från Fastbit
till Bosnet på ett bra sätt. Under våren avyttrades även aktierna i Fastbit vilket medförde
en bokföringsmässig vinst.



Hos VänerEnergi har området för elnät fortsatt att vädersäkra ledningarna genom att de
gräver ner dem i marken och i projektet nya energisystem har produktionen av egen
vätgas nu till största delen kunnat försörja behovet i tankstationen.



Fjärrvärmen har haft en hög försäljningsvolym beroende på en kall vinter och vår men
även en kall avslutning på året. En större anslutning i samband med utökad etablering i
kommunen under året har genererat en betydande anslutningsavgift.

2.7.3 Årets investeringar

Totala investeringar (mkr)

Budget

Mariestads kommun

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

266,1

227,6

38,5

Mariehus AB

98,3

92,7

5,6

VänerEnergi AB *)

47,1

40,8

6,3

411,5

361,1

50,4

Totalt

*) Avser 100 % av investeringarna
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Kommunens investeringar uppgår till totalt 227,6 mkr med en budget på 266,1 mkr. Mer
information om kommunens investeringar redovisas under avsnitt 6.



VänerEnergi AB:s investeringar uppgår till totalt 40,8 mkr med en budget på 47,1 mkr.
Utfallet är 7,1 mkr lägre än föregående år. De största investeringarna har skett inom elnät
(19,6 mkr) och stadsnät (12,3 mkr).



Mariehus AB:s investeringar under året uppgår till totalt 92,7 mkr med en budget på
98,3 mkr. Utfallet är lägre än föregående år då motsvarande var 104,5 mkr. Av det
budgeterade beloppet fortsätter flera projekt över flera år, bland annat rot-renovering
Alen 2, Mariagatan 18-24

2.7.4 Kommunägda bolag
Mariehus AB

Mariehus AB, med dotterbolagen Mariehus Uttern AB och Mariehus Ärlan AB, äger och
förvaltar cirka 125 000 m2 i Mariestad, i huvudsak bostäder men även kommersiella lokaler för
kontor och handel i centrumläge. Fastighetsbeståndet har en stor bredd i fråga om boendevärden,
allt från äldre kulturhistoriska fastigheter i gamla stan, traditionella naturnära bostadsområden
från bland annat 1960-talet till nyproducerade fastigheter.
Viktiga händelser under året


En omställning från lokaler till fyra lägenheter har genomförts på Karlagatan 3. Projektet
har även omfattat renovering av balkonger och byte av tak.



Putslagning och målning av fasader på Vasavägen 1-21.



Fortsatt utveckling av Knallen då en lokal gjorts om till restaurang.



Lokalanpassning till ny extern hyresgäst i stadshuset.



Fönsterbyten och sanering i stadshuset.



En omorganisation av skötselområdena har genomförts vilket innebär att en ny grupp har
skapats som tar hand om fastigheterna i centrala Mariestad. Denna grupp består av två
stycken fastighetsskötare.



En ny hantverksgrupp med två stycken snickare, har skapats för att bli mer
kostnadseffektiva i fastighetshanteringen.

Framtid
En stor efterfrågan på nya bostäder finns och det planeras för att starta ett eller ett par
nyproduktionsprojekt under kommande planperiod.
Företaget planerar för att tillföra centrumnära bostäder i kransorterna. Närmast är projektering av
12 stycken markplanslägenheter i Lyrestad. Upphandling för projektet har påbörjats och beräknas
vara klar under våren 2022.
Företaget är och ser sig som en stor del av centrumhandeln och ser här att vi kommer att kunna
påverka och hjälpa till i centrumutvecklingen både på kort och på lång sikt. Utveckling av Ärlan 4
(Knallen) med dessa verksamhetslokaler har stärkt centrumhandeln och utvecklingen kommer att
fortsätta.
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Ekonomisk översikt
Mariehus AB
Mariehus AB

(tkr)

Budget

Intäkter

5 365

117 629

-102 839

-116 290

-13 451

-106 544

14 561

6 475

-8 086

11 085

9 885

10 047

162

8 772

-5 404

-5 851

-447

-5 812

Nettokostnader

4 481

4 196

-285

2 960

Intäkter

6 379

6 813

434

3 979

-5 928

-5 347

581

-3 910

451

1 466

1 015

69

133 664

139 625

5 961

130 380

-114 171

-127 488

-13 317

-116 266

19 493

12 137

-7 356

14 114

Intäkter
Kostnader

Kostnader
Nettokostnader

Totalt

Bokslut 2020

122 765

Nettokostnader

Mariehus Ärlan AB

Budgetavvikelse

117 400

Kostnader

Mariehus Uttern AB

Bokslut 2021

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

Året har inneburit en stabil uthyrningssituation med få vakanser och med flera projekt av olika
slag.
Intäkterna har ökat då det under året tillskapats sju stycken nya lägenheter för uthyrning. Det har
även gjorts hyresgästanpassningar i lokaler för nya hyresgäster i Knallen och i en del av
uthyrningsbar yta i stadshuset.
I budget inför hyresförhandlingarna ingick en hyreshöjning på 1,0 procent men efter förhandling
med Hyresgästföreningen landade det på 1,25 procent.
Betydande positiv resultatpåverkan är:


lägre personalkostnader vid en ej återbesatt tjänst.



försäkringsersättning efter brand i en lägenhet.

Betydande negativ resultatpåverkan är:


den största posten är nedskrivning av vindkraftverket med 10,7 mkr.



ökade kostnader för fjärrvärme då året varit kallare än normalt.



ökat underhåll på hissar.



ökade kostnader för vattenskador.

Sammanställning investeringar
Mariehus AB (tkr)

Budget

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

Mariehus AB

72 230

75 425

-3 195

Mariehus Uttern AB

16 150

9 454

6 696

Mariehus Ärlan AB

10 000

7 832

2 168

Totalt

98 380

92 711

5 669
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ROT, Alen 2, Mariagatan 18-24. Projektet omfattar i huvudsak byte av
avlopp/vattenstammar samt renovering av kök och badrum i 102 lägenheter. Ytterligare
åtgärder som genomförs är byte av el i lägenheterna, skalskydd, låssystem, åtgärder på
värmesystem med mera. Projektet var planerat att starta under 2020 men på grund av
rådande pandemin valde företaget att senarelägga starten ett år. Renoveringen av den
första huskroppen har genomförts med evakuerade hyresgäster och resten med
kvarboende hyresgäster. På grund av pandemin har färdigställandetiden flyttats fram två
månader, i övrigt har projektet gått som planerat. Planerad färdigställandetid är februari
2022.



Knallen (etapp 5). Projektet omfattar fasadrenovering, omläggning av tak, vs-åtgärder i
källare samt ombyggnation av tre befintliga lägenheter på plan 3 och 4. Lägenheterna
färdigställdes enligt planerat med inflyttning 1 april, samtliga lägenheter är uthyrda. Under
projektets gång har det varit förseningar gällande leveranstider av material. Trots detta har
arbetena med fasader och lägenheter genomförts mer kostnadseffektivt och snabbare än
förväntat.

Personaluppgifter
Under året har två stycken anställda slutat och nyanställning av tre personer gjorts. Två av dessa
är snickare då företaget utför mer arbete i egen regi istället för att köpa tjänster. Inga
pensionsavgångar har skett under året.
Antal anställda
Kvinnor

2021

2020

2019

4

5

8

Män

28

26

23

Totalt

32

31

31

Totala personalkostnader

17 609

16 503

17 245

Totala kostnader sjuklön

753

662

548

5

6

5

64

57

75

Sjukfrånvaro kvinnor av sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor

6

6

9

Sjukfrånvaro män av sammanlagd ordinarie arbetstid män

5

5

4

Sjukfrånvaro i timmar av arbetad tid (%)
Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid
Långtidsfrånvaro av total sjukfrånvaro
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VänerEnergi AB

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


VänerEnergi AB redovisar på nytt ett mycket gott resultat 2021, det näst högsta någonsin.
En bidragande orsak till det goda resultatet är en kallare inledning och avslutning på året
än normalt samt högre anslutningsavgifter än budgeterat. Verksamheten har bedrivits
med god stabilitet och driftsäkerhet.



Från hösten 2020 är VänerEnergi AB delägare i Bosnet AB till 20 procent och i maj 2021
genomfördes bytet av kommunikationsoperatör från Fastbit till Bosnet utan incidenter.
Under våren avyttrades även aktierna i Fastbit vilket medförde en bokföringsmässig vinst.



I projektet Nya Energisystem har produktionen av egen vätgas nu till största delen kunnat
försörja behovet i tankstationen.



Under slutet av året har det varit kraftigt stigande elmarknadspriser. Uppgången är den
största sedan avregleringen av elmarknaden 1996 och många elkunder med rörliga avtal
har drabbats ekonomiskt. För elhandeln i VänerEl är påverkan liten då företaget har ett
återförsäljningsavtal vilket innebär att leverantören tar alla inköpsrisker. För fjärrvärmen
stärks konkurrenskraften mot värmepumpar när elpriserna stiger. Elnät har däremot sett
ökade kostnader för nätförluster

Framtid


Då den storskaliga fiberutbyggnaden närmar sig slutet kommer affärsområdet stadsnät
gradvis att övergå till ett mera förvaltande stadie där fokus kommer att ligga på
driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Efterfrågan på ökad bandbredd och det nya
samarbetet i Bosnet beräknas kunna ge en förbättrad marginal på framtida leveranser.



Med fjärrvärmen är företaget idag väl rustat för att möta framtidens värmebehov. Vår
produktion är idag i normalläget helt fossilfri, vilket är en nödvändighet i framtidens
energisystem. Förväntan om framtida högre elpriser bedöms dessutom stärka
fjärrvärmens konkurrenskraft.



VänerEnergis Elnät har efter de senaste årens stora investeringar endast en mycket liten
del väderkänsliga luftledningar kvar i drift. Företaget står därmed mycket väl rustade att
möta framtidens ökande behov av driftsäkra leveranser.



Gällande intäktsram för elnätsverksamheten avser 4-årsperioden 2020 - 2023. Regelverket
har skärpts då bland annat den tillåtna avkastningsräntan har sänkts rejält. Bolaget har
ändå kvar en viss marginal till ramens tak varför beslutet inte bedöms påverka
nätverksamhetens utveckling alltför negativt.



Framtidsutsikterna för VänerEnergi AB i sin helhet ser fortsatt mycket positiva ut.
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Ekonomisk översikt
VänerEnergi AB (tkr)

Budget

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

Bokslut 2020

VänerEnergi AB
Intäkter

-219 760

-244 741

-24 981

-219 077

Kostnader

203 160

209 586

6 426

189 132

Nettokostnader

-16 600

-35 155

-18 555

-29 945

-35 960

-52 221

-16 261

-31 122

35 220

51 431

16 211

30 130

-740

-790

-50

-992

-255 720

-296 962

-41 242

-250 199

Kostnader

238 380

261 017

22 637

219 262

Nettokostnader

-17 340

-35 945

-18 605

-30 937

VänerEl AB
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

Totalt
Intäkter

Beloppen för VänerEnergi AB avser 100 procent. Mariestads kommuns ägarandel är 88 procent
vilket redovisas i de finansiella rapporterna.


Resultat efter finansnetto uppgår till 35,1 mkr (29,9 mkr 2020), vilket är cirka 18 mkr
bättre än budget. Omsättningen har stigit rejält till följd av kallare vintermånader. Inte
heller under 2021 har pandemin haft någon inverkan på resultatet.



Fjärrvärmen har gått från en mycket låg försäljningsvolym under 2020 till en mycket hög
under 2021. Därav ett årsresultat på 12,1 mkr som är bland de bästa sedan starten.
Resultatet har också påverkats positivt av en större anslutningsavgift på 3,1 mkr.



Elnät uppvisar åter ett stabilt år med ett resultat som ligger 2,7 mkr bättre än budget.
Ingen höjning av nättarifferna gjordes inför året men den kalla vintern har också här ökat
omsättningen. De stigande elmarknadspriserna har gett avsevärt högre kostnader för
inköpta nätförluster.



Resultatet för Stadsnät är fortsatt starkt och avsevärt bättre än budgeterat. Andelen
anslutningsavgifter fortsätter att minska. Övergången till Bosnet som
kommunikationsoperatör har givit oss bättre marginaler. Avskrivningskostnaden är den
största kostnadsposten till följd av de senaste årens stora investeringar.



Affärsområde Telekom gör på nytt ett stabilt och bra resultat som är helt i nivå med året
innan. Kundstocken är i princip oförändrad från föregående år.



Affärsområde Nya Energisystem, innefattande drift av vätgasstation och el-laddstolpar,
visar fortsatt ett underskott. Kostnaderna för inköp av vätgas har nu minskat kraftigt då
produktionsanläggningen är i drift. Kostnader för reparationer, drift och underhåll har
däremot ökat.



Under året har aktierna i Fastbit AB sålts till övriga delägare. Försäljningen resulterade i
en bokföringsmässig vinst på cirka 3,4 mkr vilken inte fanns med i budget.
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Sammanställning investeringar
VänerEnergi AB (tkr)

Budget

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

Elnät

21 500

19 624

1 876

Stadsnät

16 500

12 297

4 203

7 000

6 793

207

150

0

150

0

-9

9

1 950

2 106

-156

47 100

40 811

6 289

Fjärrvärme
Telekom
Nya Energisystem
Gemensamt
Totalt



Ramen för årets investeringar har inte nyttjats fullt ut.



Elnät har fortsatt sitt arbete med att vädersäkra sina ledningar genom att gräva ned dem. I
princip är alla bolagets högspänningslinjer nu förlagda i mark, återstår gör endast 2
promille luftledning, Delar av entreprenaderna har utförts till en lägre kostnad än
budgeterat. Under de senaste åren har det varit ett intensivt arbete med att byta ut alla
elmätare. I början av året var projektet klart och därmed var samtliga 14 900 mätare
utbytta till timregistrerande mätare.



Utbyggnaden av fibernäten i kampanjområden är nu färdigställd. Under året har
byggnation skett i Älgarås som var den sista etappen inom planerade tätorter. Byggnation
till flerfamiljshus kommer att fortsätta under 2022. Stadsnät ska även försöka att hitta
lösningar till de områden på landsbygden som ännu inte anslutits. Årets målsättning på
700 nya anslutningar blev till slut 559.



Alla planerade projekt har inte utförts under året då dessa varit beroende av
investeringsstöd från PTS (Post- och telestyrelsen) vilket vi inte har erhållit. Ny ansökan
om bidrag för dessa områden kommer att ske under 2022.



Fjärrvärmen har under året sett en tillväxt av nya kunder i samband med nybyggnationer i
Töreboda och utbyggnaden av industri och handelsområdet Sydport i Mariestad. Under
hösten har också Kriminalvårdens verksamhet vid Rödjan i Mariestad anslutits.

Personaluppgifter
Antal anställda

2021

2020

2019

Kvinnor

15

15

15

Män

33

35

34

Totalt

48

50

49

Totala personalkostnader (tkr)

37 068

35 662

36 015

Totala kostnader sjuklön (tkr)

291,0

318,0

192,0

Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid

2,0 %

2,4 %

1,7 %

Långtidsfrånvaro av total sjukfrånvaro

0,5 %

0,0 %

0,2 %

Sjukfrånvaro kvinnor av sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor

1,5 %

1,2 %

1,6 %

Sjukfrånvaro män av sammanlagd ordinarie arbetstid män

2,2 %

2,9 %

1,8 %

Sjukfrånvaro i timmar av arbetad tid (%)
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2.7.5 Kommunalförbund utanför koncernredovisningen

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


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



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



Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och
översättningsservice i Västra Götaland. Kommunen är medlem tillsammans med 41
kommuner, Göteborgs Stad samt Västra Götalandsregionen. Förbundet leds av en
direktion med förtroendevalda från samtliga medlemmar.
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3 Nämndernas verksamhetsberättelse
I detta avsnitt redovisas de viktigaste delarna av den verksamhet som bedrivits i
Mariestad kommuns nämnder under 2020 inkluderande viktiga händelser, kommentarer
om framtiden och en ekonomisk analys av verksamheterna. Uppföljning av nämndernas
mål med syfte att bidra till kommunfullmäktiges mål för mandatperioden presenteras i
"Bilaga - Nämndernas målrapporter 2021”.

3.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Ordförande:

Johan Abrahamsson (M)

Vice ordförande:

Anders Karlsson (C)

Andra vice ordförande:

Ida Ekeroth Clausson (S), föräldraledig under
delar av 2021, Janne Jansson (S), tillförordnad

Verksamheter som lyder under nämnden:
Ekonomiavdelning, HR-avdelning, avdelning för demokrati och kommunikation inklusive
medborgarkontor, kultur- och fritidsavdelning, arbetsmarknadsenhet, tillväxtavdelning, planenhet samt
plattformen Dacapo för universitets- och högskoleutbildningar.

Ansvarsområden
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har därmed det
övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska
förvaltningen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, styra och utveckla hela den
kommunala verksamheten.
Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga
nämnderna, bereds först av kommunstyrelsen. Ofta remitterar kommunstyrelsen förslag och
frågor till nämnder eller verksamheterna för utredning för att därefter själva besluta eller gå vidare
till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens anställda tjänstemän ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av
kommunens verksamhet samt att de politiska besluten genomförs. Summering av
ansvarsområden:


Leda och samordna arbetet med övergripande mål och riktlinjer.



Styrning av hela den kommunala verksamheten.



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



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



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



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



Utveckling av turism samt kultur- och fritidsliv.



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


Utvecklingsarbete med högskolor/yrkeshögskolor och universitet.

Viktiga händelser under året


Kommunstyrelsens verksamheter gör ett överskott om 3,3 miljoner kronor. Överskottet
härleder sig framför allt från minskade lönekostnader beroende på att det varit vakanser
mellan rekrytering och tillsättning av tjänster, sjukskrivningar och föräldraledigheter.
Resterande del av överskottet beror på inköprestriktivitet och minskade kostnader på
grund av Covid-19.



Staten, i form av kriminalvården, fortsätter att utveckla sin verksamhet i Mariestad.
Satsningen beräknas ge cirka 100-150 arbetstillfällen. Metsä Tissue planerar sin fortsatta
utbyggnad.



Mariestad klättrade 28 placeringar till plats 30 på svenskt näringslivs företagsranking för
företagsklimatet i kommunen.



Som enda kommun i Sverige deltog Mariestads kommun på plats under FN:s
klimatkonferens i Glasgow. Resan genomfördes med vätgasbil.



Sedan 2020 har Mariestad med ElectriVillage i spetsen arbetat med att ta fram en
förstudie för en systemomställning med fokus på Kinnekullebanan och tågen som
trafikerar banan som blev klar 2021.



Under året beviljades projektet "Viable Cities" för att Skapa klimatneutrala Mariestad
tillsammans med 23 andra städer.



Sent i höstas fick Mariestad beslutat att få den första vätgastankstationen för tunga
fordon.



I och med pågående pandemi har verksamheterna inom kommunstyrelsen ändrat
arbetssätt. För att kunna leverera service till invånarna har exempelvis bokpåsar på
biblioteket lämnats ut vid entrédörren.



Medborgarkontoret har arbetat med att utveckla digitala tjänster, till exempel att kunna
ansöka om båtplats digitalt. Från 1 juni en går det att anmäla fel via ett telefonnummer.



Elvärket har utökat sina öppettider och musikskolan har utökat sin verksamhet till
kulturskola enligt politiskt uppdrag.



Fältfritidsledarna har startat upp sitt arbete.



Dacapo har fått två korta yrkeshögskoleutbildningar godkända inom hållbar planering.

Framtid
Ökade krav på tillgänglighet i kommuners och myndigheters tjänster, information och
kommunikation kommande år. För att möta dessa krav sker arbete med att utveckla kommunens
webb och digitala service.
En ny lagstiftning gällande god kommunal hushållning förväntas träda ikraft 1 januari 2023.
De nya LAS-reglerna är tänkta att träda ikraft i oktober 2022, men kommer till största del att få
genomslag först från 2023. Anpassningar har utifrån förändringarna i LAS gjorts i Allmänna
Bestämmelser, AB
Mariestads kommun står inför stora utmaningar inom samhällsbyggnadssektorn, genom den
tillväxt som sker nu och framöver, vad gäller både näringsliv och boende. Bland annat behöver
planprocesserna snabbas upp och kompetensförsörjningen säkras.
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Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för framtiden. Kommunstyrelsens verksamheter
arbetar med frågan internt och genom planering tillsammans med näringslivet. Det sker
utveckling av utbildningar inom etablerade och nya områden.
I framtiden kommer tuffa klimatmål att behöva genomföras. Myndigheten för yrkeshögskolan
kommer framöver endast bevilja yrkeshögskoleutbildningar som har en tydlig koppling till
Agenda 2030.
I den delen av kommunstyrelsens verksamhet som är inriktad mot stöd och omsorg kommer det
att finnas ett behov av att stödja och utveckla insatser mot en ökad fysisk och psykisk ohälsa.
Detta för att hjälpa individer till egenförsörjning samtidigt vara ett stöd för kommunens invånare
vid kontakt med andra myndigheter för få rätt hjälp och rätt försörjning. Framöver måste övriga
myndigheters inriktningar följas då det påverkar kommunens möjlighet till samarbeten.
Kulturskolan utökas med cirkusskola våren 2022. Under 2022 öppnar ungdomskulturhuset
Elvärket en fritidsbank.
Ekonomisk översikt
Kommunstyrelsen (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

Budget
-41 205
170 458
129 253

Bokslut
-69 003
194 952
125 950

Avvikelse
27 798
-24 494
3 303

Kommunstyrelsen centrala poster (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

Budget
-10 000
32 755
22 755

Bokslut
-26 809
29 186
2 377

Avvikelse
16 809
3 569
20 378

Kommunstyrelsen uppvisar totalt en positiv avvikelse mot budget, överskottet är cirka 3 300 tkr
för 2021. Kommunstyrelsens medel till förfogande medel har inte förbrukats och bidrar till
överskottet med 1 500 tkr.
Kommundirektör (HR och ekonomi)

Ekonomiavdelningen gör ett överskott på 1100 tkr. Till största del relaterat till lägre
personalkostnader än budgeterat. Vakanta tjänster, sjukskrivning och föräldraledigheter är
förklaringen till det.
HR enheten gör ett underskott på 3 200 tkr. Under året beslutade Omställningsfonden om att
fakturera kommunerna en årlig premie för förebyggande insatser och förmåner. För Mariestads
del innebar detta en ej budgeterad kostnad på drygt 850 tkr.
För att visa sin uppskattning för det arbete kommunens medarbetare utfört under 2021 i
samband med pandemin, beslutade KSAU att julklappen för året skulle vara 500 kr istället för
150 kr som under normalår. Beloppet utbetalades som lön.
Sektor ledning

Sektor ledning visar på ett positivt resultat på 3 700 tkr.
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Avdelningen för demokrati och kommunikation redovisar ett överskott om 2 100 tkr.
Överskottet härleder sig framför allt från minskade lönekostnader beroende på att det varit
vakanser mellan rekrytering och tillsättning av tjänster, sjukskrivningar och föräldraledigheter.
Resterande del av överskottet beror på restriktivitet i inköp och minskade kostnader på grund av
Covid-19.
Kultur och fritidsavdelningen visar ett positivt resultat på om 1 600 tkr för verksamhetsåret.
Överskottet kan huvudsakligen härledas till 3 orsaker:
Kulturskolan tilldelades en miljon för en extra kultursatsning på kommunfullmäktiges sista möte
innan sommaren. Då arbetet med att starta de nya ämnena på kulturskolan inför hösten redan var
igång och detta arbete planerade att finansieras med statsbidrag har inte kulturskolan utnyttjat
tillskottet på en miljon under höstterminen.
Badhuset prognostiserade ett underskott i tertialrapport 2 med -700 tkr, baserat på
nedstängningen under vårterminen. Utfallet i bokslutet är -350 tkr. På grund av pandemin så har
inte badhuset kunnat genomföra ett helt verksamhetsår med normala öppettider efter om och
tillbyggnad. Detta innebär att det inte finns något ”normalt” intäktsår att jämföra med vilket gör
det väldigt svårt att prognostisera intäkterna. Det kan endast konstateras att intäkterna vid
återöppningen under höstterminen var betydligt högre än vid prognosen i tertialrapport
2, 350 tkr.
Återstående del av överskottet kan härledas till lägre bemanning då verksamheterna varit stängda
samt allmän återhållsamhet på kostnadssidan.
Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad gör ett totalt överskott på 925 tkr. Överskottet beror delvis på lägre
personalkostnader än budgeterat, till största del på grund av att tjänsten som
samhällsbyggnadschef varit vakant under en längre period.
Tillväxtavdelningen gör ett totalt överskott på 240 tkr. På respektive underliggande enhet så finns
det dock större avvikelser mot budget, både gällande under- och överskott som beskrivs nedan.
Näringsliv och turism gör ett överskott på 670 tkr. Delvis beror det på lägre personalkostnader
inom turism verksamheten, men främsta orsaken är att verksamheten inte har haft kostnader
enligt budget. De finns en genomgående pandemieffekt som påverkat verksamheten där flera
evenemang ställts in och aktiviteter inte har kunnat genomförs.
Mark och exploatering, MEX, gör ett underskott på totalt 420 tkr. Positiva avvikelser i budget
finns i form av lägre personalkostnaderna än budget, främst på grund av föräldraledigheter, samt
högre skogsintäkter än budgeterat. Den tillväxtfas som kommunen befinner sig i med stor
efterfrågan på tomter och mark skapar oförutsedda kostnader för mark och
exploateringsenheten. För att möta efterfrågan görs mark och tomter iordning inför försäljning
och kostnaderna redovisas på tillväxtavdelningen och MEX. Det är kostnader för bland annat
VA anslutningar. Försäljningsintäkterna för tomterna redovisas sedan centralt vilket genererar ett
underskott för MEX del.
Plan, kart och mät, gör ett totalt överskott på 240 tkr. I detta överskott finns lägre
personalkostnader på grund av vakanta tjänster och tjänstledighet som förklaring. Utfallet visar
också både högre intäkter och kostnader än budget, främst på grund av grund av Metsäs
byggnation. Den högre nivån av intäkter som förutspåtts tidigare under året har skapat utrymme
för att kunna köpa in konsulttjänster för olika utredningar och uppdrag.
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Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott om 600 tkr. Minskade intäkter från
samordningsförbundet och arbetsförmedlingen påverkar bokslutet negativt. Totalt har dessa
intäkter tidigare stått för 52 procent av budgeten.
Samordningsförbundet Skaraborg skapades januari 2021. Förbundet genomförde samtidigt
förändringar i hur man ger medel till olika projekt. För Mariestads del halverades intäkterna.
Arbetsförmedlingen har inte förlängt extratjänster i den omfattning som kommunen hoppats på.
Av de 60 stycken individer som haft extratjänster har några återgått till försörjningsstödet, medan
andra har förlängts och vissa har gått vidare till annan försörjning.
På grund av oroligheter och sjukskrivningar hos arbetsmarknadssekreterarna samt ett politiskt
uppdrag med fokus på individer under 25 år, har en konsult varit anställd. Konsulten har varit
anställd under cirka tre kvartal och det har påverkat personalbudgeten negativt men det utbetalda
försörjningsstödet positivt (försörjningsstödet faller under socialnämndens ansvar och budget).
Det har under året varit ökade kostnader på grund av arbetsmiljöproblem kopplat till
medarbetares behov av Avonova företagshälsovård.
Dacapo

Dacapo redovisar ett resultat i balans. De statliga bidragen möter väl kostnaderna för
yrkeshögskoleutbildningarna när väl dessa har startat. Det fanns ingen statlig finansiering för
planering och uppstart innan utbildningsstart. Detta pressar hårt på verksamheten.
Verksamheten har under året tappat intäkter för kurser och seminarier, orsaken är kopplad till
pandemin.
Tillgänglighetsfrågor

Under år 2021 har följande projekt genomförts för ökad tillgänglighet för medborgarna:


Gång och Cykel (GC)-passage Bråtenvägen



GC-passage Mariagatan/Sandbäcksvägen



Belysning GC-vägar



Marieforsleden GC-väg och räcke



Tillgänglighetsanpassning Västra Långgatan



Busshållsplats och passage Stockholmsvägen/Krontorp

3.1.1 FN:s barnkonvention

Från 1 januari 2020 har Barnkonventionen blivit lag vilket ska stärka barnrättsperspektivet i
frågor som rör barn.
För att sprida kunskap till sektorns verksamheter har samtliga chefer tagit del av SKR:s webbkonferens ”Barnkonventionen blir lag”.
Vård- och omsorgsavdelningen
Enhetscheferna inom vård och omsorg har spridit information om barnkonventionen till
medarbetarna i sina verksamheter. På arbetsplatsträffar har information tidigare spridits genom
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att använda det informationsmaterial och filmer som Sveriges kommuner och regioner tagit fram.
Individ- och familjeomsorg, vuxen – Maria Nova
Enhetscheferna har på arbetsplatsträffar/gruppträffar visat informationsfilmer och utifrån detta
diskuterat barnrättsperspektivet i förhållande till befintliga rutiner. Nödvändiga justeringar och
anpassningar av dessa kommer att ske. I beslut som rör föräldrar har barnperspektivet beaktats
på sådant sätt att bistånd beviljats med hänsyn till barnens situation, som annars skulle ha
inneburit ett avslagsbeslut.
I vissa verksamheter inom arbetsmarknadsenheten erbjuds barnpassning för att föräldrar ska
kunna delta i aktiviteterna.
Individ- och familjeomsorg, barn och unga - Lotsen
Socialsekreterarna inom individ- och familjeomsorg, barn och unga har arbetat mycket med
frågor som rör barnrättsperspektivet genom att arbeta enligt modellen BBIC (Barns behov i
centrum). Under de regelbundna metodpassen diskuteras sätt att öka barnens delaktighet och hur
samtal med barn kan utvecklas. Barnets synpunkter och vilja redovisas i underlag för beslut och
beaktas av socialsekreterarna.
Föreningen ”Maskrosbarn” har tillhandahållit en Barnrättsbox med


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



material med bild-stöd för att på ett enkelt sätt kunna förklara för barn om socialtjänstens
arbete och hur en utredning går till.



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

Unicef har distribuerat en handbok för socialsekreterare som finns och används på arbetsplatsen.
Familjebehandlare har tagit del av information och kommer att arbeta vidare med checklistor för
att säkerställa arbetet med familjerna sker i enlighet med barnkonventionens artiklar.
På korttidsboende för barn och unga finns förslagslådor där barnen själva kan lämna förslag på
aktiviteter och sådant de vill förändra. Sedan tidigare har metoder för kommunikation utvecklats
med de unga på korttidsboende med bilder och tecken som stöd, vilket stärker de ungas
förutsättningar för kommunikation.
På Ringvägen 1 B och Ungbo HVB finns det också förslagslådor där ungdomarna kan lämna
anonyma meddelanden om saker de önskar eller sådant de vill förändra. På Ringvägen 1 B
genomförs Ringen, ett möte som ungdomarna själva håller i och där de kan diskutera för dem
viktiga frågor. Ungdomarna är delaktiga i pågående vård genom att deltar i utformandet och
uppföljning av sina genomförandeplaner samt vid uppföljningsmöten med socialsekreterare.
Information och diskussion om barnkonventionen sker i samband med verksamheternas
arbetsplatsträffar på korttidsboende och hem för vård och boende (hvb-hem) för att ytterligare
förstärka barnrättsperspektivet.
Klimatanpassning

Kommunfullmäktige har antagit en klimatanpassningsplan. Enligt planen är det kommunstyrelsen
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som ytterst ansvarar för att klimatanpassningsarbetet drivs framåt och att det löpande följs upp
och utvärderas. Det åligger sektor samhällsbyggnad att samordna arbetet och sammanställa en
årlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. En utvärdering av klimatanpassningsplanen
planeras ske under nästa mandatperiod och då samordnas med aktualiseringsförklaringen av
översiktsplanen. Tidigare åtgärder som kan nämnas:
En utredning har genomförts vid Mariestads reningsverk med syftet att säkerställa funktionen vid
höga nivåer i Vänern. Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för genomförande av
nödvändiga åtgärder. Förstudie pågår för genomförande av klimatanpassningsåtgärder på
Mariestads avloppsreningsverk för att klara ett 100-årsregn.
I enlighet med kommunens dagvattenpolicy har kraven på fördröjning av dagvatten ökat vid
exploatering. Abonnenter som vidtar dagvattenfördröjning och -användning på egna tomten kan
få 10 000 kr i bidrag.
Kommunfullmäktige har antagit en klimatanpassningsplan. Enligt planen är det kommunstyrelsen
som ytterst ansvarar för att klimatanpassningsarbetet drivs framåt och att det löpande följs upp
och utvärderas. Det åligger sektor samhällsbyggnad att samordna arbetet och sammanställa en
årlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. En utvärdering av klimatanpassningsplanen
planeras ske under nästa mandatperiod och då samordnas med aktualiseringsförklaringen av
översiktsplanen. Tidigare åtgärder som kan nämnas:
En utredning har genomförts vid Mariestads reningsverk med syftet att säkerställa funktionen vid
höga nivåer i Vänern. Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för genomförande av
nödvändiga åtgärder. Förstudie pågår för genomförande av klimatanpassningsåtgärder på
Mariestads avloppsreningsverk för att klara ett 100-årsregn.
I enlighet med kommunens dagvattenpolicy har kraven på fördröjning av dagvatten ökat vid
exploatering. Abonnenter som vidtar dagvattenfördröjning och -användning på egna tomten kan
få 10 000 kr i bidrag.
Agenda 2030

Strategi för Agenda 2030 Mariestad
Kommunfullmäktige antog i maj Strategi för Agenda 2030 Mariestad. Utgångspunkten i
kommunens hållbarhetsarbete är följande definition ”En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa
sina behov”.
Strategin är till hjälp i arbetet med att nå de globala målen genom att


tydliggöra politiska prioriteringar och målsättningar.



skapa delaktighet i hållbarhetsarbetet.



växla upp det vi redan gör.



följa upp arbetet så att vi är på rätt väg.



ta tillvara på kraften i de tre dimensionerna av hållbarhet (miljömässig-, social- och
ekonomisk)

I strategin ingår tre stycken insatsområden med målsättningar och arbetet i verksamheterna
kommer att ske i linje med kommunens styrmodell. Det innebär att alla verksamheter gör
aktiviteter som bidrar till att nå målen i strategin för Agenda 2030. Detta arbete påbörjades
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hösten 2021 och blir synligt i verksamhetsplanerna för 2022. Utöver detta sker även ett
utvecklingsarbete på övergripande nivå och genom särskilda insatser som verksamheterna tar
initiativ till. Det handlar både om internt utvecklingsarbete men även externt som exempelvis kan
omfatta näringslivet och medborgare. Kommunen har även en roll i att kommunicera goda
exempel på hållbara lösningar.
Kommunen har under 2021 blivit medlemmar i Glokala Sverige som drivs av FN-förbundet.
Syftet med Glokala Sverige är att hjälpa kommuner och regioner i genomförandet av Agenda
2030 genom att bland annat öka kunskapen hos tjänstepersoner och politiker. I september
anordnade Glokala Sverige tillsammans med representanter från kommunen en halvdags
fördjupning i Agenda 2030 och de globala målen. Deltagare var kommunens chefer och de fick
även möjlighet att diskutera frågor kring kommunens strategi för Agenda 2030.
I Strategin för Agenda 2030 Mariestad är kommundirektörens ledningsgrupp utpekad som
plattform för hållbarhetsarbetet. Stödjande funktioner såsom miljöstrateg, folkhälsostrateg,
miljöutredare, kvalitetssamordnare, controller, kommunikatör, ansvarig för ElectriVillage samt
samhällsbyggnadsstrateg samlas i en Agenda 2030-grupp. Den gruppen samordnar bland annat
gemensamma och strategiska initiativ, omvärldsbevakning, kommunikation och uppföljning.
Exempel på arbete under året:
Klimatneutrala Mariestad 2030
Mariestads kommun utsågs i slutet på september till en av de 23 kommuner i landet som ska gå
före i klimatarbetet. Det sker genom deltagande i ViableCities och projektet Klimatneutrala
Mariestad. ViableCities är Sveriges hittills största satsning på utveckling och innovation för
klimatomställning. Arbetet kommer att inledningsvis pågå till och med september 2024. Bland
annat ska ett klimatkontrakt med tydliga klimatmål och hur kommunen tillsammans med flera
myndigheter ska arbeta för att nå dem tas fram. [MG1]Kommunerna som ingår i ViableCities har
ett särskilt uppdrag för att sprida erfarenheter och exempel på klimatarbete. En del i detta var
under året kommunens medverkan i ett program på klimatkonferensen COP26 i Glasgow.
[MG2]
Klimatlöften
Kommunen har för året antagit fem klimatlöften inom ramen för det regionala initiativet Klimat
2030. Resultat kopplat till dessa löften är bland annat ökad energieffektivisering i kommunens
fastigheter samt att hitta metoder för upphandling av hållbar plast[MG3].
Kommunalt partnerskap
Tillsammans med Ukmergé kommun i Litauen och Kamianets-Podilskyi kommun i Ukraina har
Mariestad ett kommunalt partnerskap inom ICLD (Internationellt Centrum för Lokal
Demokratiutveckling). Syftet är att kommunerna tillsammans ska arbeta med frågor kopplat till
de globala målen nummer 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt nummer 11
Hållbara städer och samhällen. I kommunala partnerskap arbetar parterna även med frågor
kopplat till bland annat jämlikhet, rättvisa och transparant beslutsfattande. Under året har
samverkan skett digitalt och gemensamma möten och en konferens med fokus på hållbar energi
har ägt rum.
ElectriVillage
Stödjer kommunens agenda 2030 arbete med att vara en test och demonstrationsplattform för
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hållbar omställning och industriell förnyelse. Under året har som exempel projektet med
samordnad varudistribution slutförts. Där fler företag i Mariestad fått hjälp att samordna och
transportera gods på ett smart och klimathållbart sätt. Inom ramen för ElectriVillage drivs
flertalet kontakter och projekt mot näringslivet inte minst det kring Kinnekulletåget som gynnar
hela regionens tillväxt.
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3.2 Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden
Ordförande:

Yvonne Gogolin (M)

Vice ordförande:

Leif Andersson (S)

Verksamheter som lyder under nämnden:
Överförmyndarverksamheten.

Ansvarsområden

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


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



Ha tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Viktiga händelser under året

Under året tagit fram en handbok för gode män och förvaltare som ska förtydliga uppdraget.
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.
Ekonomisk sammanställning
Överförmyndarnämnden (tkr)
Intäkter

Budget
-30

Bokslut

Avvikelse
-39

9

Kostnader

1 555

1 736

-181

Nettokostnader

1 525

1 697

-172

Antal komplexa ärenden har ökat vilket har medfört höga arvodeskostnader och reseersättningar.
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3.3 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
Ordförande:

Sven-Inge Eriksson (KD)

Vice ordförande:

Erland Gustavsson (M)

Andra vice ordförande:

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i en gemensam teknisk nämnd. Mariestads
kommun är huvudman.
Verksamheter som lyder under nämnden:
Vatten- och avloppavdelning, gatuavdelning, lokalvårdsavdelning, fastighetsavdelning,
produktionsavdelning samt projekt- och geodataavdelning

Ansvarsområden

Nämnden ansvarar för försörjning av vatten och avlopp (VA), gator, vägar, parker, hamn,
skärgård, trafikfrågor samt kommunernas kartor.
Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande
byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård. Summering av ansvarsområden:


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



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



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



Lokalvård i lokaler där kommunen bedriver sina olika verksamheter.



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

Viktiga händelser under året



En ny projektavdelning har bildats under 2021, bemanning, rutiner, arbetssätt är
framtagna och under implementering.



Finansieringsmodellen av projektledare och ny organisation har tydliggjort behovet om
att tidigt avdela medel för initiala arbetsinsatser vid uppstart av projekt.



Fler vattenläckor än normalt under året, snöfattig vinter med djupare tjäle påverkar
ledningsnätet.



Nyrekrytering och introduktion av 3 nya chefer (teknisk chef, projektchef, fastighetschef)



Anställning av en Fastighetsingenjör och utökning av förvaltare.



Personalrörlighet, introduktion av nya medarbetare och chefer samt en generell hög
ambitionsnivå, har bidragit till att vissa leveranser försenats.



Covid-19 har inneburit en ökad belastning på stora delar av verksamheten, framförallt
inom lokalvårdsområdet, med ett ökat behov, för att minska risken för smittspridning.



Med anledning av restriktioner och korttidsfrånvaro har kompetensutveckling,
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gruppaktiviteter för att främja arbetsmiljö/klimat samt APT genomförts i begränsad
form.


Entrén till Mariestad ishall har byggts om i egen regi. Aktiviteten är en del av det
övergripande projektet vid ishallen som planeras avslutas under 22.



Verksamheten har under året arbetat med tydliggörande av fastighetsavdelningens
organisation.



Verksamheten övertog städuppdrag vid Mariestads sjukhus.



Huvudvattenledning Marieforsleden har genomförts i en delad entreprenad med ett lyckat
resultat.



Fortsatt digitalisering av verksamheten, med fokus på VA och Lokalvård.



Nytt tillstånd för Mariestads avloppsreningsverk har beslutats.



Sektor teknik bildas ur Sektor samhällsbyggnad.



Kronoparkens förskola färdigställdes och invigdes inför årsskiftet exklusive
vätgaslösningen.



En ny effektivare och miljövänligare halkbekämpningsmetod testas i Mariestad.

Framtid
För att bäst möta framtiden bedöms satsningar och fokus ligga inom följande områden.
Verksamhet

Verksamheten behöver ges förutsättningar att omhänderta befintlig underhållsskuld, möta behov
under året samt planera långsiktigt underhåll i syfte att motverka akuta fel.
Ett första steg är att dimensionera organisationen och driftbudget efter uppdrag (MTG
Samverkansavtal) och befintligt behov dvs. nuvarande objekt och ytor.
Generellt behöver verksamheten i första hand inriktas mot grunduppdraget . Förmågan att
planera, beställa och genomföra behöver fortsatt utvecklas.
En planeringsberedskap behöver hållas i verksamheten under perioden för att bättre möta upp
ev. kommande behov av infrastruktur (Gata, Va nät, vattenrening, avloppsrening) med anledning
av snabba förändringar i demografin.
För att kostnadseffektivt förvalta och utveckla servicenivån till medborgare och andra
verksamheter är det nödvändigt med fortsatt utveckling och att prioritera ytterligare digitalisering.
Verksamheten behöver fortsatt arbeta mot att skapa en säkrare och tryggare region. Genom
preventiva åtgärder möter vi bättre framtidens klimatutmaningar.
Personal

Insatser för att kompetensutveckla och stärka arbetsgivarvarumärket är nödvändigt i en allt
hårdare konkurrens om arbetskraft. Exempelvis planeras implementering av pooltjänster för att
minska övertid/mertid. vid Lokalvårdsavdelningen. Verksamheten behöver stärka upp
nyckelbefattningar så att redundans uppnås, detta bedöms minska sårbarheten och positivt
påverka arbetsmiljön, i form av en minskad arbetsbelastning. Ytterligare åtgärder på kommun
övergripande nivå, så som aktiviteter och förmåner bedöms som lämpliga åtgärder för att vara
konkurrenskraftiga.
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Ekonomisk översikt
Skattefinansierad verksamhet (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Taxefinansierad verksamhet (VA-avdelning) (tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

Budget

Bokslut

Avvikelse

-113 136
290 351
177 215

-121 529
298 591
177 062

8 393
-8 240
153

-61 702
61 702
0

-64 682
61 964
-2 718

2 980
-262
2 718

Personal

Verksamheten har under året haft personalrörlighet på ett antal nyckelroller inom
verksamhetsområden VA, Gata och Fastighet. Detta tillsammans med implementering av
beslutad omorganisation har påverkat verksamhetens leveransförmåga.
Projektavdelningen är under uppbyggnad rådande finansieringsmodell för personalkostnader
skapar ett budgetöverskridande. Under året har avdelningen arbetat med debiteringshantering,
vilket resulterat i ökat debiterbara timmar sista tertialen.
Covid

Ökad frånvaro med anledning av pandemin har resulterat i ökade kostnader för att hantera
resurstillsättning i verksamheten. Frånvaron resulterar även i minskade intäkter och utförande
inom drift och investering. Ökade energi- och underhållskostnader då ventilationen under
pandemin genomförts med högre frekvens (24/7). Materialpriserna har under året ökat, liksom
förbrukningen av städmaterial inom lokalvården vilket påverkat resultatet.
Jämförelsetal mot bokslut 2020 kan i vissa fall vara missvisande då hantering av fördelning av
personalkostnader hanterats olika mellan åren.
Mariestad, skattefinansierad verksamhet

Teknisk ledning har en positiv avvikelse mot budget på 153 tkr vilket främst beror ramjusteringar.
Osäkerhetsfaktorer runt disponeringen har funnits under året och överskottet har planerats som
buffert på övergripande nivå.
Gatuavdelningen har en positiv avvikelse. På intäktssidan har verksamheten en ökning av
hyresintäkter av allmän platsmark, men även minskade intäkter på parkeringsavgifter på grund av
"gratis timme". Det fördelade resultatet från produktionsavdelningen påverkar positivt.
För att upprätthålla service, säkerheten och ordningen i hamnen har extra bevakningsinsatser
genomförts genom patrullering och parkeringsövervakning. Höga reparationskostnader har
belastat verksamheten för att tillhandahålla en fungerande båtlyft i hamnen.
Gatuavdelningen har under innevarande år tillförts en miljon kronor i utökad driftram.
Satsningen har nyttjats till grillar vid badplats, utökade ställplatser i yttre hamnen, gestaltning pir,
samt ökat parkarbete.
Produktionsavdelningen har ökade intäkter med anledning av utförande i investeringsprojekt
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samt god disponering av maskinpark.
Fastighetsavdelningen har en stor mängd tid i investeringsprojekt vilket har resulterat i högre
intäkter, detta har parerat en ökad kostnadsbelastning. Under året har driftbudgeten belastats av
verksamhetsanpassningar (860 tkr) utanför budgetram, beslutade Coronastöd till hyresgäster samt
höjda energi- och materialpriser.
Lokalvårdens verksamhetsövergång VGR Mariestads sjukhus skapar en högre intäkt samt
kostnadsnivå. Underskottet beror på ökade personalkostnader/materialkostnader pandemin.
Mariestad, taxefinansierad verksamhet

Driftsekonomin ger ett positivt resultat mot budget på 2 718 tkr.. De faktorer som till störst del
påverkar detta utfall är främst högre intäkter än budgeterat, kopplat till brukningsavgifter och
vattenförbrukning. I prognosarbetet indikerades inte denna ökade intäkt, intäkterna har inte
arbetats upp under året.
Avdelningen har haft en vakans under delar av året vilket inte syns i bokslutet då de minskade
lönekostnaderna balanseras av de minskade intäkterna i form av debiterade timmar mot projekt
(investeringsmedel). Att avdelningen inte varit fullt bemannad under året syns dock i bokslutet då
ytterligare medel hade kunnat arbetas upp med full bemanning.
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3.4 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Ordförande:

Anette Karlsson (M)

Vice ordförande:

Sture Pettersson (S)

Verksamheter som lyder under nämnden:
Avdelning förskola och pedagogisk omsorg, avdelning grundskola, avdelning gymnasium och
vuxenutbildning, barn- och elevhälsoavdelning samt kostavdelning.

Ansvarsområden

Nämndens ansvarsområden omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet, skolbarnomsorg,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola 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.

Viktiga händelser under året

Pandemin har påverkat samtliga verksamheter på olika sätt. Främst genom hög frånvaro bland
personal och barn/elever. I förskolan har både barn och personal varit borta och alla tjänster har
inte behövt vikarietillsättas 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 har ett högt söktryck till sina utbildningar och har de senaste åren anpassat
programutbudet efter efterfrågan, men viss eftersläpning av kostnader finns.
Vuxenutbildningens tillkomna statsbidrag har inte kunnat nyttjas fullt ut under året.
Framtid

Förskolan upplever en osäkerhet gällande antalet barn i förskolan framåt. Förskolans platsbehov
säkras av byggnation av Kronoparkens förskola samt förstudie på byggnation i Lugnås.
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Grundskolan har ett ökat inflyttningstal med variation mellan olika åldersgrupper.
Grundsärskolan har 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, bland annat med anledning av
eventuella statliga riktlinjer för gymnasiedimensionering. Det finns behov av att finna lösningar
för studier och yrkespaket för elever som inte är behöriga till nationella program.
Vuxenutbildningen har stor efterfrågan på yrkesprogram. Ett viktigt uppdrag är även att
genomföra äldreomsorgslyftet.
Ekonomisk översikt
Utbildningsnämnden (tkr)
Intäkter

Budget
-399 109

Bokslut
-461 059

Avvikelse
61 950

Kostnader

918 765

981 064

-62 299

Nettokostnader

519 656

520 005

-349

Sektor utbildning centralt bokför kostnader för interkommunala ersättningar och gör ett
underskott inom all IKE förutom för särskolan. Trots att verksamheten tagit höjd för IKE i
budgeten räcker inte de budgeterade medlen. Färre barn kommer in till kommunen från andra
kommuner än vad som planerats i samband med budget.
Förskolan visar överskott. Enheterna är i stort sett i balans och pandemin påverkar resultatet med
anledning av sjukfrånvaro. Vid en del enheter tillsätts vikarier och vid andra har det varit även
barn borta och man har inte tillsatt vikarier. Organisationen har under hösten justerats då det är
färre barn i verksamheten.
Grundskolan visar ett litet överskott bland annat på grund av tillskjutna medel. Den största
andelen av underskottet beror på att det betalats ut mer elevpeng till grundskoleenheterna då det
varit en högre inflyttning till kommunen tidigare på året än vad som beräknats i budget. Detta
tillför även kostnader för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. När
det gäller enheterna är det främst kostnader relaterat till elever i behov av särskilt stöd som ger
underskott.
Gymnasiet visar ett mindre underskott efter tillskjutna medel. Skolan har ett brett utbud och det
har under senare år gjorts kvalitetssatsningar utan att det tidigare tillförts medel i budgeten. Under
senare delen av året har verksamheten haft närundervisning men pandemin har gjort att personal
varit frånvarande. Det har samtidigt varit svårt att få till vikarier vilket gjort att kostnaderna mot
slutet av året minskat.
Barn- och elevhälsan visar ett överskott som till största delen handlar om att det inte varit möjligt
att ersätta i verksamheten vid vakanser.
Kostavdelningen saknar de intäkter som restaurangerna skulle bidragit med om det inte varit
pandemi.
Vuxenutbildningen lämnar ett överskott i bokslutet som till största del beror på tillkommande
statsbidrag under slutet av 2021 som inte kunnat användas under verksamhetsåret.

Mariestads kommun, Årsredovisning 2021

69(112)

3.5 Socialnämnden
Socialnämnden
Ordförande:

Richard Thorell (M)

Vice ordförande:

Sebastian Clausson (S)

Verksamheter som lyder under nämnden:
Vård-och omsorgsavdelning inkluderande biståndsenhet (egen avdelning fram till augusti 2020) samt
individ- och familjeomsorgsavdelning barn och unga respektive individ- och familjeomsorgsavdelning
vuxna.

Ansvarsområden

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


Kommunens uppgifter inom socialtjänsten.



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



Leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården.



Ge stöd, vård och omsorg i livets olika skeden.



Kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.



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

Viktiga händelser under året

Nya riktlinjer och rutiner för arbetet med att stödja enskilda till egen försörjning har uppdaterats
och implementering pågår.
Projektet avseende nytt särskilt boende med psykiatriinriktning är påbörjat med planerad
inflyttning årsskiftet 2022/2023.
Planering för nytt särskilt boende/trygghetsboende har startat.
Inbromsning anas av placeringskostnader för barn och unga då allt fler sektorsövergripande
lösningar hittas som kan ersätta placeringar på externa HVB-hem eller köpta familjehem.
Framtid

Rekrytering av utbildad personal i samtliga yrkesgrupper inom vård och omsorg kommer vara en
utmaning. Vård och omsorgscollege arbetar aktivt med frågor som rör undersköterskor och
äldreomsorgslyftet ska främja tillgången till utbildad omvårdnadspersonal. Att fortsätta arbeta
med digitala trygghetsskapande utrustning är en avgörande faktor för att både frigöra resurser och
för att möjliggöra självständighet för de vi är till för.
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Nya krav ställs på socialtjänsten resurser då:


Barn med föräldrar med psykisk ohälsa och/eller missbruk blir allt vanligare. Många av de
här barnen får ofta olika former av neuropsykiatriska diagnoser.



Grov kriminalitet kryper ner i åldrarna, allt fler unga använder alkohol och andra droger.



Fler personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar söker insatser enligt LSS.



Behovet av servicebostad tycks öka i förhållande till behov av gruppbostad, eller eget
boende med boendestöd.

Utvecklingsarbetet rörande familjehemsvården leder till fler egna familjehem och behovet av att
köpa den typen av tjänster minskar.
Genom den nya organisationen på Maria Nova samt efter analyser av målgruppen som beviljas
ekonomiskt bistånd kommer verksamheterna att tydligare arbeta mot de grupper som lever i
långvarigt bidragsberoende.
Unga vuxna ökar inom socialpsykiatrin och för att möta upp behovet behöver sannolikt flera
olika boenden med olika stödnivåer tillskapas.
Den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen påverkar stort arbetssättet samt kostnader
för försörjningsstödet.

Ekonomisk översikt
Socialnämnden (tkr)
Intäkter

Budget
-109 280

Bokslut
-244 700

Avvikelse
135 420

Kostnader

687 914

853 801

-165 887

Nettokostnader

578 634

609 101

-30 467

Övergripande Socialnämnden

Socialnämnden visar i årsbokslutet för 2021 en negativ avvikelse på 30,5 mkr.
Vissa delar av underskottet kan härledas till rådande pandemi. Inköp av förbrukningsmaterial ger
en negativ budgetavvikelse med 8,6 mkr. Nämnden har dock kompenserats med ett statsbidrag
om 4 mkr för att täcka detta.
Försäkringskassan har ersatt sjuklönekostnader med totalt 4,7 mkr under året och de faktiska
sjuklönekostnaderna uppgick till 10,9 mkr.
Personal inom företrädesvis vård och omsorg samt LSS har inte kunnat ta ut all sin semester.
Denna kostnad uppgår totalt för nämnden till 5,4 mkr för 2021.
Vård- och omsorgsavdelningen

Underskottet på 13,5 mkr härleds främst till ökade personalkostnader och inköp av
förbrukningsmaterial.
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Individ och familjeomsorg barn och unga

Redovisar en negativ avvikelse på 4,6 mkr. Främst beror avvikelsen på minskade intäkter som
inte täcker kostnaderna för verksamheten för ensamkommande barn. Personalbrist av
myndighetsutövande socialsekreterare har lösts av externa bemanningsföretag bidrar också till en
negativ avvikelse.
Placeringar Barn och unga

Kostnader för HVB-placeringar har minskat något jämfört 2020 men ligger över budgeterad nivå.
Placeringar i familjehem ökar både på våra egna familjehem men även konsulentstödda. Totalt
underskott på 7 mkr.
LSS

LSS visar ett underskott på 1,8 mkr. Boendena har haft stora bemanningsproblem på grund av
korttidssjukfrånvaro vilket har lett till höga kostnader för övertid, sjuklöner och vikarier.
Individ och familjeomsorg vuxen

Redovisar en budget i balans.
Försörjningsstödet

Försörjningsstödet har under 2021 varit på samma nivå som 2020 och visar en nedåtgående trend
både avseende kostnader och antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd. Visar ett underskott
på 3,3 mkr.
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3.6 Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Ordförande:

Anders Bredelius (M)

Vice ordförande:

Gunnar Welin (M)

Andra vice ordförande:

Kjell Lindholm (C)

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i en gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Mariestads kommun är huvudman.
Verksamheter som lyder under nämnden:
Miljöenhet, byggenhet samt klimat- och energienhet.

Ansvarsområden

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


Ärenden och uppdrag inom miljö- och byggnadsområdet.



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



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



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



Handläggning av Mariestads kommuns ärenden enligt alkohollagen om tobak och
liknande produkter samt receptfria läkemedel.



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

Viktiga händelser under året



Stor ökning av ansökningar till byggnationer och enskilda avlopp.



Kommunen har haft ansvar så att verksamhetsutövare vidtar åtgärder för att undvika
trängsel vid serveringsställen. Detta har belastat främst livsmedelskontrollen.



Ny lagstiftning på hygienverksamheter, som innebär utökad anmälningsplikt och fler
verksamheter att utöva tillsyn på.



Verksamhet för tillsyn av alkohol och tobak har tillkommit under 2021.



Coronapandemin har påverkat alla verksamheter.

Framtid

Inom ett tre-års perspektiv kommer större etableringar påbörja byggnation i MTG-kommunerna.
Metsä Tissue och Kriminalvården är två exempel på större etableringar som sker i Mariestad.
Detta påverkar även övriga näringslivet, fler arbetstillfällen förväntas och då även större
inflyttningar. En ökad inflyttning och ökade befolkningstal ökar antalet bygglovsansökningar.
Livsmedelslagstiftningen med EU:s nya kontrollförordning tillsammans med den nya
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riskklassningen som inte är helt färdig än, fordrar ändringsarbete för livsmedelstillsynen årligen
fram till år 2024.
Miljöenheten förväntar att antalet ärenden ska öka med ett ökat befolkningsantal, dessa är inte
alltid möjliga att debitera och kräver i vissa fall stora arbetsinsatser och kan då undandra resurser
från arbetsuppgifter som kan debiteras.
Ökad inflyttning och etablering av restauranger gör att verksamheten för tillsyn av alkohol och
tobak förväntas öka.
Ekonomisk översikt
Miljö- och byggnadsnämnden (tkr)

Budget

Bokslut

Avvikelse

Intäkter

-7 627

-11 942

4 315

Kostnader

20 239

21 309

-1 070

Nettokostnader

12 612

9 367

3 245

Mariestad kommuns budget

6 413

Töreboda kommunbidrag

3 485

Gullspång kommunbidrag

2 714

Total budget Miljö- och byggnadsnämnden MTG

12 612

Miljö- och byggnadsnämnden Alkoholtillsyn (tkr)

Budget

Bokslut

Intäkter

0

-623

-623

Kostnader

0

703

703

Nettokostnader

0

80

-80

Avvikelse

Bokslutet för 2021 uppvisar ett överskott av verksamheterna inom miljö och bygg MTG på
3,2 mkr. Resultatet fördelas enligt fördelningen 62 procent Mariestad, 24 procent Töreboda och
14 procent Gullspång vilket motsvarar cirka 2 mkr till Mariestad, cirka 780 tkr till Töreboda och
cirka 460 tkr till Gullspång.
Merparten av överskottet härrör från bygglovsverksamheten men den stora ärendemängden där
har också givit effekter inom andra områden. Såväl området enskilda avlopp som miljötillsyn och
livsmedelskontroll visar på överskott som kan härledas till detta faktum.
Bygglov enskilt har en budgetavvikelse i positiv riktning på 2,2 miljoner För att stärka upp
verksamheten utifrån den stora mängden byggärenden har personalstyrkan utökats till en kostnad
av en miljon över budget. Stora ärenden som de vid Metsä Tissue och Rödjans
kriminalvårdsanstalt har haft en betydande inverkan på bygglovsverksamhetens intäkter men
Coronaeffekten syns även i övrigt beträffande byggnationer generellt såväl större som mindre.
Det fristående området tillsyn av alkohol- och tobak uppvisar ett underskott på i
storleksordningen 80 tkr för det första verksamhetsåret. Det har sin förklaring i att
uppbyggnaden av tillsynen har renderat en del kostnader initialt som inte bör uppkomma
fortsättningsvis. En betydande andel av verksamheterna med tillstånd att bedriva försäljning
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visade sig inte ha fått tillsyn under föregående år. Med erfarenheten av 2021, tillsynsplanen på
plats och uppdaterade riktlinjer, bör budgeten kunna innehållas framledes. Resultatet påverkar
endast Mariestads kommun.
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3.7 IT-nämnden
IT-nämnden
Ordförande:

Bengt Sjöberg (M), Töreboda

Vice ordförande:

Carina Gullberg (S), Gullspång

IT-nämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspång. Töreboda kommun är huvudman
Verksamheter som lyder under nämnden:
IT-avdelning.

Ansvarsområden

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


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



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



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

Viktiga händelser under året
År 2021 har liksom föregående år till stor del präglats av Corona-situationen. IT-avdelningen har
t anpassat sitt arbete utifrån våra kunders förändrade behov och efterfrågan men också utifrån att
säkerställa vår egen drift- och leveransförmåga.
I december 2020 eskalerade IT-avdelningen åtgärderna till utökat hemarbete för all personal där
det utifrån arbetsuppgifterna varit möjligt. Detta arbetssätt har fortlöpt under 2021. Specifika
rutiner för att upprätthålla drift och support infördes under semesterperioden.
Prioriterat fokus har varit på stödjande arbete till verksamheterna utifrån förändrade arbetssätt
under Corona samt verksamheternas fortsatta utvecklings- och digitaliseringsprojekt.
Upphandling har genomförts inom område Programvaror och Molntjänster (via Adda, f.d. SKL
Kommentus) som förutom grundläggande behov av IT-programvaror även kan omfatta vissa
verksamhetssystem.
Införandeprojekt för Microsoft 365 startades upp i augusti 2021. Projektet fick dock utifrån det
juridiska läget kring molntjänster ägna hösten åt att utreda och ta fram beslutsunderlag för ett
fortsatt införande och avtalstecknande. Beslut togs på IT-nämnden 2021-11-22.
Införandeprojektet fortsätter under första halvåret 2022.
Rekrytering har skett av två nya medarbetare som båda börjat efter semestrarna.
Drift av MTG:s IT-miljö har varit stabil utan några allvarligare driftavbrott eller incidenter.
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IT-supporten har under 2021 hanterat och avslutat 26 633 ärenden varav 9 591 är helt
automatiserade med självbetjäningstjänsten för lösenordshantering.
Utifrån medarbetarenkäten hösten 2020 har IT-avdelningen under 2021 arbetat med översyn av
strukturen på våra APT samt målstyrning och uppföljning som fortsatt pågår under 2022.
Sjukfrånvaro för år 2021 är 1,26 procent vilket är en noterbar minskning jämfört med år 2020
(3,78 procent) Nedgången beror främst på återgång av långtidssjukfrånvaro, men även korta
sjukfrånvaron har minskat, troligen som en följd av utökat distansarbete.
Framtid

Den pågående digitaliseringen i samhället påverkar i högsta grad de digitala verktyg och system
som kommunens personal, elever och invånare använder.
Covid-19 pandemin har medfört kraftigt ökad efterfrågan och nyttjande av digitala verktyg och
tjänster under både 2020 och 2021. Detta har ställt nya krav på tjänster, verktyg, mobilitet/extern
åtkomst, kapacitet och inte minst säkerhet inom MTG. Oavsett pandemins längd så är de nya
digitala arbetssätten här för att stanna och fortsätta att utvecklas så vi kan dra nytta av de positiva
effekterna som uppstått.
Den demografiska förändringen framåt pekar på ett ökat behov av kommunens tjänster samtidigt
som tillgången till arbetskraft minskar. Omvärldens digitalisering ställer nya krav och
förväntningar på kommunen från våra medborgare. För att möta framtidens behov med
minskade resurser behöver vi få fart på omställningsarbetet i verksamheterna. Många
verksamheter har det tufft redan idag men det är nu vi behöver kunna lyfta blicken och påbörja
omställningen för att kunna möta framtidens behov. I dagsläget saknas i många fall resurser,
kompetens och pengar för att genomföra arbetet med verksamhetsutveckling och omställning.
En lösning på detta är därför att rekrytera in MTG-gemensamma verksamhetsutvecklare som
mer kostnadseffektivt kan genomföra uppdrag åt olika verksamheter och dessutom dra nytta av
erfarenheterna mellan både olika verksamheter och kommuner.
I omvärldsanalysen för 2023-2025 föreslås få i uppdrag att utöka antalet verksamhetsutvecklare
för att driva på och stödja verksamheternas omställningsarbete. Inriktningen är att dessa
verksamhetsutvecklare framöver är självfinansierade genom att verksamheterna betalar
internkostnad för den tid och de uppdrag de beställer resurserna. För att komma igång och över i
en självfinansieringsmodell föreslås att IT-avdelningens budget utökas med 50 procent av
årskostnaden per utökat antal verksamhetsutvecklare under en tvåårsperiod (2023-2024).
Ett annat område som kontinuerligt förändras är IT- och Informationssäkerhetsområdet. MTG
behöver succesivt utveckla och utöka sina säkerhetslösningar för att förhindra attacker och
intrång. Med händelser som drabbade bland annat Kalix och Lidingö kommuner i färskt minne så
blir konsekvensernas omfattning tydlig. Att underhålla och behålla en hög säkerhetsnivå är ett
prioriterat arbete och ingår i IT-avdelningens normala planering. Med tanke på utvecklingen inom
området kan det dock uppstå akuta behov av utökade säkerhetsåtgärder under löpande budgetår.
Detta behöver då kunna hanteras genom ett äskande och tillskott till IT-avdelningens budget.
Utöver säkerhetslösningar behöver det ske fortsatt kompetenshöjande åtgärder för all personal
samt tas fram kontinuitetsplaner för alla verksamheter (hur upprätthålls verksamhet om IT-stöd
går ned).
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Ekonomisk översikt
IT-nämnden (mkr)

Budget

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

Bokslut

Avvikelse

-22 726

-26 339

-3 613

22 726

26 053

-3 327

286

286

0

Resultat för 2021 är +286 tkr.
I resultatet ovan redovisas kostnader och intäkter på cirka 3,6 mkr som hanteras via IT-nämnden
och vidarefaktureras med samma belopp mot verksamheter, t ex licenser och programvara.
Enskilt största posten är Microsoftlicenser på cirka 2,7 mkr.
Dessa kostnader och intäkter påverkar inte IT-nämndens resultat men väl den totala
omsättningen som för 2021 uppgår till 26,3 mkr.
MTG-gemensamma centrala budgeten uppgår för 2021 till cirka 18,3 mkr
Det positiva resultatet för IT-nämnden 2021 återbetalas till kommunerna enligt gällande
fördelningsmodell (60/25/15 procent).
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3.8 Lönenämnden
Lönenämnden
Ordförande:

Catarina Davidsson (C), Karlsborg

Vice ordförande:

Carina Gullberg (S), Gullspång

Lönenämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg. Gullspångs kommun
är huvudman.
Verksamheter som lyder under nämnden:
Löneadministration.

Ansvarsområden



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



Nämnden ansvarar för medlemskommunernas uppgifter inom området för löne- och
pensionsadministration.



Lönekontoret är lokaliserat till Hova. Lönenämndens verksamhet ansvarar även för
lönearbete åt Tolkförmedlingen Väst, Biosfär och Kooperativet laxen.

Viktiga händelser under året

Under året har en koppling mellan Lönesystemet och Folkbokföringsregistret genomförts i MTG
vilket innebär att personuppgifter automatiskt hämtas in i systemet och ger en säkrare hantering.
Samma arbete har påbörjats för Karlsborgs kommun och blir klart under första delen 2022.
P-mobile har lanserats, en flexibel lösning som ger möjlighet till självservice direkt i mobilen. Pmobile gör det möjligt att bland annat ansöka om ledighet, rapportera frånvaro, kontrollera
semesterdagar och se lönespecifikationen direkt i mobilen.
Daglig frånvaroöverföring mellan systemen Medvind och Personec P har införts i Gullspång och
Töreboda. Detta leder till att lönen för medarbetare i Medvind betalas ut innevarande månad
istället för med en månads eftersläpning. Detta har också banat vägen för en smidigare hantering
gällande frånvarorapportering.
Covid- 19 har haft en fortsatt påverkan på verksamheten genom att arbetet har skett nästan helt
på distans. Under april/maj flyttade verksamheten till nya lokaler.
Framtid

Många av de stora tekniska förändringar som spås ske inom lönesektorn går att se tecken på
redan idag. Framförallt kommer en betydligt högre automatiseringsgrad under de kommande åren
att ske och vikten av smarta lönesystem kommer att öka. Det går redan idag att se att vissa av de
uppgifter som en löneadministratör behövt göra manuellt automatiseras med hjälp av tekniska
lösningar i systemet.
Synen på lön är ofta att det är en enskild leverans och arbetet som sker på lönekontoret
uppfattats ofta på ett väldigt förenklat sätt: Data kommer in, lönen betalas ut och lönen bokförs.
Själva hanteringen har med andra ord inte varit så tydlig för den som inte arbetar med lön
eftersom processen är förhållandevis sluten. I takt med att kraven på effektivitet ökar sker en
förändring i såväl tekniken som synsättet på lön.
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Att kunna ta till sig den nya tekniken ställer dock krav på både kompetens och tekniska resurser.
Metoderna må finnas där, men det måste också finnas kompetensen för att på bästa sätt kunna
utnyttja funktionerna. Dessutom måste den tekniska plattform som används vara så pass modern
att den nya tekniken går att appliceras på den.
En av de samverkande kommunerna kommer att lämna samarbetet under 2022 vilket gör att den
fortsatta verksamheten måste anpassa sig utifrån de nya förutsättningarna.
Ekonomisk översikt
Lönenämnden (mkr)

Budget

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

Bokslut

Avvikelse

-11 295

-11 390

95

11 195

11 109

86

281

281

0

Lönenämnden gör ett överskott på 281 tkr år 2021. En ny beräkning av upplupna löner och en
tidigarelagd pensionsavgång tillsammans med ökade intäkter ligger till grund för överskottet,
vilket har återbetalats till kommunerna enligt framtagen modell där respektive kommun erhåller
Mariestad 146 tkr (52%), Töreboda 59 tkr (21%), Gullspång 36 tkr (13%) och Karlsborg 39 tkr
(14%).
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4 Finansiella rapporter
I avsnittet redogörs först för vilka redovisningsprinciper och redovisningsbegrepp som
används. Därefter redovisas kommunens och koncernens räkenskapsrapporter med
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys samt noter, affärsverksamhet och
VA-verksamhet.

4.1 Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper kommunen

Kommunens årsredovisning har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR). Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar rekommendationer om
redovisningsprinciper.
Det innebär bland annat att:


Intäkter redovisas i den omfattning de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras
kommunen och räknas på ett tillförlitligt sätt.



Kostnader redovisas fortlöpande då de uppstår med beaktande av försiktighetsprincipen.

Skatteintäkter och statsbidrag



I enlighet med RKR:s rekommendation R2 från november 2019 har kommunalskatten
periodiserats enligt den prognos som lämnas från Sveriges kommuner och landsting i
december aktuellt år.

Pensionskostnader



I enlighet med RKR R10 har den särskilda löneskatten på pensionskostnader
periodiserats. Uppgifter om aktualiseringsgrad och överskottsmedel i försäkringen lämnas
i not. Värdering av pensionsförpliktelser görs med tillämpning av RIPS21.



Särskild avtalspension och visstidspension är beräknade enligt RKR R10.



Förtroendevaldas pensioner redovisas som avsättning.



Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär
att skulden visas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Värdet på
ansvarsförbindelsen är något som i framtiden kommer att belasta kommunens resultat
och likviditet. Beräkning och underlag för pensioner erhålls från KPA pension i samband
med årsbokslutet.



Pensionsskulden till och med 1997 redovisas inom linjen i balansräkningen under raden
"Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna".
Löneskatt har upptagits i beloppet. Intjänade pensioner från 1998 återfinns i
balansräkningen under raderna avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser och
kortfristiga skulder. Kommunen har beslutat att årligen, från 1998, utbetala hela
intjänandet av pensionen till de anställda.



Samtliga pensionsförpliktelser är återlånade.
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Personalkostnader



Okompenserad övertid, sjuklön, mertid samt jour och beredskap med tillkommande
upplupna sociala avgifter redovisas som kortfristig skuld.



Förändring av semesterlöneskuld redovisas i driftredovisningen. Total semesterlöneskuld
redovisas som kortfristig skuld.



Sociala avgifter har bokförts löpande månadsvis i form av procentuellt
omkostnadspålägg. Nämndernas påslag har varit 40,15 procent vilket är samma som den
av SKR rekommenderade avgiften. Påslaget innehåller sociala avgifter och
pensionskostnader.



Under året har kommunen fått 8,9 mkr i ersättning för sjuklönekostnader från staten.
Ersättningen har varje nämnd fått till sig baserat på utfallet per månad på enskilt
ansvarsområde.

Anläggningstillgångar



Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet med
avdrag för planenliga avskrivningar. Ett basbelopp 47 600 kronor och en livslängd över
tre år används som gräns för att få bokföras som investering.



Linjär avskrivning görs vilket innebär samma avskrivningsbelopp per år fördelat över
avskrivningstiden. Avskrivningar påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk.



Aktiverade tillgångar belastas med en kalkylränta på 1,25 procent baserat på bokfört
värde.



Komponentavskrivning på anläggningar sker på samtliga nya investeringar. Följande
indelningar görs:

Anläggningstyp

År

Mark

Ingen avskrivning

Markanläggningar

20-50

Maskiner och inventarier

5-10

Gator

20-100

Byggnader

20-80

Vatten/avlopp (VA)

50

För gator görs indelning i lokalgator, huvudgata, bostadsgata och broar samt därinom i ytskikt
och överbyggnad.
För byggnader görs indelning i ett större antal angivna komponenter som stomme, fasad, ytskikt
och ventilation. För varje enskilt projekt sker indelning i komponenter med olika
nyttjandeperioder.
Vatten och avlopp har ledningsnät som en komponent. Övriga anläggningar inom VA har
komponenter utifrån inriktning och syfte där angivna komponenter inom byggnader eller andra
delar användas.


Omprövningar av nyttjandetiden görs om inriktningen eller användningsområdet ändras.



Nedskrivningar av anläggningstillgångar görs om rivning av byggnad sker, om
anläggningen inte längre finns kvar eller om annat uppstår som ger upphov till
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nedskrivning. Årlig bedömning görs. Kostnaden för nedskrivning belastar
driftredovisningen aktuellt år.
Övriga redovisningsprinciper



Räntekostnader belastar inte pågående investeringsprojekt innan färdigställande.



För bidrag till infrastrukturella investeringar finns möjlighet till periodisering av
kostnaden. Kommunen periodiserar utbyggnaden av E20 över 15 år, från år 2014-2029.
Under året har det gjorts utbetalning på 24 mkr för E20. Detta har skett till Skaraborgs
kommunalförbund som är samordnande part i Skaraborg. Kommunalförbundet
vidarebefordrar kommunernas belopp till Trafikverket. Utbetalningen beräknas ske under
åren 2020 till 2025.



RKR rekommendation R8 Redovisning av derivat och säkringsredovisning anger att
redovisning av ränterisk och valutarisk ska göras där derivatinstrument finns. Kommunen
har inga ränteswappar medan de kommunala bolagen har ränteswappar vilket redovisas i
not.



Syftet med säkringen är att undvika snabba förändringar av ränteläget och att inte få stora
svängningar i finansiella kostnader. Kommunens finanspolicy som visar hur
kreditförfallet och räntebindningen ska vara fördelat i tidsintervallet noll till fem år.



Ränteswappar innebär en risk och vid ett undervärde mot marknadsvärdet är
motsvarande belopp den risk och kostnad kommunen har om ränteswapparna måste
lösas i förtid.



Upplupna kostnadsräntor och intäktsräntor som hör till aktuellt år har bokförts och
belastat redovisningsåret.



Kommunen är ansvarig för koncernkrediten på bank. Det innebär att fordran respektive
skuld för koncernbolagens likvida medel på konton ska redovisas hos
kontoinnehavaren/gäldenären. Detta redovisas hos kommunen.



I enlighet med RKR:s rekommendation R18 särredovisas intäkter och kostnader inom
taxefinansierad verksamhet som en kortfristig skuld alternativt kortfristig fordran.



Under året har kommunen med anledning av pandemin fortsatt bibehållit ett varulager
som består av förbrukningsmaterial inom omsorgs- och städverksamheten. Lagret
motsvarar cirka 6 månaders förbrukning och har vid bokslutstillfället värderats till 80
procent av aktuellt värde.

Sammanställd redovisning (koncernen)

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt den Kommunala redovisningslagens
kapital 12. Bolag eller kommunalförbund med ägarandel överstigande 20 procent ingår i den
sammanställda redovisningen.
Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret.


Upprättandet av årsbokslutet har gjorts enligt förvärvsmetoden med proportionell
konsolidering.



Transaktioner av väsentlig betydelse mellan kommunen och bolagen har eliminerats.



I övrigt enligt samma redovisningsprinciper som kommunen.



Koncernkonto. Koncernföretagens långfristiga upplåning från kommunen sker genom
utnyttjande av limiter via koncernkontosystemet. Kommunen redovisar under posten
kassa/bank koncern toppkontots utgående saldo och under kortfristiga fordringar
redovisas kommunens fordran på koncernbolag.
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4.2 Begreppsförklaring


Resultaträkning
Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur förändringen av egna kapitalet
har uppkommit. Resultaträkningen beskriver hur kommunen finansierat verksamheten
under året (intäkter), och vilken resursförbrukning prestationerna har fört med sig
(kostnader). Förändringen av det egna kapitalet kan också utläsas genom att jämföra de
två senaste årens balansräkningar.



Balansräkning
Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen på balansdagen det vill säga den
31 december. Balansräkningen visar hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har
anskaffats (skulder och eget kapital).
Tillgångssidan består av likvida medel, fordringar och olika anläggningstillgångar som
fastigheter, gator och Va-nät. Skuldsidan visar hur tillgångarna har finansierats. Det sker
på två sätt, dels genom lånade medel och dels genom eget kapital, det vill säga överskott
från verksamheterna. Soliditeten, det vill säga storleken på det egna kapitalet i förhållande
till totala tillgångar, är ett mått på kommunens finansiella styrka. Soliditeten är viktig att
följa och analysera under en längre tidsperiod.



Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar en betalningsflödesrapport som förklarar hur
räkenskapsperiodens löpande verksamhet och investeringar har finansierats, både internt
och externt. Analysen visar hur detta har inverkat på verksamhetens likvida medel.



Anläggningstillgångar
Tillgångar som är avsedda för att ägas under längre tid än tre år. Huvuddelen av
anläggningstillgångarna är fastigheter, Va-anläggningar, maskiner och inventarier.



Avskrivningar
Avskrivning beräknas på anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och den
ekonomiska livslängden med inriktning på komponenter.



Komponentavskrivning
Indelning av anläggningstillgångar i olika komponenter efter beräknad livslängd
exempelvis stomme, ventilation, el och ytskikt. Fastighet, gata och vatten/avfall är
områden där uppdelning sker.
Kortfristiga skulder



Kortfristiga lån som skall betalas tillbaka inom ett år från balansräkningens datum.



Långfristiga skulder
Skuld som återbetalas på längre tid än ett år.



Likviditet
Betalningsförmåga på kort sikt.



Nettoinvesteringar
Investeringar efter avdrag för investeringsbidrag.



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



Omsättningstillgångar
Pengar eller andra tillgångar som relativt snabbt kan omsättas till likvida medel.



Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet
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avspeglar kommunens finansiella styrka.


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



Periodisering
Anvisningarna inför bokslutet har varit att alla kostnader och intäkter ska periodiseras och
tas upp under det verksamhetsår som de tillhör.



Pensionsskuld
Pensionsskulden redovisas från och med 1998 enligt "blandmodellen" i den nya
redovisningslagen. Detta innebär att årets avsättning redovisas bland verksamhetens
nettokostnader i resultaträkningen och att skulden redovisas på balansräkningen. Endast
tillkommande pensionsskuld från och med 1998 redovisas som pensionsskuld.
Pensionsskulden per 31 december 1997, redovisas från och med 1998 som en
ansvarsförbindelse.



MTG
Avser Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestad som huvudman
ansvarar för miljö- och byggnadsnämnden som startade sin verksamhet den 1 januari
2007 och en gemensam teknisk nämnd som startade sin verksamhet den 1 januari 2008.



RÖS
Avser Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Mariestad är en av sju medlemmar i ett
gemensamt kommunalförbund. En politiskt tillsatt direktion med representanter för
kommunerna fattar beslut om verksamheten där Mariestads andel är 26,27 procent.



AÖS
Avser Avfallshantering Östra Skaraborg. Mariestad är en av sju medlemmar i ett
gemensamt kommunalförbund. En politiskt tillsatt direktion med representanter för
kommunerna fattar beslut om verksamheten där Mariestads andel är 14 procent.



Mkr
Förkortning för miljoner kronor.
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4.3 Resultaträkning
(mkr)

Not

Verksamhetens intäkter

1

Verksamhetens kostnader

2, 3

Avskrivningar

4

Verksamhetens
nettokostnader

Kommunen
Budget 2021

Kommunen
2021

Kommunen
2020

Koncernen
2021

Koncernen
2020

510,0

598,1

571,6

910,8

847,3

-1 893,3

-1 979,3

-1 905,9

-2 176,0

-2 074,7

-70,0

-73,7

-66,8

-143,1

-122,7

-1 453,3

-1 455,0

-1 401,1

-1 408,3

-1 350,1

Skatteintäkter

5

1 108,8

1 141,2

1 086,3

1 141,2

1 086,3

Generella statsbidrag och
utjämning

6

375,4

401,9

376,4

401,9

376,4

30,9

88,2

61,5

134,8

112,6

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter

7

13,8

25,2

17,6

5,3

2,6

Finansiella kostnader

8

-15,0

-16,7

-36,3

-16,3

-50,0

29,7

96,6

42,8

123,8

65,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,7

96,6

42,8

123,8

65,2

Resultat efter finansiella
poster

Extraordinära poster

Årets resultat
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4.4 Balansräkning
(mkr)

Not

Kommunen
Budget 2021

Kommunen
2021

Kommunen
2020

Koncernen
2021

Koncernen
2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

9

1 723,8

1 726,2

1 569,7

3 136,3

2 922,7

Maskiner och inventarier

10

34,0

29,9

33,4

49,7

49,8

Finansiella anläggningstillgångar

11

37,2

63,8

37,2

83,0

56,2

1 795,0

1 819,8

1 640,3

3 269,0

3 028,7

12

39,5

39,5

44,6

39,5

44,6

Exploatering, förråd

13

40,0

71,7

92,4

73,5

95,1

Fordringar

14

89,8

1 266,5

146,0

359,2

228,3

Kassa och bank

15

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

24,7

78,9

116,8

81,5

117,8

154,5

1 417,1

355,2

473,1

441,2

1 989,0

3 276,4

2 040,1

3 822,7

3 514,5

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital

16

Årets resultat
Övrigt eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Summa eget kapital

29,7

96,6

42,8

123,8

65,2

512,2

465,0

502,8

782,2

794,7

46,1

126,7

46,1

126,7

46,1

588,1

688,4

591,7

1 032,7

906,0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

17

21,2

19,0

16,6

28,7

26,2

Uppskjuten skatteskuld

18

0,0

0,0

0,0

84,7

76,3

Övriga avsättningar

18

Summa avsättningar

42,5

60,4

82,5

60,4

82,5

63,7

79,4

99,1

173,8

185,0

1 107,1

2 111,6

901,0

2 111,6

1 923,7

Skulder
Långfristiga skulder

19

Kortfristiga skulder

20

230,1

397,2

448,4

504,6

499,8

Summa skulder

1 337,2

2 508,7

1 349,3

2 616,2

2 423,5

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

1 989,0

3 276,4

2 040,1

3 822,7

3 514,5

553,5

558,0

266,5

266,5

Borgen och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulderna eller avsättningarna

21

533,4

553,5

558,0

Borgensåtaganden

22

948,3

47,8

955,0

895,5

0,0

905,2

0,0

708,6

669,6

0,0

0,0

0,0

varav borgen till kommunägda företag
Hyres- och leasingavtal

23

Ställda panter: Inteckningar i fastigheter
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4.5 Kassaflödesanalys
(mkr)

Not

Kommunen
Budget 2021

Kommunen
2021

Kommunen
2020

Koncernen
2021

Koncernen
2020

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för ej
likviditetspåverkande poster

4,24,
25

29,7

96,6

42,8

123,8

65,2

70,0

51,7

52,1

157,5

113,2

0,0

-0,4

-1,4

-0,4

-1,4

0,0

2,4

0,6

2,7

0,0

99,7

150,3

94,1

283,6

177,0

Justering realisationsvinster (-) /
förluster (+)
Förändring av avsättningar

17

Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga
fordringar

14

0,0

-57,2

8,7

-130,9

39,3

Ökning/minskning förråd,
varulager, exploatering

13

10,0

20,7

-15,7

21,6

-13,5

Ökning/minskning kortfristiga
skulder

20

2,0

-51,2

52,8

4,8

49,5

111,7

62,6

140,0

179,1

252,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-204,0

-230,4

-153,8

-346,0

-265,7

Erhållna investeringsbidrag, övriga
investeringsinkomster

0,0

6,2

17,0

6,2

17,0

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

0,0

0,4

6,5

1,6

6,5

-204,0

-223,8

-130,3

-338,2

-242,2

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Försäljning av immateriella
anläggningstillgångar
Bruttoinvestering i materiella
anläggningstillgångar

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

26

165,0

150,0

80,0

150,0

88,8

Amortering av långfristiga skulder

26

-26,0

-17,9

-20,7

-18,4

-23,5

Övrig förändring av långfristiga
skulder

26

0,0

15,2

3,8

15,2

-6,6

139,0

147,3

63,1

146,8

58,7

Utbetalning av bidrag till statlig
infrastruktur

-24,0

-24,0

-6,9

-24,0

-6,9

Årets kassaflöde

22,7

-37,8

65,9

-36,3

61,9

2,0

116,8

50,9

117,8

56,0

24,7

78,9

116,8

81,5

117,9

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Bidrag till infrastruktur

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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4.6 Nothänvisningar
Not
1

(mkr)

Kommunen 2021

Kommunen 2020

Koncernen 2021

Koncernen 2020

Försäljningsintäkter

20,8

18,4

20,8

18,4

Taxor och avgifter

142,7

136,4

142,7

136,4

Hyror och arrenden

65,5

58,1

175,6

162,2

Bidrag

157,1

166,7

160,0

169,0

Försäljning av verksamhet och
konsulttjänster

172,1

165,8

151,1

151,8

26,6

19,7

26,6

19,7

Realisationsvinster

0,4

6,5

0,4

6,5

Elnät/Elförsäljning/Fjärrvärme

0,0

0,0

214,9

169,6

Verksamhetens intäkter

Exploateringsintäkter

Övriga intäkter

0,0

0,0

5,8

13,7

12,8

0,0

12,8

0,0

598,1

571,6

910,8

847,3

1 194,6

1 147,2

1 272,1

1 216,0

117,2

105,6

120,0

106,6

Bidrag och transfereringar

54,8

54,8

54,8

54,8

Material och varor

96,6

97,7

193,0

174,5

Köp av verksamhet och tjänster

360,3

374,6

420,5

431,5

Lokalhyror, fastighetsservice,
hyra/leasing

159,4

154,5

68,0

74,6

0,0

5,1

0,0

5,1

58,8

56,7

110,0

101,9

-62,5

-90,4

-62,5

-90,4

1 979,3

1 905,9

2 176,0

2 074,7

Räkenskapsrevision

0,1

0,1

0,4

0,4

Övriga revisionskostnader

0,5

0,5

0,6

0,6

Summa

0,6

0,6

1,0

1,0

7,4

7,6

10,8

10,2

62,6

59,1

117,9

112,4

3,8

0,0

14,5

0,0

73,7

66,8

143,1

122,7

Generella statsbidrag säkerställa god
vård
Summa

2

Verksamhetens kostnader
Personalkostnad inkl. sociala
avgifter
Pensionskostnader inkl. löneskatt

Realisationsförluster
Övriga kostnader
Avgår: Interna poster
investeringsredovisning
Summa

3

4

Ersättning för revisorer

Avskrivningar
Maskiner och inventarier
Fastigheter och anläggningar
Nedskrivningar
Summa

Komponentavskrivning sker på samtliga anläggningar. Mer information under not 9 och 10.
I kommunen har nedskrivning avseende elbilar om 3,8 mnkr har gjorts under året. I koncernen även nedskrivning av vindkraftverk
i Mariehus på 10,7 mkr.
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Not
5

(mkr)

Kommunen 2021

Kommunen 2020

Koncernen 2021

Koncernen 2020

Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

1 109,0

1 109,9

1 109,0

1 109,9

Slutavräkning 2019

0,0

-6,0

0,0

-6,0

Slutavräkning år 2020

4,2

-17,5

4,2

-17,5

28,0

0,0

28,0

0,0

1 141,2

1 086,3

1 141,2

1 086,3

266,7

260,5

266,7

260,5

17,6

16,2

17,6

16,2

Avgift för kostnadsutjämning

-15,0

-26,8

-15,0

-26,8

Regleringsavgift

Avräkning år 2021
Summa

6

Generella statsbidrag
Utjämningsbidrag för
inkomstutjämning
Utjämningsbidrag för LSS

72,9

25,1

72,9

25,1

Konjunkturstöd / generellt
statsbidrag

2,6

3,8

2,6

3,8

Konjunkturstöd / stöd för stärkt
välfärd

0,0

46,1

0,0

46,1

Fastighetsavgift 2020

0,0

51,5

0,0

51,5

Fastighetsavgift 2021

57,1

0,0

57,1

0,0

401,9

376,4

401,9

376,4

7,0

10,6

0,0

0,0

18,0

0,6

5,1

1,6

Borgensavgift från de kommunala
bolagen

0,0

5,4

0,0

0,0

Kommuninvest överskottsutdelning

0,2

1,0

0,2

1,0

25,2

17,6

5,3

2,6

Summa

7

Finansiella intäkter
Aktieutdelning
Övriga finansiella intäkter

Summa

Beslut har tagits om ökad utdelning i VänerEnergi. Av aktieutdelningen på beslutade 8,0 mkr avser detta kommunens andel på 88
procent i VänerEnergi AB.
Med anledning av koncernbank debiteras de kommunala bolagen inte någon borgensavgift. Ett räntepåslag ersätter och redovisas
under övriga finansiella intäkter.
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Not
8

(mkr)

Kommunen 2021

Kommunen 2020

Koncernen 2021

Koncernen 2020

14,1

9,5

14,1

23,2

Ränta på avsatta pensionsmedel

0,2

0,1

0,2

0,1

Indexuppräkning på grundbelopp
för bidrag till statlig infrastruktur

1,9

0,0

1,9

0,0

Övriga bankkostnader

0,5

0,5

0,1

0,5

Förtida lösen av derivat

0,0

26,2

0,0

26,2

16,7

36,3

16,3

50,0

Finansiella kostnader
Räntekostnader (lån, ränteswappar)

Summa

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de hör hemma.
Från 2021 har koncernen en koncernbank. De finansiella kostnaderna hanteras koncernmässigt men belastar kommunen och
bolagen. Kommunen är också motpart mot låneinstituten. Under 2021 har den externa finansiella kostnaden för koncernens lån
totalt varit 14,1 mkr varav rörlig ränta på upptagna lån 5,2 mkr och kostnaden för ränteswappar 8,9 mkr.
Indexuppräkningen för bidrag till statlig infrastruktur baseras på grundbeloppet i prisnivå för juni 2013 och indexuppräkning sker
med Trafikverkets investeringsindex för väg. Under 2021 är indexuppräkningen 2,5 procent, totalt från 2013 16,7 procent. Mer
information i not 12 och 18.

9

Mark, byggnader, tekniska
anläggningar
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde

2 416,9

2 270,5

4 426,2

4 235,7

0,0

0,0

0,0

0,0

189,4

144,3

288,7

212,1

Försäljningar/utrangeringar

-0,6

-5,6

-8,1

-5,6

Omklassificeringar

30,3

7,7

30,3

-16,0

2 636,0

2 416,9

4 737,1

4 426,2

-847,2

-789,8

-1 503,5

-1 423,8

-62,7

-59,4

-86,6

-84,5

0,0

2,0

0,0

4,8

-909,9

-847,2

-1 590,1

-1 503,5

Ingående
nedskrivningar/uppskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

-10,7

0,0

Årets uppskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående nedskrivningar

0,0

0,0

-10,7

0,0

1 726,2

1 569,7

3 136,3

2 922,7

Årets anskaffningar genom förvärv
Årets investeringar

Utgående anskaffningsvärde:

Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning
Utgående avskrivningar

Nedskrivningar/uppskrivningar

Summa redovisat bokfört värde
vid årets slut

Mariestads kommun, Årsredovisning 2021

91(112)

Not

(mkr)

Kommunen 2021

Kommunen 2020

Koncernen 2021

Koncernen 2020

49,8

28,4

Verksamhetsfastigheter

991,4

933,4

Fastigheter för affärsverksamhet

296,0

262,0

Gata, vägar och park

348,4

328,2

40,5

17,7

1 726,2

1 569,7

228,7

226,5

280,8

274,1

Årets investeringar

3,8

4,8

8,9

10,6

Försäljningar/utrangeringar

0,0

-2,6

-0,3

-3,9

232,5

228,7

289,4

280,8

-195,3

-188,6

-231,0

-223,8

-7,4

-7,6

-8,4

-9,4

0,0

0,9

-0,3

2,2

-202,7

-195,3

-239,7

-231,0

Ingående nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

29,9

33,4

49,7

49,8

Specifikation:
Markreserv

Övriga fastigheter
Summa utgående bokfört värde

10

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde

Utgående anskaffningsvärde:

Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning
Utgående avskrivningar

Nedskrivningar

Summa utgående bokfört värde

Avskrivning inom not 10 och 11 sker i kommunen med
följande tider (år):
Mark

Ingen avskrivning

Ingen avskrivning

Markanläggningar

20-50

20-50

Byggnader

20-80

20-80

20-100

20-100

50

50

5-10

5-10

Gata
Vatten/avlopp
Maskiner och inventarier

Genomsnittlig avskrivningstid i år:

Kommunen använder komponentavskrivning för att få en mer rättvisande bild över livslängden och den årliga kostnaden baserat
på gjorda investeringar. Komponenter tillämpas på nya investeringar samt större befintliga byggnader och anläggningar.
Individuell fördelning på komponenter har gjorts enligt framtagen fördelningsnyckel inom fastighet, gata, vatten/avlopp (VA) samt
maskiner och inventarier.
Se även i stycket om redovisningsprinciper.
I bolagen sker avskrivning av byggnader och övriga anläggningar i intervallet 20-100 år. Komponentavskrivning tillämpas.
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Not
11

(mkr)

Kommunen 2021

Kommunen 2020

Koncernen 2021

Koncernen 2020

VänerEnergi AB

8,0

8,0

0,0

0,0

Mariehus AB

3,0

3,0

0,0

0,0

17,1

17,1

17,1

17,1

9,0

9,1

39,3

39,1

Mariestads Markutveckling AB

26,6

0,0

26,6

0,0

Summa

63,8

37,2

83,0

56,2

Medfinansiering för utbyggnad av
E20.

76,5

76,5

76,5

76,5

Avgår tidigare upplöst belopp

-31,9

-26,8

-31,9

-26,8

Avgår årets upplösta belopp

-5,1

-5,1

-5,1

-5,1

Summa

39,5

44,6

39,5

44,6

Finansiella
anläggningstillgångar

Andelar Kommuninvest
Andelar övrigt

12

Bidrag till statlig infrastruktur

Beslut har tagits i kommunfullmäktige i september 2014. Beloppet periodiseras på 15 år, 2014-2029.

13

Exploatering och förråd
Förråd, lager

4,3

5,1

6,1

7,8

Exploateringsmark

67,4

87,3

67,4

87,3

Summa

71,7

92,4

73,5

95,1

Under året har ett lager kopplat till förbrukningsmaterial inom vård och omsorg samt städverksamhet byggts upp med anledning av
pandemin. Lagret motsvarar 6 månaders förbrukning.
Kommunen utvecklar nya bostads- och industriområden genom exploatering av nya markområden. Större aktuella områden är
Sjölyckan, Hindsberg och Västeräng.
Detta genererar kostnader inom exploateringsmark. Områdena etappindelas och årligen sker genomgång över värdet och behov av
omfördelning till anläggningstillgångar.

14

Fordringar
Kundfordringar

67,7

43,3

133,8

110,5

Skattefordringar

22,5

30,2

26,6

31,5

103,0

72,1

165,7

77,3

Avräkning teknisk verksamhet
Töreboda och Gullspång

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga kortfristiga fordringar

10,0

0,4

9,9

2,8

Koncerninterna fordringar

1 063,3

0,0

23,2

6,2

Summa

1 266,5

146,0

359,2

228,3

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Koncerninterna fordringar för kommunen avser nyttjandet av det kommungemensamma bankkontot. Fördelningen är följande:
Mariehus AB

722,1

VänerEnergi AB:

341,3
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Not
15

(mkr)

Kommunen 2021

Kommunen 2020

Koncernen 2021

Koncernen 2020

Kassa

0,0

0,0

0,0

0,0

Bank

64,3

78,6

66,9

79,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Tillgodohavande Mariehus
fastigheter AB

-9,9

31,2

-9,9

31,2

Utnyttjad kredit VänerEnergi AB

24,5

7,1

24,5

7,1

Summa

78,9

116,8

81,5

117,8

Kassa och bank

Nyttjad kredit koncernnivå

Koncernkonto bank:

Total koncernkredit är 150 mkr. Vid bokslutstillfället var inte checkkrediten utnyttjad.
Under året har checkkrediten nyttjats. Att använda checkkrediten är en förskjutning av behov av nya medel för en god likviditet.

16

Eget kapital
Årets resultat

96,6

42,8

123,8

65,2

Resultatutjämningsreserv

126,7

46,1

126,7

46,1

Övrigt eget kapital

465,0

502,8

782,2

794,7

Summa

688,4

591,7

1 032,7

906,0

Under 2021 har 80,6 mkr avsatts till resultatutjämningsreserven. Villkoren för att kunna avsätta uppfylls under året och kommunen
har en positiv soliditet vilket innebär att beloppet över 1 procent av skatt och statsbidrag kan avsättas. Detta är en omflyttning inom
Eget kapital.

17

Avsättningar till pensioner
Särskild
avtalspension/ålderspension

0,2

0,4

0,2

0,4

Förmånsbestämd/kompletterande
pension

0,1

0,1

0,1

0,1

13,4

11,9

20,9

21,6

Pension till efterlevande

0,3

0,5

0,3

0,5

Löneskatt

3,8

3,1

5,5

3,0

Ålderspension

Nya förpliktelser under året

1,1

0,6

1,6

0,6

Summa avsatt till pensioner

19,0

16,6

28,7

26,2

Ingående avsättning

16,6

15,9

2,4

0,7

Nyintjänad pension

2,0

1,1

Ränte- och basbeloppsuppräkning

0,2

0,3

Nya förpliktelser under året
Varav:

Pension till efterlevande

0,1

0,0

-0,9

-0,9

Övrig post

0,7

0,0

Förändring löneskatt

0,5

0,2

19,0

16,6

Årets utbetalningar

Summa avsatt till pensioner
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Not

(mkr)

Kommunen 2021

Kommunen 2020

Koncernen 2021

Koncernen 2020

Beräkningsgrund för pensioner framgår under redovisningsprinciper.
I avsättningar ingår pension för tidigare kommunalråd motsvarande kostnad efter 65 år.
Nya förpliktelser under året avser nuvarande förtroendevalda enligt gällande pensionsavtal för förtroendevalda.

Antal visstidsförordnanden
Politiker

27

27

0

0

Bidrag till statlig infrastruktur

76,5

76,5

76,5

76,5

Redovisad avsättning vid beslut

10,9

6,9

10,9

6,9

Tidigare gjord indexuppräkning

0,0

10,9

0,0

10,9

Indexuppräkning 2021

1,9

0,0

1,9

0,0

Utbetalning för utbyggnad E20

-31,0

-6,9

-31,0

-6,9

Summa statlig infrastruktur

58,4

80,5

58,4

80,5

Tjänstemän

18

Övriga avsättningar

Beslut i kommunfullmäktige i september 2014 avseende utbyggnad av E20. Planerad utbetalningstid enligt nya uppgifter under året
är år 2020 till 2025 med störst enskilt belopp under 2021.
Avsättningen är i prisnivå för juni 2013 och indexuppräkning sker med Trafikverkets investeringsindex för väg.
Under 2021 har 24,0 mkr betalats ut till Skaraborgs kommunalförbund som är samordnande part i Skaraborg. Kommunalförbundet
vidarebefordrar kommunernas belopp till Trafikverket.

Avsättning för återställande av
deponi
Redovisad avsättning vid årets
början

2,0

2,0

2,0

2,0

Förändring avsättning under året

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa deponi

2,0

2,0

2,0

2,0

En beräknad kostnad för återställning av deponi i samband med bokslutet är 25 mkr. Avsättning deponi 2,0 mkr och avfallsfond
Bångahagen 0,4 mkr täcker del av kostnaden. Ny beräkning sker årligen. En osäkerhet föreligger då dispens från Länsstyrelsen som
för närvarande är till och med 2024 från Länsstyrelsen kan påverka tidsaspekten.

Övrig avsättning
Uppskjuten skatt kopplat till
bokförings- och skattemässiga
värden

Summa avsättningar
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0,0

0,0

84,7

76,3

60,4

82,5

145,1

158,8

899,8

837,9

1 947,1

1 852,3

21,9

24,5

23,4

27,4

Långfristiga skulder
Ingående balans
Återläggning kortfristig del
Koncernbolag låneskuld

1 048,3

0,0

0,0

0,0

Nya lån

150,0

80,0

150,0

90,0

Amortering

-17,9

-20,7

-18,4

-24,2

15,0

0,0

15,0

Omflyttning externt lån till
koncernbank
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Not

(mkr)

Kommunen 2021

Kommunen 2020

Koncernen 2021

Koncernen 2020

-9,5

-21,9

-9,5

-23,4

Avgår kortfristig del
Upptagna lån

2 107,5

899,8

2 107,6

1 922,1

Utnyttjad checkkredit

0,4

0,0

0,4

0,0

Skuld för investeringsbidrag

3,6

1,2

3,6

1,6

2 111,6

901,0

2 111,6

1 923,7

2 051,0

921,7

2 051,0

1 810,4

-9,5

-21,9

-9,5

-21,9

Nordea

0,0

0,0

0,0

67,6

avgår kortfristig del

0,0

0,0

0,0

0,0

66,0

0,0

66,0

66,0

2 107,5

899,8

2 107,5

1 922,1

505,4

293,0

505,4

293,0

1 141,6

582,5

1141,6

1 263,6

470,0

46,2

470,0

387,4

2 117,0

921,7

2 117,0

1 944,0

Summa

Kreditgivare upptagna lån
Kommuninvest
avgår kortfristig del

Pantbrev Handelsbanken
Summa långfristig del upptagna
lån

Låneskuldens struktur inklusive
kortfristig del, kapitalbindning
Förfallodag inom ett år
Förfallodag mellan ett och tre år
Förfallodag över tre år
Summa

Enligt RKR R8 ska redovisning av derivat och säkringsredovisning göras.
Koncernen har från 2021 en koncernbank där samtliga lån och derivat administreras från kommunen. Detta för att samordna och
hantera finansieringsfrågor effektivare i hela koncernen.
Under 2020 avslutade kommunen sina räntederivat genom förtidsinlösen. De kommunala bolagen har totalt fem räntederivat med
förfall under åren 2022-2028 med en ränta i intervallet 2,16-3,81 procent. Vid bokslutstillfället föreligger ett negativt marknadsvärde
på derivaten på 18,4 mkr.
Vid bokslutstillfället är koncernens genomsnittliga kapitalbindning 2,02 år och den genomsnittliga räntebindningen 1,86 år. Inga lån
överstiger 10 år.
Under 2021 har den finansiella kostnaden för koncernens lån totalt varit 19,9 mkr varav kostnaden för upptagna lån med rörlig
ränta var 11,0 mkr och kostnaden för ränteswappar 8,9 mkr.
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Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

103,8

122,3

139,8

153,0

Personalens skatter och avgifter

143,3

177,2

143,8

179,7

Moms och punktskatter

28,1

30,2

58,0

55,8

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

75,8

48,1

105,9

75,7

6,9

7,2

6,9

7,2

Skuld koncernbolag inom
koncernkonto bank

24,5

38,3

24,5

6,2

Övriga kortfristiga skulder

14,7

25,0

25,6

22,1

397,2

448,4

504,6

499,8

Kortfristiga skulder till kunder inom
VA och sophämtning

Summa
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Not
21

(mkr)

Kommunen 2021

Kommunen 2020

Koncernen 2021

Koncernen 2020

449,1

460,6

449,1

460,6

Aktualisering

0,0

0,0

0,0

0,0

Ränteuppräkning

3,1

3,2

3,1

3,2

Basbeloppsuppräkning

4,8

10,7

4,8

10,7

15,7

0,0

15,7

0,0

3,3

4,5

3,3

4,5

Årets utbetalningar

-30,6

-29,9

-30,6

-29,9

Summa pensionsförpliktelse

445,5

449,1

445,4

449,1

Löneskatt

108,1

109,0

108,1

109,0

Summa utgående
ansvarsförbindelse

553,5

558,0

553,5

558,0

Pensionsförpliktelser
Ingående ansvarsförbindelse

Ändringar av försäkringstekniska
grunder
Övrig post

Beräkningsgrund för pensioner framgår under redovisningsprinciper.

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att skulden visas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Värdet på ansvarsförbindelsen är något som i framtiden kommer att belasta kommunens
driftredovisning och likviditet. Inga återlån finns för pensionsförpliktelserna.

Under 2010 minskades förpliktelsen genom försäkring motsvarande 7 månader för årgång 1946. Den totala förpliktelsen har
minskat med 15 mkr genom detta. Under 2016 har 2,9 mkr använts från överskottsfonden för försäkringslösningar. I övrigt har
inga inbetalningar gjorts tidigare år eller åren därefter.

Aktualiseringsgrad:

98,0 %

98,0 %

3,1

1,9

Mariehus Fastigheter AB

0,0

656,6

VänerEnergi AB

0,0

248,6

36,6

38,1

0,2

0,4

10,9

11,3

0,1

0,1

47,8

955,0

Överskottsmedel i försäkringen hos
KPA (mkr)
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Borgensåtaganden
Koncerninterna:

Övrigt:
Mariestads äldreboende
HSB
Föreningar
Förlustansvar för egna hem och
småhus
Summa

Ett borgensåtagande innebär en risk för att borgensmannen måste infria sitt åtagande. Riskens omfattning beror på typ av borgen
och för vilka kommunen tecknat borgen för.
I samband med införande av koncernbank har borgensåtaganden till de kommunala bolagen upphört. Detta redovisas nu direkt i
balansräkningen.
Avtal mellan parterna säkerställer bolagens åtaganden genom bland annat räntepåslag.
Inga nya borgensåtaganden under året och befintliga minskar i belopp.
Mariestads kommun har i augusti 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
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Not

(mkr)

Kommunen 2021

Kommunen 2020

Koncernen 2021

Koncernen 2020

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i
förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mariestads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till
518 679 716 010 kronor. Mariestads kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 169 458 558 kronor och andelen av
de totala tillgångarna uppgick till 2 206 701 944 kronor.
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Hyres- och leasingavtal
Innan ett år*
Maskiner/fordon

Ett - tre år **

Över tre år***

5,5

9,6

1,1

Fastigheter

71,1

173,7

447,6

Summa

76,6

183,3

448,7

Sammanställning av avtal. För maskiner och fordon sträcker sig avtalen längre än 36 månader. För byggnader enligt kontraktstid.
Avtal tecknade tom 2021-12-31. * Förfallotidpunkt inom ett år ** Förfallotidpunkt mellan ett och tre år *** Förfallotidpunkt över
tre år. För flera större objekt inom kommunens verksamheter finns tecknade avtal med externa aktörer som sträcker sig längre än
tio år.
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Justering för av- och
nedskrivning
Avskrivning
Nedskrivning

128,6

122,7

3,8

0,0

14,5

0,0

66,8

143,1

122,7

Övriga ej likviditetspåverkande
poster

-5,4

-10,1

31,0

-4,9

Nettoförändring E20 bidrag till
statlig infrastruktur

5,1

5,1

5,1

5,1

Förändring skuld likvida medel
koncernkredit bank

-23,6

9,7

-23,6

-9,7

1,9

0,0

1,9

0,0

-22,0

-14,7

14,4

-9,5

21,9

24,5

21,9

27,4

Justering för ej
likviditetspåverkande poster

Indexuppräkning E20 bidrag till
statlig infrastruktur
Summa

26

66,8

73,7

Summa

25

70,0

Förändring av långfristiga
skulder
Återläggning kortfristig del
Nya lån

150,0

80,0

150,0

90,0

Amortering

-17,9

-20,7

-17,9

-24,2

Lösen av gamla lån

0,0

0,0

0,0

0,0

Avgår kortfristig del

-9,5

-21,9

-9,5

-23,5

Utnyttjad checkkredit

0,4

0,0

0,4

0,0

Pensionsavtal

0,0

0,2

0,0

0,2

Förändring av skuld för
investeringsbidrag

3,6

1,2

3,6

1,2

Övrigt

-1,2

-0,2

-1,7

-12,4

147,3

63,1

146,8

58,7

Summa
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4.7 Affärsverksamhet
Resultaträkningar affärsverksamhet - internredovisning (mkr)

Hyresfastigheter

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar

2021

2020

1,1

1,1

-1,7

-0,9

VA-verksamhet

2021

2020

Intäkter

74,2

98,1

Kostnader

-60,5

-80,8

0,0

0,0

Avskrivningar

-10,0

-9,4

-0,6

0,2

Verksamhetens nettokostnad

3,7

7,9

Ränteintäkter

0,0

0,0

Ränteintäkter

0,0

0,0

Räntekostnader

0,0

0,0

Räntekostnader

-1,0

-4,7

-0,6

0,2

Årets resultat

2,7

3,3

0,0

0,0

Nettoinvestering

39,8

42,3

2021

2020

Hamn- och
småbåtsverksamhet

2021

2020

0,1

0,1

3,8

3,4

Kostnader

-0,1

-0,1

Kostnader

-2,6

-2,4

Avskrivningar

0,0

0,0

Avskrivningar

-1,1

-0,9

Verksamhetens nettokostnad

0,0

0,0

Verksamhetens nettokostnad

0,1

0,1

Ränteintäkter

0,0

0,0

Ränteintäkter

0,0

0,0

Räntekostnader

0,0

0,0

Räntekostnader

-0,2

-0,2

Årets resultat

0,0

0,0

Årets resultat

-0,1

-0,1

Nettoinvestering

0,0

0,0

Nettoinvestering

1,2

5,4

Verksamhetens nettokostnad

Årets resultat

Nettoinvestering

Salutorg

Intäkter
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4.8 VA-avdelningen
Enligt lagen om allmänna vattentjänster skall verksamheten för Va-anläggningar bokföras så att
resultat- och balansräkning redovisas särskilt. Genom tilläggsupplysningar skall det också framgå
hur gemensamma kostnader har fördelats. Redovisningen ska, när den är fastställd efter
respektive år, finnas tillgänglig för fastighetsägarna.
Periodens resultat/förändring av eget kapital, plus 2,7 mnkr, visas i balansräkningen.
VA-avdelningens resultaträkning

VA-avdelningens resultaträkning, (mkr)

Not

Verksamhetens intäkter

VA-avdelningen 2021

VA-avdelningen 2020

76,9

101,5

varav - externa

27

52,6

51,1

- interna

28

24,3

50,4

-63,5

-88,3

Verksamhetens kostnader
varav - externa

29

-30,6

-44,8

- interna

30

-32,9

-43,5

Avskrivningar

31

-10,0

-9,4

Verksamhetens nettokostnader

3,8

Finansiella intäkter

32

0,1

0,0

Finansiella kostnader

33

-3,5

-3,7

0,0

0,0

Periodens resultat
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Balansräkning (mkr)

Not

VA-avdelningen 2021

VA-avdelningen 2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

292,7

258,3

Maskiner och inventarier

0,0

0,0

Finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

34

292,7

258,3

Förråd m.m.

35

0,0

0,0

Fordringar

36

4,8

4,0

Kassa och bank

37

0,0

0,0

4,8

4,0

297,5

262,3

Ingående eget kapital

3,7

0,3

Periodens förändring

2,7

3,4

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Resultatregleringsfonder

0,0

0,0

38

6,4

3,7

39

0,0

0,0

Långfristiga skulder

40

276,3

243,0

Kortfristiga skulder

41

14,7

15,6

Summa skulder

291,1

258,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

297,5

262,3

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Skulder
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Not
27

(mkr)

48,5

45,9

Tipp-/slamavgifter

1,1

1,2

Övrigt

0,3

0,6

Reglering mot resultatregleringsfond

2,7

3,5

52,6

51,1

Interna ersättningar inom tekniska nämnden

2,3

2,0

Anslutningsavgifter

0,0

0,0

12,5

12,5

9,5

35,8

24,3

50,4

11,2

11,2

Sociala avgifter enl. lag och avtal

4,4

4,5

Material och köp av tjänst

4,8

19,2

Inventarier och förbrukningsmaterial

3,1

2,8

Bränsle, energi och vatten

2,9

3,1

Rep. o underhåll av maskiner/inventarier

0,7

0,8

Diverse främmande tjänster

1,6

1,3

Övriga kostnader

1,9

1,9

Reglering mot resultatregleringsfond

0,0

0,0

30,6

44,8

22,2

32,1

Lokal- och markhyror, fastighetsservice

0,6

0,6

Hyra arbetsmaskiner, fordonskostnader

0,1

0,1

Köpta tjänster inom kommunen

4,4

4,2

Övriga kostnader

5,5

6,6

32,9

43,5

Fastigheter och anläggningar

10,0

9,4

Summa

10,0

9,4

Ränta på behållning genom överuttag av avgifter

0,1

0,0

Summa

0,1

0,0

Ränta på långfristiga lån till kommunen

3,5

3,7

Summa

3,5

3,7

Summa

Verksamhetens interna intäkter

Entreprenad inom tekniska nämnden
Intäkt arbetsorder
Summa

29

Verksamhetens externa kostnader
Personalkostnad

Summa
30

Verksamhetens interna kostnader
Entreprenad inom tekniska nämnden

Summa
31

32

33

VA-avdelningen 2020

Verksamhetens externa intäkter
VA-avgifter

28

VA-avdelningen 2021

Avskrivningar

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader
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Not

34

(mkr)

VA-avdelningen 2021

VA-avdelningen 2020

Anläggningstillgångar
Va-anläggningar
Ingående bokfört värde

258,3

242,8

Årets inköp

27,2

24,9

Justering

17,2

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-10,0

-9,4

Summa utgående bokfört värde

292,7

258,3

292,7

258,3

Mark

0,0

0,0

Maskiner och inventarier

0,0

0,0

292,7

258,3

VA-avdelningen

0,0

0,0

Summa

0,0

0,0

Kundfordringar

4,8

4,0

Övriga kortfristiga fordringar

0,0

0,0

Summa

4,8

4,0

Kassa och bank

0,0

0,0

Ingående balans eget kapital

3,7

0,3

Periodens förändring

2,7

3,4

Summa eget kapital

6,4

3,7

Årets avyttringar

Tekniska anläggningar, maskiner och inventarier
Tekniska anläggningar

Summa

35

36

37

Förråd m.m.

Fordringar

Avdelningen nyttjar kommunens kassa och bank och har därmed ej något saldo under 2021.

38

39

Allmänt eget kapital

Avsättningar
Avsättningar och betalningar för pensioner görs centralt inom kommunen. Verksamheten belastas med lagstadgade
arbetsgivaravgifter inklusive försäkring och pensioner.

40

Långfristiga skulder
Ingående balans

243,0

227,9

7,8

7,4

Nya lån

44,4

24,9

Amortering

-10,0

-9,4

-8,9

-7,8

276,3

243,0

Återläggning kortfristig del

Avgår kortfristig del
Summa
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Not

41

(mkr)

VA-avdelningen 2021

VA-avdelningen 2020

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld

8,9

7,8

Leverantörsskulder

3,8

4,0

Moms och särskilda punktskatter

0,9

1,0

Upplupna semesterlöner

1,2

1,0

Övriga kortfristiga skulder

0,0

1,7

14,7

15,6

Summa

VA-avdelningens kassaflödesanalys, (mkr)

2021

2020

2019

2018

2017

76,9

101,5

89,4

71,1

71,1

-63,5

-88,3

-77,7

-59,8

-60,5

13,4

13,1

11,7

11,3

10,6

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,5

-3,7

-3,3

-3,6

-3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

9,4

8,4

7,7

7,0

Investering materiella tillgångar

-27,2

-24,9

-38,5

-20,6

-29,2

Avyttrande materiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Investering finansiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avyttrande av finansiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-27,2

-24,9

-38,5

-20,6

-29,2

27,2

24,9

38,5

20,6

29,2

-10,0

-9,4

-8,4

-7,7

-7,0

17,2

15,5

30,1

12,9

22,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Långfristig upplåning
Amortering
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring likvida medel
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VA-avdelningens
investeringsredovisning 2021
(mkr)

Inkomster

Utgifter

Nettoinvestering

Budget
netto

Budgetavvikelse

Av Kf
beslutad årsbudget

Tekniska nämnden
VA-avdelningen

10,7

50,5

39,8

43,4

3,6

43,4

Totalt

10,7

50,5

39,8

43,4

3,6

43,4

Fördelningsnycklar för VA-avdelningens gemensamma verksamhetskostnader 2021
Kostnad

Nyckel

Kommunstyrelsen

Ingen

Teknisk nämnd

Procentfördelning inom tekniska förvaltningen

Ekonomi centralt

Procentfördelning på faktisk kostnad för ekonomisystem och
lönekostnad.

Personal centralt

Ingen

Telefoni

Per abonnemang

Kommunhälsa

Faktisk kostnad

Facklig tid

Faktisk kostnad

Försäkringspremier

Faktisk kostnad

Porto

Faktisk kostnad

Datakostnad

Faktisk kostnad för de externa kostnaderna

Lokalkostnader

Faktisk kostnad, per m2

Avskrivningar

Faktisk kostnad enligt avskrivningstid

Ränta

Faktisk kostnad med kommunens genomsnittliga ränta per 31
december året före aktuellt år
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5. Driftsredovisning
Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den
budget som fastställts för den löpande verksamheten.
Kommunens driftredovisning 2021
(mkr)

Nettokostnader

Budget
totalt netto

Budgetavvikelse

Av fullmäktige
beslutad
årsbudget

Utfall 2020

Kommunstyrelsen

-125,9

-129,3

3,4

-126,0

-126,8

Tekniska nämnden (skattefinansierad +
taxefinansierad verksamhet)

177,1

-177,2

0,2

-173,3

-173,3

Utbildningsnämnden

-520,0

-519,7

-0,3

-510,4

-516,2

Socialnämnden

-609,1

-578,6

-30,5

-571,1

-560,9

-4,5

-6,4

1,9

-6,4

-4,7

-28,3

-28,2

-0,1

-28,2

-27,4

Revisionen

-0,9

-0,9

0,0

-0,9

-0,9

Överförmyndare

-1,7

-1,5

-0,2

-1,5

-2,1

-1 467,5

-1 441,8

-25,6

-1 417,9

-1 412,2

12,2

-11,5

23,7

-35,4

16,6

Verksamheternas nettokostnad

-1 455,3

-1 453,3

-1,9

-1 453,3

-1 395,6

Skatteintäkter

1 141,2

1 108,8

32,4

1 108,8

1 086,3

401,9

375,4

26,6

375,4

376,4

25,2

13,8

11,5

13,8

12,3

-16,5

-15,0

-1,5

-15,0

-36,5

1 551,8

1 483,0

68,8

1 483,0

1 438,5

96,6

29,7

66,9

29,7

42,8

Miljö- och byggnadsnämnden
Räddningstjänsten

Delsumma:

Finansverksamhet

Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Delsumma:

Summa Resultat

Nämndsförändringar av budget jämfört med Kf årsbudget härleds till beslut i Kf om tillskott av ökad driftbudget till socialnämnden, tekniska
nämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Medel har tagits från generella stadsbidrag och utjämning. Även fördelningar för
löneökningar har fördelats till nämnder från central pott.
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6. Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens
investeringsverksamhet.
Kommunens
investeringsredovisning 2021
(mkr)
Kommunstyrelsen

Bokslut,
nettoinvestering

Budget netto

Budgetavvikelse

Av fullmäktige
beslutad årsbudget

0,6

0,1

0,5

0,3

87,6

91,7

-4,1

57,2

175,4

133,2

42,2

144,0

Utbildningsnämnden

1,1

1,0

0,1

1,0

Socialnämnden

1,5

1,6

-0,1

1,5

266,1

227,6

38,5

204,0

Exploateringsverksamhet
kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Totalt

Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2021 (Kf § 73/2020) om en investeringsbudget på
204,0 mkr. Under året har 71,5 mkr ombudgeterats från 2020, 75,5 mkr har beslutats i utökad
tilläggsbudget och 84,9 mkr har reviderats och flyttas till 2022 med anledning av att projekten har
förskjutits i tid. Det gör att den totala investeringsbudgeten vid årets slut är 266,1 mkr.
Den utökade investeringsbudgeten är härledd till ökad exploatering och industriutveckling. Den
reviderade budgeten är en flyttning i tid och gör att motsvarande belopp finns i
investeringsbudgeten 2022.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen (tkr)

Budget

Exploatering Industri och
handel
Exploatering Bostäder
Förskolor/skolor utökat,
anpassat lokalbehov
Skolgård och utemiljö
Ismaskin, mål
Elfordon
Lokal
vätgasanläggning/solcellspark
Totalt

Bokslut

Budgetavvikelse

79 868

79 099

769

7 700

12 623

-4 923

200

32

168

50

252

-202

350

336

14

42

0

42

0

-518

518

88 210

91 824

-3 614

Under året har flertalet exploateringsinvesteringsprojekt fortlöpt inom såväl industri som
bostäder.
Investeringarna gällande industri och handel följer budget relativt väl och genererar ett överskott
på 0,8 mkr. De största projekten som arbetas med är Katrinefors industriområde och arbeten vid
södra och mellersta avfarten från E20. Under året har kommunen också förvärvat fastigheten
Korstorp som utgör en stor markresurs för framtida exploateringar. Bolaget Mariestads
markutveckling AB har köpts in i slutet på året men ingen verksamhet har skett där.
I huvudsak inom exploatering av bostadsområden har Sjölyckans etapper 5-6 varit det största
projektet. Under året har en bebyggelse i stort sett av hela området skett vilket är en snabbare
genomförandetakt än förväntat då efterfrågan på tomter varit hög. Detta har medfört ett behov
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av snabbare utbyggt gatunät än planerat. Trots rådande pandemi har ett ökat intresse av
tomtinköp funnits jämfört mot tidigare år. Även projekt Bantorget har högre utfall än budget på
grund av saneringskostnader. Exploatering bostäder gör ett underskott på 4,9 mkr jämfört med
budget.
Tomtförsäljningen har medfört att driftintäkterna genererat 27 mkr till kommunens resultat
under 2021. Totalt har cirka 40 tomter sålts i Sjölyckan och även tomter som har funnits med
länge, i Sjötorp och på Torsö, har sålts under året.
Inom exploatering av verksamhetsområden för industri och handel har arbete skett inom tre
områden under året. Dessa är den södra infarten till Mariestad, områden kring Sund och infarten
Sandbäcken till Mariestad. Arbetena i dessa områden påbörjades under 2019 och kommer att
arbetas vidare med fram tills 2022 om ej nya etableringar tillkommer som kräver en fortsatt
exploatering. Under 2021 har arbetena gått ut på projektering och anläggning av teknisk
infrastruktur.
Det har under 2021 varit ett historiskt stort tryck på etableringsförfrågningar och köp av tomter
vilket bedöms kommer fortsätta de kommande åren.
Investeringar gällande skolgård och utemiljö har överstigit budgeten för 2021, kostnader i
projekten har arbetats upp i snabbare takt än förväntat och i budget 2022 finns budgetmedel för
att möta avvikelsen.
Kommunen har även kunnat ta del av ett bidrag från Regionsutvecklingsnämnden för
investeringen av vätgasstation med solcellspark vilket ger en positiv avvikelse på 0,5 mkr för året.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden (tkr)

Budget

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

Teknisk ledning

1 500

0

1 500

Gatuavdelningen

19 436

15 249

4 187

111 022

96 771

14 251

40 535

24 541

15 994

2 898

-3 344

6 242

175 391

133 217

42 174

Fastighetsavdelningen
VA-avdelningen
VA-avdelningen exploatering
Totalt

Personalrörlighet i nyckelbefattningar samt omorganisation har bidragit till uteblivna eller
försenade leveranser. Pandemin har även bidragit negativt i utförandet i form av ökad frånvaro,
leveransförseningar samt komponentbrister.

Skattefinansierad verksamhet:
Budget: 132 mnkr
Upparbetat: 112 mnkr
Ombudgering har skett från 2021 till 2022 om 26 Mkr, vilket har minskat budgetramen 2021.
De stora avvikelserna ligger inom fastighetsområdet och är föranlett till flertalet projekt däribland
centralköket som gått bättre än förväntat. Brandskyddsåtgärder har i utförande fått förskjutas i
tid, på grund av resursbrist och de är med i plan att utföras 2022. Investeringsprojekt i inre
hamnen har genomförts med lyckat resultat, men på grund av hög ambition och begränsade
tidsförhållanden har budgeten överstigits.
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Kronoparkens förskola som är unik i sitt slag är driftsatt under året bortsett från
vätgasanläggningen, som på grund av komponentbrist förväntas slutföras under 2022.
Gatuavdelningen har under den senare delen av året, på grund av tidig tjäle, tvingats skjuta på
beläggningsarbeten, vilket drabbat ett flertal projekt.

Taxefinansierad verksamhet:
Budget: 42 mnkr
Upparbetat: 21 mnkr
Ombudgering har skett från 2021 till 2022 om 12 Mkr vilket har minskat budgetramen 2021.
Det prioriterade projektet Marieforsleden har bundit upp resurser vilket har påverkat
genomförandet i övriga planerade projekt.
Projekt Askeviken och Sjötorps avloppsreningsverk är färdigställda och dessa har genomförts till
en lägre totalkostnad än budgeterat.
Ombyggnationen på Mariestads avloppsreningsverk och byte av centrifug har beställts och
kommer att faktureras 2022. En positiv budgetavvikelse på 6 mkr är kopplat till
exploateringsprojekt och sektor samhällsbyggnad.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden (tkr)

Budget

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

Utbildningsnämnden

1 000

1 086

-86

Totalt

1 000

1 086

-86

Budgeterade investeringsmedel har använts till lärmiljöer i förskolor och skolor.
Socialnämnden
Socialnämnden (tkr)

Budget

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

Socialnämnden

1 500

1 577

-77

Totalt

1 500

1 577

-77

Investeringar under året har gjorts i bland annat lås- och läsbara skåp och inventarier inom främst
vård-och omsorgsavdelningen. En stor del av investeringsbudgeten har används till
journalsystemet Millenium som implementeras i verksamheterna.
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7. Revisionsberättelse
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8. Femårsöversikt utvalda nyckeltal
Nyckeltal kommunen

2021

2020

2019

2018

2017

Verksamhetens nettokostnader, mkr

1 455

1 401

1 374

1 317

-1 294

Skatteintäkter och statsbidrag, mkr

1 543

1 463

1 393

1 345

1 313

Årets redovisade resultat, mkr

96,6

42,8

18,2

26,1

17,1

Finansiella kostnader, mkr

16,7

17,6

13,8

14,0

10,7

Finansiella intäkter, mkr

25,2

36,3

12,8

12,3

9,152

8,5

18,7

-1,0

-1,7

-1,5

241,2

212,7

151,4

179,576

291,2

13,6

27,0

2,5

15,324

38,5

Nettoinvesteringar, mkr

227,6

185,7

148,8

164,3

252,7

Rörelsekapital, mkr

-43,4

-93,2

-113,2

-130,8

-142,7

Likvida medel, mkr

78,9

116,8

50,9

0,8

0,1

Kassalikviditet

71%

59%

52%

35%

44%

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder

89%

79%

71%

64%

63%

Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter
och generella statsbidrag

-94,3%

-95,8%

-98,6%

-97,9%

98,6%

Verksamhetens nettokostnader samt finansnetto, andel
av skatteintäkter och generella statsbidrag

-93,7%

-97,1%

-98,5%

-97,8%

98,7%

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser under rubriken
ansvarsförbindelser

21%

29%

29%

31%

30%

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser under rubriken
ansvarsförbindelser

4%

2%

-1%

-3%

-6%

Skuldsättningsgrad exklusive pensionsförpliktelser under
rubriken ansvarsförbindelser

79%

71%

71%

69%

70%

Skuldsättningsgrad inklusive pensionsförpliktelser under
rubriken ansvarsförbindelser

96%

98%

101%

103%

106%

Långfristiga skulder i procent av anläggningstillgångar

58%

53%

52%

49%

47%

0

0

0

0

187

Finansnetto, mkr

Bruttoinvesteringar, mkr
Investeringsintäkter/bidrag, mkr

Amortering/lösen långfristiga lån, mkr
Nyupplåning långfristiga lån, mkr

150

80

140

100

390

1 048

901

838

744

667

Långfristiga lån, kr per invånare

42 401

36 756

34 148

30 551

27 439

Genomsnittlig skuldränta långfristiga lån

0,69%

1,03%

1,17%

1,21%

1,29%

Totala tillgångar, kr per invånare

89 514

83 225

76 933

70 335

68 279

688

592

549

531

505

Eget kapital, kr per invånare

27 843

24 138

22 370

21 775

20 778

Borgensåtagande totalt, mkr

48

955

948

792

666

Långfristiga lån totalt, mkr

Eget kapital, mkr

varav borgensåtagande internt inom koncernen, mkr
Borgen, kr per invånare
Antal invånare 31 december respektive år
Befolkningsförändring per år
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905

896

736

620

1 933

38 959

38 636

32 496

27 398

24 723

24 513

24 537

24 372

24 290

0,9%

-0,1%

0,7%

0,3%

0,3%
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Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021
Mariestad Kommun
April 2022

Projektledare Daniel Brandt
Projektmedarbetare Matthew Matti

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten
för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget
2021.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2021.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av kommunens årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-13 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-25.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

3

Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2020–2022 innehållande
ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i
budget 2021. Det finansiella målet “Mariestad- en kommun med långsiktig hållbar
ekonomi och god ekonomisk hushållning” har tre delmål kopplat till sig. Bedömningen
som kommunen använder är indelad i fyra olika kategorier: 1) Uppfyllt, målet är helt
uppfyllt, 2) Positiv trend, arbete pågår med positiv trend, målet är delvis uppfyllt. 3)
Neutral trend - arbete ej påbörjat eller har inte gett någon utveckling sedan senaste
mätningen, målet ej uppfyllt. 4) Negativ trend - status för målet är sämre än vid senaste
mätningen, målet är ej uppfyllt.

Finansiella delmål

Utfall

Måluppfyllelse

Resultatet ska vara minst 2
procent över
mandatperioden.

Resultatet uppnås då årets
resultat motsvarar 6,3% av
årets skatteintäkter och
statsbidrag.

Positiv trend

Skattefinansierade
investeringar ska vara
självfinansierade över
mandatperioden.

Utfallet för kommunens
investeringar uppgår till
227,6 mkr, vilket är inom
årets budget.

Positiv trend

Soliditeten ska öka med minst Soliditeten har ökat från plus
1 procent per år för att uppnå 2 procent till plus 6 procent.
en positiv soliditet

Positiv trend

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en uppföljning av de mål som är kopplade till de fokusområden
som fullmäktige fastställt för verksamheten. Totalt finns fem övergripande mål som gäller
för Mariestads kommun under hela mandatperioden, varav ett mål rör ekonomin som
presenterats ovan. Som redan nämnt ovan så är kommunens bedömning indelad i fyra
olika kategorier. I årsredovisningen är den samlade bedömningen att samtliga av
kommunfullmäktiges mål visar en positiv trend för samtliga mål och att kommunen är
därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål för
mandatperioden.

4

Kommunfullmäktiges
mål

Antal
delmål

Bedömningar i
årsredovisningen

Måluppfyllnad

En trygg kommun för
alla

8

4 positiv trend, 1
neutral trend, 1
uppfyllt och 2 saknar
bedömning.

Positiv trend/delvis
uppfyllt

En kreativ och
innovativ kommun

7

6 positiv trend och 1
saknar bedömning.

Positiv trend/delvis
uppfyllt

En välkomnande
kommun där alla
kontakter genomsyras
av ett gott bemötande

5

2 positiv trend, 1
neutral trend, 1
uppfyllt och 1 saknar
bedömning.

Positiv trend/delvis
uppfyllt

En attraktiv
tillväxtkommun

8

6 positiv trend och 1
uppfylld och 1 saknar
bedömning.

Positiv trend/delvis
uppfyllt

Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget
2021. Vi noterar att bedömningen av det finansiella målet är en prognos för
måluppfyllelsen vid mandatperiodens slut.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2021. Vi noterar att kommunstyrelsen delvis utvärderar måluppfyllelsen utifrån en
prognos över mandatperioden.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål

Delvis
Samtliga delmål kopplat till det
finansiella målet är på god väg
för att uppfyllas till 2022.

Verksamhetsmål

Delvis
Kommunens verksamhetsmål
är på god väg att uppfyllas, det
har varit en positiv trend nu i
två år och det förväntas att
respektive mål skall vara
uppfyllt till 2022.

Rekommendationer
•

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att förbättra
möjligheterna till styrning och uppföljning genom att även bedöma målen årsvis.
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2022-04-14

Lars Dahlin
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Mariestad kommuns reviisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan.. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Edo

Granskning av
årsredovisning 2021
Mariestad kommun
April 2022

Projektledare Daniel Brandt
Projektmedarbetare Matthew Matti

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

Ja

Sammanställda
räkenskaper

Ja

1

Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

Inledning

3

Bakgrund

3

Syfte

3

Revisionskriterier

3

Avgränsning och metod

3

Granskningsresultat

4

Räkenskaper

4

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

4

Förvaltningsberättelse

4

Sammanställda räkenskaper

5

Annan information

5
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-13 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-25. Rapportens innehåll har
sakgranskats av ekonomichef/redovisningschef.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser
noterats.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser
noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att kommunens räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.

1

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
2
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
3

Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation
R14.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper.
Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s
rekommendationer.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med
LKBR och god redovisningssed.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 51–75.
Bedömning
Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 51–75 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.

2022-04-14

Jan Nyström
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Mariestads kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 46

Dnr 2021/00249

Finansuppföljning vid årsbokslut 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen i samband med årsbokslut
2021.
Bakgrund

Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för den finansiella
verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning,
upplåning, leasing, placering och riskhantering.
Kommunkoncernen har vid utgången av 2021 en skuldportfölj på totalt
2 117,0 miljoner kronor (mkr) fördelat på kommunen 1 053,6 mkr (49,8 procent),
Mariehus AB 722,6 mkr (34,1 procent) och VänerEnergi AB 341,2 mkr
(16,1 procent).
Under perioden har nyupplåning skett hos kommunen vilket ökat skuldportföljen
med totalt 150,0 mkr.
Snitträntan under året har varit exklusive derivat 0,26 procent och inklusive derivat
0,69 procent.
Under året har fokus varit att införa koncernbanken och att påbörja samordningen
kring de lån som förfaller för att minska totala antalet lån i koncernen och nå kapitaloch räntebindningen enligt finanspolicyn.
Finansrådet har haft nio möten under året.
Bedömning ur ekonomisk dimension

En koncernekonomisk finansiell nytta med samordning genom koncernbank.
Bedömning ur miljömässig dimension

Ingen bedömning i detta ärende.
Bedömning ur social dimension

Ingen bedömning i detta ärende.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-04-13

Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag § 82/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14
Finanssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14
Finansrapport Mariestads kommunkoncern vid årsbokslut 2021
Expedieras till:
Revisionen
Ekonomichef Christina Olsson
Finanssamordnare Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Datum: 2022-03-14
Dnr: KS 2021/00249
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Finansuppföljning vid årsbokslut 2021
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen i samband med årsbokslut 2021.

Bakgrund
Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för
den finansiella verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet
omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, leasing, placering och
riskhantering.
Kommunkoncernen har vid utgången av 2021 en skuldportfölj på totalt
2 117,0 miljoner kronor (mkr) fördelat på kommunen 1 053,6 mkr (49,8 procent),
Mariehus AB 722,6 mkr (34,1 procent) och VänerEnergi AB 341,2 mkr
(16,1 procent).
Under perioden har nyupplåning skett hos kommunen vilket ökat
skuldportföljen med totalt 150,0 mkr.
Snitträntan under året har varit exklusive derivat 0,26 procent och inklusive
derivat 0,69 procent.
Under året har fokus varit att införa koncernbanken och att påbörja
samordningen kring de lån som förfaller för att minska totala antalet lån i
koncernen och nå kapital- och räntebindningen enligt finanspolicyn.
Finansrådet har haft nio möten under året.
Bedömning ur ekonomisk dimension

En koncernekonomisk finansiell nytta med samordning genom
koncernbank.
Bedömning ur miljömässig dimension

Ingen bedömning i detta ärende.
Bedömning ur social dimension

Ingen bedömning i detta ärende.

Sida

2(2)

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14
Finanssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14
Finansrapport Mariestads kommunkoncern vid årsbokslut 2021

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Revisionen
Ekonomichef Christina Olsson
Finanssamordnare Lars Bergqvist

Datum: 2022-03-14
Dnr:
Sida: 1 (2)

Ekonomiavdelningen
Lars Bergqvist

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna finansuppföljningen i samband med
årsbokslut 2021 till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för den finansiella
verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning,
upplåning, leasing, placering och riskhantering.
Kommunkoncernen har vid utgången av 2021 en skuldportfölj på totalt 2117,0 miljoner
kronor (mkr) fördelat på kommunen 1053,6 mkr (49,8 %), Mariehus AB 722,6 mkr (34,1 %)
och VänerEnergi AB 341,2 mkr (16,1 %).
Under perioden har nyupplåning skett hos kommunen vilket ökat skuldportföljen med
totalt 150,0 mkr.
Snitträntan under året har varit exklusive derivat 0,26 procent och inklusive derivat 0,69
procent.
Under året har fokus varit att införa koncernbanken och att påbörja samordningen kring de
lån som förfaller för att minska totala antalet lån i koncernen och nå kapital- och
räntebindningen enligt finanspolicyn.
Finansrådet har haft nio möten under året.

Bedömning ur ekonomisk dimension
En koncernekonomisk finansiell nytta med samordning genom koncernbank.

Bedömning ur miljömässig dimension
Ingen bedömning i detta ärende.

Bedömning ur social dimension
Ingen bedömning i detta ärende.

Underlag för beslut

Sida: 2 (2)

Finansrapport Mariestads kommunkoncern vid årsbokslut 2021.

Beslutet ska skickas till:
Ekonomichef Christina Olsson
Lars Bergqvist, Finanssamordnare
Revisionen

Datum: 2022-03-14
Dnr:
Sida: 1 (10)

Finansrapport
Mariestads kommunkoncern
Årsrapport 2021
2021-01-01—2021-12-31
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Inledning
Från 1 januari 2021 finns en koncernbank i Mariestads kommunkoncern. Kommunkoncernens
finansverksamhet samordnas i Mariestads koncernbank. Syftet med samordningen är att uppnå
en enhetlig riskhantering i hela kommunkoncernen och att uppnå stordriftsfördelar av ekonomisk
och administrativ karaktär. De kommunala bolagen ansvarar i enlighet med aktiebolagslagen och
inom ramen för gällande bolagsordning och ägardirektiv självständigt för sin ekonomiska
verksamhet men ska vända sig till koncernbanken i sin finansiella verksamhet.
Som en del i den interna kontrollen ska tertialvis en finansrapport rapportera om efterlevnaden
av finanspolicyn till kommunstyrelsen och bolagsstyrelserna.
Som ett styrande dokument finns den gemensamma finanspolicyn för koncernen, beslutad av
kommunfullmäktige (KF §115/20, 2020-11-30).
Finanspolicyn har som syfte att betrygga en lagenlig, effektiv och transparent hantering av
kommunkoncernens finanser. Policyn anger vilka finansiella risker kommunkoncernen är
exponerad mot och hur dessa risker ska begränsas. Syftet är vidare att fastlägga olika roller och
ansvar inom organisationen.

Uppföljning av finansverksamheten
Skuldförvaltning
Kommunkoncernen hade vid ingången av 2021 en skuldportfölj på totalt 1986,3 miljoner kronor
(mkr) fördelat på kommunen 921,7 mkr (46,4 %), Mariehus AB 722,6 mkr (36,4 %) och
VänerEnergi AB 342,0 mkr (17,2 %).
I kommunen har nyupplåning skett med 70,0 mkr i april, 30,0 mkr i juni samt 50,0 mkr i
september. Refinansiering av befintliga lån har skett under året med totalt 987 mkr. I
refinansieringen har åtta lån minskat till fyra. Detta är en del i strategin att minska antalet lån för
att få en effektiv administration och hantering av skuldportföljen. Totalt vid ingången av året
fanns 36 lån, vid utgången finns 32 stycken. Målsättningen är att ha 12-15 stycken lån utifrån
nuvarande skuldnivå när hela portföljen omsatts under de närmaste åren.
Den totala låneskulden för kommunkoncernen var den 31 december 2117,0 mkr vilket är en
ökning med 130,7 mkr sedan årets ingång. Under perioden har 19,3 mkr amorterats.
Räntebindningen hade vid utgången av året en genomsnittstid på 1,86 år och för
kapitalbindningen var motsvarande 2,02 år. Vid tertial 2 under året var tiden 1,80 år respektive
1,96 år. Förändringen går mot att ha en bindning som styr mot finanspolicyns nivåer.
Snitträntan det senaste året exklusive derivat har varit 0,26 procent och inklusive derivat 0,69
procent. Vid tertial 2 var de 0,26 procent och 0,81 procent. Koncernbanken har i samband med
omteckning och nyupplåning kunnat nyttja den låga räntan med fördelaktiga marginaler.

Skuldportfölj
Tabellen visar den nuvarande skuldnivån bland kommunkoncernens parter samt periodens
räntekostnad. Under perioden har den totala nettoskuldnivån ökat med 130,7 mkr inklusive
amorteringar. Nyupplåning har skett med 150,0 mkr. På nya lån sker ingen amortering med tanke
på fortsatt lånebehov de närmaste åren.
Summan av räntebärande skulder understiger den av kommunfullmäktige beslutade limiten för
året på 2335,0 mkr.

Bolag
Mariehus AB
Mariehus Uttern AB
VänerEnergi AB
Mariestads kommun
Summa
Limit räntebärande
skulder

Räntebärande långfristiga
Förändring Räntekostnad
skulder 31 december
2021
jan-dec
695,4
12,0
26,8
-0,5
0,2
341,2
5,7
1 053,6
131,2
2,0
2 117,0
130,7
19,9
2 335,0

Alla siffror i miljoner kronor. Förändring sedan årsskiftet inklusive amortering. Limiten/maxgränsen är beslutad av
KF.
Räntekostnad för bolagen är beräknad inklusive räntepåslag och administrationspåslag.

Riskanalys
Ränterisk
Den genomsnittliga räntebindningen är 1,86 år med 47,81 procent av portföljen som förfaller
inom 12 månader. Under året har bindningstiden ökat med 0,24 år och förfallet inom 12 månader
minskat med 12,86 procent.
En stor del av skulden är fortfarande kopplad till Stibor3M vilket ger ett positivt nyttjande av den
låga marknadsränta som fortfarande gäller. Räntebindningen vid omteckning och nyteckning av
lån gör att bindningstiden ökar och andelen med kort tid till förfall minskar. Detta genom att lån
tecknas med fast ränta. Detta är ett steg mot nivåerna i finanspolicyn men andelen lån med
bunden ränta behöver öka. Se även avsnittet om uppföljning av finanspolicy.
Räntekänslighet
Under senare delen på året har den finansiella marknaden börjat räkna med en stigande
marknadsränta vilket också har visat sig genom att marknadsräntorna med bindning på längre sikt
har ökat. Inflationen är också högre än på många år vilket även det har effekt på räntan.
De korta marknadsräntorna har i stort varit på samma nivå under året meden de långa upp mot
10 år har stigit med drygt 0,3 procentenheter under året och är vid årsskiftet cirka 1,10 procent.
Ytterligare räntehöjningar är också att vänta under 2022.
Den så kallade räntekvoten vilket är räntekostnaderna i förhållande till omsättningen kommer att
öka vid höjd marknadsränta. Räntekostnaderna i koncernens låneportfölj binder då alltså en
större andel av kostnaderna över tid om räntan stiger.
Nedanstående tabell visar vad förändringen av räntan med 100 bp (1,0 %) potentiellt skulle
innebära på befintlig låneportfölj. Vi nuvarande lånenivå och struktur kommer räntekostnaderna
att fördubblas till 2024 och tredubblas till 2026 om marknadsräntan stiger med 1,0 procent.

Räntebindning per 31 december

Räntebindning per 31 augusti

Refinansieringsrisk
Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,02 år med 23,87 procent av portföljen som förfaller
inom 12 månader. Under året har bindningstiden ökat med 0,40 år och förfallet inom 12 månader
minskat med 11,44 procent.
Nuvarande nivå är inom målen/limiten för finanspolicyn även om bindningstiden bör öka något
över tid. Detta sker också i samband med om- och nyteckning av lån.
Kapitalbindning per 31 december

Kapitalbindning per 31 augusti

Motpartsrisk
Mariestads kommun lånar endast nytt kapital från Kommuninvest på grund av de ekonomiskt
fördelaktiga villkoren. Kommunen och bolagen är också medlem i Kommuninvest ekonomisk
förening.
Under året har ett lån i VänerEnergi på 15,0 mkr flyttats från Nordea till Kommuninvest och
därmed in i koncernbanken. Ett lån i Mariehus på 66,0 mkr finns i Handelsbanken med
slutdatum 2022-04-27. Det lånet kommer att hanteras i koncernbanken i samband med
slutdatumet. Övriga lån finns i Kommuninvest.

Motpart skuldportfölj
Handelsbanken, 66,0, 3%

Kommuninvest,
2 006,9, 97%

Räntederivat
Räntederivat (ränteswappar) finns i båda de kommunala bolagen men inte i kommunen.
Kommunen står som garant för bolagens räntederivat men kostnaden belastar respektive bolag
under löptiden. Räntederivaten används för att byta en rörlig ränta till en fast ränta som säkrar en
viss räntenivå under en specifik period framöver.
Per den 31 december är drygt 13 procent av totala låneportföljen säkrad genom räntederivat
vilket motsvarar 280,0 mkr. 100 procent finns i Nordea. Derivaten har totalt vid årsskiftet ett
negativt marknadsvärde på 18,4 mkr.
Motpart räntederivat
Nordea ;
100%

Datum för förfall av derivaten är för Mariehus AB april och maj 2022 och i VänerEnergi AB
september 2026 till september 2028. Räntan är i intervallet 2,16-3,81 procent.
Räntekostnad i år för derivaten för Mariehus är 4,9 mkr och VänerEnergi 4,1 mkr.

Valutarisk
Samtliga lån är i svenska kronor (SEK). I detta finns ingen valutarisk.
Operativa risker
Finansrådet har löpande möten för avstämning av processer och rutiner och för förvaltning av
skulder men även för likvida medel inom koncernen. Finansrådets möten dokumenteras. Detta
utvärderas löpande och rapportering sker till styrelser i samband med tertial och genom
finansrapporten.

Kapitalförvaltning
Koncernen har ett koncernkonto i Nordea med en checkkredit på 150,0 mkr. Krediten har
använts vid ett fåtal dagar i perioden. Vid utgången av året var saldot totalt på koncernkontot
78,8 mkr med ett snittsaldo under året på 76,9 mkr.
Inga placeringar finns av likvida medel.
Bevakning sker löpande av samtliga koncernkonton för att följa saldo och förändringar i
förhållande till uppsatta och beslutade limiter. Målet över tid är att ha en stabil likviditet utan att
använda checkkrediten mer än som en buffert. Likviditeten ska klara motsvarande minst en
månads skatteintäkter.

Uppföljning av finanspolicy
Mål/limit

Utfall bokslut

Utfall T2

Utfall T1

1-5 år

2,02

1,96

1,94

Kapitalförfall inom 12 månader

Max 50 %

24%

30%

35%

Genomsnittlig räntebindningstid

2-5 år

1,86

1,80

1,62

Max 60 %

48 %

54%

60%

Område
Genomsnittlig
kapitalbindningstid

Ränteförfall inom 12 månader

Under året har arbetet fortsatt med att omarbeta strukturen i skuldportföljen. Vid ingången av
året och starten av koncernbank var räntebindningen och ränteförfallet utanför målet. I samband
med omsättning av lån under året har en större andel av lånen fått fast ränta och därmed styrts
mot räntemålet. Detta genom att den genomsnittliga räntebindningstiden ökar och att tiden till
ränteförfall blir längre i tid. Kapitalbindningen är nu inom målet/limiten medan räntebindningen
fortsatt behöver öka i tid. Detta bedöms ske under 2022.

Årskostnad räntekostnader

Mariestads kommun
Mariehus AB
Mariehus Uttern AB
VänerEnergi AB
Summa
1)

Årskostnad räntekostnad
inklusive räntepåslag 1)
2,0
12,0
0,2
5,7
19,9

Varav
räntederivat
4,8
4,1
8,9

Varav
räntepåslag
4,0
0,1
0,8
4,9

För kommunen föreligger inget räntepåslag. Räntepåslaget debiteras koncernbolagen av kommunen och
motsvarar tidigare borgensavgift. Räntepåslaget är en intern kostnad inom koncernen.

Årskostnaden för räntan är totalt 19,9 mkr, av detta är 8,9 mkr kopplat till räntederivat med fast
räntesats. Kommunen har en betydligt lägre räntekostnad under 2021 jämfört med 2020 vilket
beror på att räntederivaten avslutades under 2020. Koncernbanken har ingen egen budget under
2021 då beslut om den togs i kommunfullmäktige efter beslut om driftsbudgeten 2021.

Sammanfattning
Kommunkoncernen hade vid ingången av 2021 en skuldportfölj på totalt 1986,3 miljoner kronor
(mkr). Under året har nyupplåning skett hos kommunen vilket ökat skuldportföljen med 150,0
mkr, amortering har skett med 19,3 mkr.
Detta gör att koncernens skuldportfölj per 31 december är 2117,0 mkr fördelat på kommunen
1053,6 mkr (49,8 %), Mariehus AB 722,2 mkr (34,1 %) och VänerEnergi AB 341,2 mkr (16,1 %).
Snitträntan under året exklusive derivat är 0,26 procent och inklusive derivat 0,69 procent.
Ingen amortering sker på nyupplåning vilket gör att både nya och gamla investeringar inte
finansiellt betalas tillbaks.
Med en ökad låneskuld både under aktuellt år och även de närmaste åren blir koncernen mer
känslig för en ökad marknadsränta. Det leder till att det finansiella nettot ökar och tar en större
del av den totala kostnadsmassan.
Under nästkommande år fortsätter fokus att vara att samordna och omsätta de lån som förfaller
för att minska det totala antalet lån i koncernen och nå kapital- och räntebindningen enligt
finanspolicyn.
Finansrådet har haft nio möten under perioden.
Nyttan av koncernbanken visar sig genom att nya lån läggs ihop och större poster kan uppnås
med bättre räntevillkor. En tydligare styrning genom användandet av koncernkonto gör att
likvida medel kan användas effektivare än att varje part hanterar det självt. Ett mer fokus mot
koncernens finanspolicy gör också att den önskade styrningen och riskhanteringen kan följas.
Ytterligare effekter sker allteftersom lån med fast ränta omsätts och hanteras koncernmässigt.

Ordlista
Checkkredit
En möjlighet att löpande låna pengar upp till en viss avtalad gräns där ränta betalas på det belopp
som utnyttjas.
Kapitalbindningstid
Hur lång tid ett lån är bundet. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ger ett mått för hela
skuldportföljen där vissa lån sträcker sig kortare respektive längre. Ett lån kan när tiden har löpt
ut antingen refinansieras eller återbetalas.
Motpartsrisk
Risken som finns att en motpart inte kan uppfylla avtalade betalningsskyldigheter och som
påverkas av hur stor exponeringen är gentemot motparten samt motpartens finansiella stabilitet.
Operativa risker
Exempelvis risker som uppstår på grund av felaktiga/bristfälliga interna processer, systemfel,
mänskliga fel eller externa händelser.
Refinansieringsrisk
Att inte kunna finansiera på nytt eller refinansiering på nytt till avsevärt sämre villkor.
Räntebindningstid
Hur lång tid en ränta är bunden. När tiden går ut kan det avtalas om en ny bindningstid med nya
räntenivåer beroende på marknadens förhållanden.
Räntederivat/ränteswap
En ränteswap är ett derivatinstrument som avtalar att två parter byter risk och betalningsström,
exempelvis byte från/till rörlig eller fast ränta. Betalningen beror på den underliggande tillgången
och räntenivån.
Ränterisk
Risken som är förknippad med förändringar i räntenivåerna. Exempelvis risken att betala mer i
ränta på ett lån med rörlig ränta när räntenivåerna stiger.
Valutarisk
Risken som uppstår vid handel med utländsk valuta på grund av att valutakursen kan förändras
till ett ofördelaktigt förhållande inför den faktiska transaktionen.
Stibor3M (Stockholm Interbank Offered Rate)
En daglig referensränta baserat på en genomsnittlig ränta som svenska storbanker är villiga att lån
ut till varandra. 3M står för en löptid på 3 månader.
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Granskning av
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Mariestad kommun
April 2022

Projektledare Daniel Brandt
Projektmedarbetare Matthew Matti

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

Ja

Sammanställda
räkenskaper

Ja
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-13 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-25. Rapportens innehåll har
sakgranskats av ekonomichef/redovisningschef.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser
noterats.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser
noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att kommunens räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.

1

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
2
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
3

Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation
R14.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper.
Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s
rekommendationer.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med
LKBR och god redovisningssed.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 51–75.
Bedömning
Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 51–75 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.

2022-04-14

Jan Nyström
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Mariestads kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021
Mariestad Kommun
April 2022

Projektledare Daniel Brandt
Projektmedarbetare Matthew Matti

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten
för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget
2021.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2021.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av kommunens årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-13 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-25.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2020–2022 innehållande
ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i
budget 2021. Det finansiella målet “Mariestad- en kommun med långsiktig hållbar
ekonomi och god ekonomisk hushållning” har tre delmål kopplat till sig. Bedömningen
som kommunen använder är indelad i fyra olika kategorier: 1) Uppfyllt, målet är helt
uppfyllt, 2) Positiv trend, arbete pågår med positiv trend, målet är delvis uppfyllt. 3)
Neutral trend - arbete ej påbörjat eller har inte gett någon utveckling sedan senaste
mätningen, målet ej uppfyllt. 4) Negativ trend - status för målet är sämre än vid senaste
mätningen, målet är ej uppfyllt.

Finansiella delmål

Utfall

Måluppfyllelse

Resultatet ska vara minst 2
procent över
mandatperioden.

Resultatet uppnås då årets
resultat motsvarar 6,3% av
årets skatteintäkter och
statsbidrag.

Positiv trend

Skattefinansierade
investeringar ska vara
självfinansierade över
mandatperioden.

Utfallet för kommunens
investeringar uppgår till
227,6 mkr, vilket är inom
årets budget.

Positiv trend

Soliditeten ska öka med minst Soliditeten har ökat från plus
1 procent per år för att uppnå 2 procent till plus 6 procent.
en positiv soliditet

Positiv trend

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en uppföljning av de mål som är kopplade till de fokusområden
som fullmäktige fastställt för verksamheten. Totalt finns fem övergripande mål som gäller
för Mariestads kommun under hela mandatperioden, varav ett mål rör ekonomin som
presenterats ovan. Som redan nämnt ovan så är kommunens bedömning indelad i fyra
olika kategorier. I årsredovisningen är den samlade bedömningen att samtliga av
kommunfullmäktiges mål visar en positiv trend för samtliga mål och att kommunen är
därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål för
mandatperioden.
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Kommunfullmäktiges
mål

Antal
delmål

Bedömningar i
årsredovisningen

Måluppfyllnad

En trygg kommun för
alla

8

4 positiv trend, 1
neutral trend, 1
uppfyllt och 2 saknar
bedömning.

Positiv trend/delvis
uppfyllt

En kreativ och
innovativ kommun

7

6 positiv trend och 1
saknar bedömning.

Positiv trend/delvis
uppfyllt

En välkomnande
kommun där alla
kontakter genomsyras
av ett gott bemötande

5

2 positiv trend, 1
neutral trend, 1
uppfyllt och 1 saknar
bedömning.

Positiv trend/delvis
uppfyllt

En attraktiv
tillväxtkommun

8

6 positiv trend och 1
uppfylld och 1 saknar
bedömning.

Positiv trend/delvis
uppfyllt

Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget
2021. Vi noterar att bedömningen av det finansiella målet är en prognos för
måluppfyllelsen vid mandatperiodens slut.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2021. Vi noterar att kommunstyrelsen delvis utvärderar måluppfyllelsen utifrån en
prognos över mandatperioden.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål

Delvis
Samtliga delmål kopplat till det
finansiella målet är på god väg
för att uppfyllas till 2022.

Verksamhetsmål

Delvis
Kommunens verksamhetsmål
är på god väg att uppfyllas, det
har varit en positiv trend nu i
två år och det förväntas att
respektive mål skall vara
uppfyllt till 2022.

Rekommendationer
•

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att förbättra
möjligheterna till styrning och uppföljning genom att även bedöma målen årsvis.
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2022-04-14

Lars Dahlin
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Mariestad kommuns reviisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan.. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 44

Dnr 2021/00408

Medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid övergångsstället
vid Ica Oxen, Mariestad
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att sätta upp trafikljus
vid övergångsstället vid Ica Oxen med hänvisning till begränsad fordonsmagasinering
(utrymmesbehov) på Stockholmsvägen vid eventuellt stoppljus.
Bakgrund

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
skapa förutsättningar för en ökad säkerhet vid övergångsstället från Ica Oxen till
området för butikens parkering. Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat
förslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. (Kf § 87/21)
För att ha en utgångspunkt vid analysen av trafiksituationen och trafiksäkerhet i
korsningen Stockholmsvägen/Viktoriagatan har trafikmätningar genomförts i
samband med några iakttagelser. Trafikmängden i korsningen
Stockholmsvägen/Viktoriagatan är cirka 6500 fordon/dygn (baserad på
trafikmätningarna på Stockholmsvägen och Viktoriagatan samtidigt under
mätperioden 18–24 februari 2022). Detta gör att sträckan på Stockholmsvägen där
korsningen ligger är en av de högst trafikerade sträckorna med blandad trafik i
Mariestad.
Till ovannämnda problematik adderas de korta avstånden vid tillfällig bilmagasinering
mellan samtliga konfliktpunkterna som ligger 250 m väster om korsningen
Stockholmsvägen/Viktoriagatan. Järnvägskorsningen 150 m från korsningen
Stockholmsvägen/Viktoriagatan ställer även till problem när Kinnekulletåget korsar
Stockholmsvägen med bilköer till följd.
Övergångstället mellan norra och södra sidan av Stockholmsvägen har en hög
standard på utformning ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Korsningen är öppen med
bra sikt, vägmärke och vägmarkeringar som tydlig visar trafikanternas skyldighet i
trafiken. Övergångstället har försetts med blinkande varningslampor för oskyddade
trafikanter som tillsammans med mittrefugerna bidrar till att uppnå en hög standard
på trafiksäkerhet vid det obevakade övergångstället.
Övriga trafikaspekter där hänsyn har tagits när korsningen analyseras är närheten till
busshållplatserna på östra sidan av korsningen, hastighetsregleringen (30 km/tim),
om övergångstället har tillfredställande belysning och observationer av trafikanternas
beteende när de korsar Stockholmsvägen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Tekniska förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
denna dimension.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

Sida 2

Bedömning ur miljömässig dimension

Ett övergångställe är inte bara en trafiksäkerhetsåtgärd snarare en
framkomlighetsåtgärd för oskyddade trafikanter. Grundprincipen är att biltrafiken
regleras naturligt med väjningsplikt när fotgängare korsar gatan. Denna typ av
reglering undviker lokala konfliktpunkter ur ett miljöperspektiv då inget motorfordon
behöver stanna om det inte är för att väja mot fotgängare som har för avsikt att korsa
gatan.
Bedömning ur social dimension

En trafiksignal kan lösa ett problem för oskyddade trafikanter men samtidigt skapas
ett framkomlighetsproblem för fordonstrafiken. Trafiksituationen skall ses med ett
större helhetsperspektiv varpå tekniska förvaltningen föreslår att avslå
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

Tnau § 50/22
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-03-08
Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2022-03-04,
Kartbild över den analyserade korsningen där samtliga trafik- och säkerhetsaspekter
beaktades.
Kf § 87/21
Medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid övergångsstället Ica Oxen

Expedierats till:
Kommunfullmäktige Mariestad (anmälan)
Förslagsställaren
Trafikingenjör Fernando Cruz Del Aguila

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-29

Socialnämnden
Sn § 31

Dnr 2021/00158

Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 4, 2021
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut, kvartal 4,
2021.
Bakgrund

Verksamheten återrapporterar ej verkställda beslut för kvartal 4, 2021.
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap 6 f § och Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade 28 § f ska Socialnämnden till Inspektionen för vård och
omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725)
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 § och
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska
nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller
samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.
Samma gäller för beslut där verkställighet har avbrutits och inte återupptagits
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap 6 h § och Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade 28 § h ska Socialnämnden till fullmäktige lämna en
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som
inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Samma gäller för beslut där verkställighet har avbrutits och inte återupptagits
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Under aktuellt kvartal var fem beslut om boende för vuxna enligt
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § 9 p ej verkställda. Ett
av besluten avslutades genom återtagen ansökan. Två av besluten avslutas i
mars genom inflytt i avsett boende. Ett beslut om särskilt boende enligt
Socialtjänstlagen 4 kap 1 § var under perioden ej verkställt. Personen har
erbjudits boende men tackat nej.
Bedömning ur ekonomisk synpunkt

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt
Socialtjänstlagen 4 kap 1 § eller Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade 9 § som någon är berättigad till enligt beslut av
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-29

Socialnämnden ska åläggas att betala en särskild avgift. Avgiften är lägst tio
tusen kronor och högst en miljon kronor.
Bedömning ur miljömässig dimension

Ingen påverkan.
Bedömning ur social dimension

De personer som är berättigade till insatser enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 §
eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § har efter utredning
bedömts ha behov av insatserna för att uppnå skälig levnadsnivå respektive
goda levnadsvillkor. Utan insatserna ökar risken för sociala komplikationer och
personerna får sämre förutsättningar för en god utveckling.
I avvaktan på att beslut ska verkställas kan eventuellt andra insatser avhjälpa
riskerna.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Agneta Rönnkvist, 2022-03-04
Dokument: Redovisning av beslut som ej verkställts i tid, kvartal 4, 2021
upprättat av enhetschef Agneta Rönnkvist, 2022-03-04
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Tf. socialchef Annika Larsson Maspers
Tf. vård och omsorgschef Selma Bandic
Enhetschef Agneta Rönnkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LSS 9:9

Boende vuxna 2021-04-23 2022-03-29

Antal
dagar
från
beslut
336

LSS 9:9

Boende vuxna 2021-04-09 2021-12-30

261

LSS 9:9

Boende vuxna 2021-05-26 2022-03-01

275

LSS 9:9

Boende vuxna 2021-07-29 2022-03-29

240

LSS 9:9

Boende vuxna 2021-09-24 2022-03-29

SoL 4:1

Särskilt
boende

Lagrum

Insats

Beslutsdatum

Dag för
rapportering/
Avslut

2021-08-20 2022-03-29

Verkställt

Avslutat

Orsak till
dröjsmål
Saknas
bostad

2021-12-30 Saknats
bostad
Tackat nej

Övrigt
Hyr lägenhet av
kommunen, har
boendestöd
Har återtagit ansökan

185

Saknats
bostad
Tackat nej

Tackat nej 2021-10-01
Tackat ja 2022-01-18,
inflytt 2022-03-01
Tackat ja 2022-01-05,
inflytt mars
Tackat nej 2021-10-26

219

Tackat nej

Tackat nej 2021-11-16

Erbjudande

Kön/Född
Man-02

Man -01
2021-09-27 Man - 97
2022-01-18
2022-01-04 Kv -98
2021-10-22 Kv -63
2021-11-16 Man -57

2022-03-16

Svar på interpellation om åtgärder för att Mariestads kommun ska kunna ha en samordnade roll
till stöd för flyktingar från Ukraina
I skrivande stund den 16 mars väljer jag att svara så här på Interpellationen eftersom det med all
säkerhet kommer att hinna hända en hel del i den aktuella frågan innan kommunfullmäktiges
sammanträde.
För närvarande håller vi på att samordna kommunens verksamhet vilket innebär att många saker
sker parallellt och detta arbete har högsta prioritet inom kommunens ledningsgrupp. Har ständig
kontakt med migrationsverket som är den myndighet som måste ge oss riktlinjer hur vi skall agera
inom vårt ansvarsområde. Samtidigt håller Sveriges kommuner och regioner (SKR) på med att
sammanställa hur vi ska få en samordning bland Sveriges kommuner. Kris/beredskap listor och
handlingsplaner mm håller på att uppdateras och tydliga ansvarsområden tas fram med information
om vem som är ansvarig för vad. Allt detta genomförs för att vi ska lösa vårt åtagande.
Vi kommer behöva rusta/förbereda oss ordentligt i denna fråga och som kommun måste vi ha en
uthållighet i en situation som denna. Att kommunen och migrationsverket kommer behöva
frivilligorganisationerna är självklart och i skrivande stund är det omöjligt att veta vad vi kommer
behöva samarbeta om och hur det kommer att ser ut.
Dessa frågor hoppas jag det finns svar på när fullmäktige avhandlar denna interpellation.

Johan Abrahamsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Datum: 2022-04-04
Dnr: KS 2022/00049
Sida: 1 (1)

Administrativa enheten
Eleonor Hultmark

Kommunfullmäktige

Redovisning av motioner och medborgarförslag
som är under beredning april 2022
Förslag till beslut
Redovisningen antecknas till protokollet.

Bakgrund
Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har
färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger årligen, i april
och i oktober.
Administrativa enheten har upprättat en sammanställning över dessa motioner
och medborgarförslag.
Totalt är 16 motioner och 13 medborgarförslag under beredning i kommunens
olika sektorer.
Sedan förra redovisningen i kommunfullmäktige den 25 oktober 2021 har
7 motioner och 22 medborgarförslag behandlats av fullmäktige och nämnder.

Underlag för beslut
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-04
Sammanställning över motioner och medborgarförslag som är under beredning
– april 2022

Eleonor Hultmark
Handläggare

Datum: 2022-04-04
Dnr: KS 2022/00049
Sida: 1 (4)

Administrativa enheten
Eleonor Hultmark

Kommunfullmäktige

Redovisning av motioner och medborgarförslag
som är under beredning april 2022

Motioner som är under beredning
1. Motion om skogsbruk
(KS 2021/35)
Ärendet registrerades 2021-01-21
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
2. Motion om handlingsplan för maximalt 30 medarbetare per
chef
(KS 2021/163)
Ärendet registrerades 2021-03-26
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
3. Motion om att tillhanda lokaler till ideella föreningar
(KS 2021/166)
Ärendet registrerades 2021-03-29
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
4. Motion om källsortering
(KS 2021/203)
Ärendet registrerades 2021-04-26
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden
5. Motion om lokalproducerad mat
(KS 2021/258)
Ärendet registrerades 2021-05-31
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
6. Motion om utflykter
(KS 2021/295)
Ärendet registrerades 2021-06-14
Ärendet är under beredning hos socialnämnden

Sida
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7. Motion om att delta i projektet Vintercyklist
(KS 2021/383)
Ärendet registrerades 2021-09-27
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
8. Motion om en samlad redovisning av arbetet med hållbarhet
(KS 2021/415)
Ärendet registrerades 2021-10-25
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
9. Motion om friskvårdsbidrag
(KS 2021/416)
Ärendet registrerades 2021-10-25
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
10. Motion om inrättande av biotopskyddsområden som
kompensation för exploatering av mark och vatten
(KS 2021/468)
Ärendet registrerades 2021-11-29
Ärendet är under beredning hos miljö- och byggnadsnämnden
11. Motion om att delta på möten med lika villkor
(KS 2021/473)
Ärendet registrerades 2021-11-29
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
12. Motion om stadsodling
(KS 2021/474)
Ärendet registrerades 2021-11-29
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
13. Motion om syn- och hörselinstruktör
(KS 2021/494)
Ärendet registrerades 2021-12-13
Ärendet är under beredning hos socialnämnden
14. Motion om fullständiga underlag vid beslut
(KS 2022/60)
Ärendet registrerades 2022-01-31
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
15. Motion om att utreda arbetsmiljön
(KS 2022/57)
Ärendet registrerades 2022-01-31
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
16. Motion om skolfrukost
(KS 2022/55)
Ärendet registrerades 2022-01-31
Ärendet är under beredning hos utbildningsnämnden

Sida
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Medborgarförslag som är under beredning
1.

Medborgarförslag om bidrag till arbetsskor för
undersköterskor
(KS 2021/350)
Ärendet registrerades 2021-08-16
Ärendet är under behandling hos kommunstyrelsen

2.

Medborgarförslag om uppsamlingsplats för trädgårdsavfall i
Sjötorp
(KS 2021/305)
Ärendet registrerades 2021-06-16
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden

3.

Medborgarförslag om att göra ett centrum för
besöksnäringen
(KS 2021/394)
Ärendet registrerades 2021-10-25
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen

4.

Medborgarförslag om en gång- och cykelväg utmed väg 202
(KS 2021/305)
Ärendet registrerades 2021-11-29
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen

5.

Medborgarförslag om ett tydliggörande av identifikationer
(KS 2021/432)
Ärendet registrerades 2021-11-29
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen

6.

Medborgarförslag om broddar till kommunens pensionärer
(KS 2021/426)
Ärendet registrerades 2021-11-29
Ärendet är under beredning hos folkhälsorådet

7.

Medborgarförslag om kartläggning av hörslingor
(KS 2021/483)
Ärendet registrerades 2021-12-02
Ärendet är under beredning hos folkhälsorådet

8.

Medborgarförslag om att hitta en annan placering av
pumptrackbanan än Karlsholme
(KS 2022/47)
Ärendet registrerades 2022-01-20
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen

Sida
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9.

Medborgarförslag om att anlägga ett utegym vid Snapens
friluftsgård
(KS 2022/37)
Ärendet registrerades 2022-01-14
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen

10. Medborgarförslag om att göra hela gästhamnen till
gästplatser
(KS 2022/23)
Ärendet registrerades 2022-01-03
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
11. Medborgarförslag om ett jubileum Mariestad 440 år
(KS 2022/59)
Ärendet registrerades 2022-01-27
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
12. Medborgarförslag om en träffpunkt för äldre
(KS 2022/62)
Ärendet registrerades 2022-01-31
Ärendet är under beredning hos socialnämnden
13. Medborgarförslag om hundrastgård
(KS 2022/75)
Ärendet registrerades 2022-02-01
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden

Eleonor Hultmark
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 51

Dnr 2022/00101

Riktlinje för distansarbete
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinje för distansarbete.
Bakgrund

I och med att verkningarna av pandemin har börjat avta och arbetslivet till viss del
börjat återgår till ”det vanliga”, är frågan om möjlighet till distansarbete för delar av
kommunens verksamheter aktuell.
Under pandemin har några yrkeskategorier, utifrån de råd och riktlinjer som getts av
Folkhälsomyndigheten, utfört sina arbetsuppgifter på annan plats än den ordinarie.
Detta har varit möjligt genom att arbetet anpassat till viss del genom exempelvis
deltagande på möten via system som Skype, Teams, Zoom med flera. Tillgång till
system och mappar har också bidragit.
För flera av dem som utfört arbete på distans, finns en önskan om att kunna ha kvar
denna möjlighet. Arbetsgivaren är positiv till detta, då möjligheten att erbjuda
distansarbete inom vissa yrken är att se som en konkurrensfördel vid rekryteringar
och stärker kommunens arbetsgivarvarumärke. Det är dock viktigt att distansarbetet
regleras så att bland annat arbetsledning, arbetsmiljö, och produktivitet inte påverkas
negativt.
Arbetsgivaren har av detta skäl, i samverkan med övriga skaraborgskommuner, tagit
fram ett underlag för att reglera och tydliggöra förutsättningarna för att distansarbete
ska vara aktuellt för en enskild medarbetare. Underlaget har bearbetats av
kommunchefens ledningsgrupp under ledning av HR-chef och fått formen av en
riktlinje.
Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomiska dimensioner utifrån de globala målen för hållbar utveckling bedöms inte
vara relevanta för ärendet och därmed görs ingen bedömning ur ekonomisk
dimension.
Bedömning ur miljömässig dimension

Aspekter inom den miljömässiga dimensionen kan kopplas till mål 11 - Hållbara
städer och samhällen samt mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion inom
Agenda 2030. Positiva miljöeffekter kan finnas, då distansarbetet för några
medarbetare innebär en minskning av pendling med bil.
Bedömning ur social dimension

Aspekter inom den sociala dimensionen kan kopplas till mål 3 - Hälsa och
välbefinnande inom Agenda 2030. Möjlighet till distansarbete ger medarbetaren
större möjlighet att få ihop det så kallade ”livspusslet”. Dock följer med distansarbete
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-04-13

vissa arbetsmiljömässiga risker och därmed förändrade krav på närmaste chef i sättet
att leda.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag § Ksau 68/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-10
HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-07
Riktlinje för distansarbete
Expedieras till:
HR-chef, Per Johansson
Samtliga förvaltningschefer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum: 2022-03-10
Dnr: KS 2022/00101
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Riktlinje för distansarbete
Kommundirektörens förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att anta riktlinje för distansarbete.

Bakgrund
I och med att verkningarna av pandemin har börjat avta och arbetslivet till viss
del börjat återgår till ”det vanliga”, är frågan om möjlighet till distansarbete för
delar av kommunens verksamheter aktuell.
Under pandemin har några yrkeskategorier, utifrån de råd och riktlinjer som
getts av Folkhälsomyndigheten, utfört sina arbetsuppgifter på annan plats än
den ordinarie. Detta har varit möjligt genom att arbetet anpassat till viss del
genom exempelvis deltagande på möten via system som Skype, Teams, Zoom
med flera. Tillgång till system och mappar har också bidragit.
För flera av dem som utfört arbete på distans, finns en önskan om att kunna ha
kvar denna möjlighet. Arbetsgivaren är positiv till detta, då möjligheten att
erbjuda distansarbete inom vissa yrken är att se som en konkurrensfördel vid
rekryteringar och stärker kommunens arbetsgivarvarumärke. Det är dock viktigt
att distansarbetet regleras så att bland annat arbetsledning, arbetsmiljö, och
produktivitet inte påverkas negativt.
Arbetsgivaren har av detta skäl, i samverkan med övriga skaraborgskommuner,
tagit fram ett underlag för att reglera och tydliggöra förutsättningarna för att
distansarbete ska vara aktuellt för en enskild medarbetare. Underlaget har
bearbetats av kommunchefens ledningsgrupp under ledning av HR-chef och
fått formen av en riktlinje.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Ekonomiska dimensioner utifrån de globala målen för hållbar utveckling
bedöms inte vara relevanta för ärendet och därmed görs ingen bedömning ur
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Bakgrund
I och med att verkningarna av pandemin har börjat avta och arbetslivet till viss del
börjat återgår till ”det vanliga”, är frågan om möjlighet till distansarbete för delar
av kommunens verksamheter aktuell.
Under pandemin har några yrkeskategorier, utifrån de råd och riktlinjer som getts
av Folkhälsomyndigheten, utfört sina arbetsuppgifter på annan plats än den
ordinarie. Detta har varit möjligt genom att arbetet anpassat till viss del genom
exempelvis deltagande på möten via system som Skype, Teams, Zoom med flera.
Tillgång till system och mappar har också bidragit.
För flera av dem som utfört arbete på distans, finns en önskan om att kunna ha
kvar denna möjlighet. Arbetsgivaren är positiv till detta, då möjligheten att erbjuda
distansarbete inom vissa yrken är att se som en konkurrensfördel vid rekryteringar
och stärker kommunens arbetsgivarvarumärke. Det är dock viktigt att
distansarbetet regleras så att bland annat arbetsledning, arbetsmiljö, och
produktivitet inte påverkas negativt.
Arbetsgivaren har av detta skäl, i samverkan med övriga skaraborgskommuner,
tagit fram ett underlag för att reglera och tydliggöra förutsättningarna för att
distansarbete ska vara aktuellt för en enskild medarbetare. Underlaget har
bearbetats av kommunchefens ledningsgrupp under ledning av HR-chef och fått
formen av en riktlinje.
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Inledning/bakgrund
Det är verksamhetens behov som ytterst styr arbetet och därmed också möjlighet att arbeta
från distans. För vissa grupper inom kommunens verksamheter kommer distansarbete vara
möjligt, medan det för de flesta yrkesgrupper inte är möjligt att arbeta på distans. Det är
viktigt att i bedömningen utgå från vilka uppgifter om kan lämpa sig för ett distansarbete och
vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att ett distansarbete ska vara möjligt.
Distansarbete kan tillämpas där effektivitet och produktivitet inte riskerar att försämras. Det
ska vara fråga om fördelar för både verksamhet och medarbetare och ska användas
ansvarsfullt och med omdöme. Servicenivån och kvaliteten till invånarna och kommunens
interna arbete får inte försämras som en följd av distansarbete.
En fördel med distansarbete och ett mobilt arbetssätt där medarbetaren kan använda sin tid
mer effektivt, är att det kan leda till såväl effektivisering av verksamheten, samt bättre
arbetsmiljö och en bättre livssituation för medarbetaren. Medarbetaren kan arbeta i
situationer där hen annars skulle behöva vara helt ledig eller befinna sig på resa och
därigenom minska framtida arbetsbelastning för sig själv och andra medarbetare. Möjligheten
att arbeta mer fokuserat utan att bli avbruten av möten, besök eller annat som inträffar på
arbetsplatsen finns också. I konkurrensen om arbetskraft finns också fördelar för
arbetsgivaren, då denna kan uppfattas som mer attraktiv, bland annat för yngre medarbetare
som ges ökad möjlighet att kombinera yrkes- och familjeliv. Möjligheten att locka kompetenser
från andra delar av landet kan också öka.
En risk med omfattande distansarbete är att arbetsplatsens normala verksamhet kan påverkas
negativt och att de som är kvar på arbetsplatsen får ta större del av ärenden, obokade besök
med mera. Chefens möjlighet till fysisk kontakt med medarbetaren och överblick över
verksamheten över tid behöver också beaktas.
Det är verksamhetens behov och arbetsuppgifternas karaktär som avgör om det är möjligt och
lämpligt att distansarbeta, vilket innebär att möjligheten till distansarbete är olika beroende på
verksamhetens art och medarbetarens arbetsuppgifter. Distansarbete ska inte medges
generellt utan sociala, juridiska, kostnads- och arbetsmässiga aspekter skall beaktas i det
enskilda fallet.
Distansarbete bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan närmaste chef och medarbetare.
Distansarbete ska vara frivilligt och förutsätter att chef och medarbetare är överens. För att få

framgång med denna arbetsform ska de tillsammans definiera mål för arbetet, hur arbetet
skall redovisas och hur resultatet ska följas upp. Ytterst är det närmaste chef som avgör.
Syftet med riktlinjen är att vägleda chefer och medarbetare till överenskommelser om
distansarbete som blir positiva för såväl medarbetare som verksamhet.

Definitioner


Distansarbete = allt arbete utanför huvudarbetsplatsen.



Tillfälligt distansarbete = tillfälligt arbete hemifrån eller på annan plats. Denna riktlinje
syftar inte till att reglera denna typ av distansarbete.



Regelbundet distansarbete = arbete från annan fast plats än huvudarbetsplatsen minst
en dag i veckan, reglerat i ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.



Distansarbetsplats = fast arbetsplats på annan plats än huvudarbetsplatsen där
arbetstagaren kontinuerligt utför arbete minst en dag per vecka. Utgångspunkten är
att denna är förlagd till medarbetarens hem.



Flexibel arbetsplats = ett förändrat arbetssätt utifrån en kulturförflyttning där man
utgår från arbetet som utförs och inte platsen som arbetet utförs på.



Tjänsteställe = är ett rent skatterättsligt begrepp som kan påverka Skatteverkets
bedömning om resor ska anses vara resor till och från arbetet eller ej. Läs mer på
Skatteverkets hemsida.

Vad gäller vid distansarbete?
Omfattning och tjänsteställe
Omfattningen av distansarbetet påverkar var tjänstestället finns. Om distansarbete erbjuds i
stor omfattning, det vill säga mer än halva arbetstiden, kommer distansarbetsplatsen att bli
tjänsteställe. Vad som utgör tjänsteställe regleras i skattelagstiftningen och är inte en fråga
arbetsgivaren vare sig ensidigt kan reglera eller avtala om med arbetstagarorganisation eller
arbetstagare. Även om arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om att kontoret är
huvudarbetsplats påverkar detta alltså inte var tjänstestället rent skatterättsligt finns. Mer
information om tjänsteställe finns att läsa på skatteverkets hemsida.

Arbetstid
Arbetstiden vid distansarbete är reglerad i arbetstidslagen, allmänna bestämmelser (AB), andra
kollektivavtal samt eventuella lokala avtal, exempelvis flexavtal. Den som arbetar på distans
följer alltså de ordinarie villkor som följer av anställningsavtalet. Det är arbetsgivaren som
ytterst beslutar om arbetstidens förläggning, antalet dagar och vilka dagar. Förändringar i vad
som avtalats kan komma att ändras med kort varsel av arbetsgivaren utan att detta innebär en
uppsägning av överenskommelsen.
Samma arbetstidsregler och flextidsredovisning gäller som vid arbete på den ordinarie
arbetsplatsen. Arbetstid ska registreras på samma sätt som vid arbete på den ordinarie
arbetsplatsen. Uppstår det frågor om arbetstid när medarbetaren arbetar hemifrån eller på
annan plats, ansvarar närmaste chef för att denna hanteras. HR-enheten kan vara behjälplig
med stöd.

Tillgänglighet
Medarbetarens tillgänglighet regleras i överenskommelsen mellan arbetsgivaren och
arbetstagaren beroende på medarbetarens arbetsuppgifter. Medarbetare ska vara nåbar via
telefon, e-post samt andra digitala kanaler på arbetstid, utöver de tider medarbetaren sitter i
aktiviteter som begränsar tillgängligheten.
Medarbetaren ska delta i arbetsplatsträffar, arbetsgrupper, konferenser, eller andra i förväg
planerade möten, utbildningstillfällen eller liknande på samma villkor som för övriga
medarbetare. Några möten kan vara av sådan karaktär att den fysiska närvaron är ett krav,

vilket innebär att distansarbete inte är aktuellt vid just det tillfället. Det samma gäller vissa
arbetsuppgifter. Det är viktigt att medarbetaren bibehåller sociala kontakter med
arbetskamrater och arbetsplatsen. Eventuell sjukfrånvaro, vård av sjukt barn och övriga
ledigheter ska anmälas enligt de rutiner som gäller hos arbetsgivaren.
För att säkerställa att den löpande verksamheten fungerar utan problem, att det finns
medarbetare tillgängliga samt för att inte medarbetare på arbetsplatsen får för mycket extra
arbetsuppgifter, behöver en nära dialog föras med närmaste chef.
Arbete på annan plats än ordinarie arbetsplats, ska meddelas till arbetsplatsen genom
information på tavla, elektroniskt (kalender/Teams/Skype), kollegor och närmaste chef.

Arbetsmiljö
Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön oavsett var arbetet utförs. Arbetstagaren ska
medverka i att skapa goda arbetsförhållanden bland annat genom att uppmärksamma och
rapportera risker. Riktlinjer, avtal och policys (som flexibel arbetstid och arbetsmiljöregler)
gäller på samma sätt vid mobilt arbete som vid arbete på den ordinarie arbetsplatsen.
Däremot gäller inte Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)
för arbete i hemmet.
Förutom genom dialog ska närmaste chef undersöka arbetsmiljön för medarbetaren genom att
göra en skyddsrond vid distansarbete. Utifrån resultatet på enkät och skyddsrond ska chef,
skyddsombud och medarbetare sedan göra en riskbedömning och föreslå åtgärder för att
minimera eller ta bort riskerna. Underlag för sådan skyddsrond finns som bilaga till denna
riktlinje.
Arbetstagaren ska meddela om det uppstår arbetsmiljöproblem samt tillåta att arbetsgivaren,
efter överenskommelse med arbetstagaren, får besöka denne på distansarbetsplatsen.

Digital utrustning
Endast den av arbetsgivaren tillhandahållna datorn får användas för uppkoppling mot
arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansvarar för att maskiner och utrustning som lämnas till
arbetstagaren är betryggande ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsgivaren ansvarar för förlust av
eller skada på utlämnad utrustning för distansarbete. Arbetsgivaren ersätter inte skada som
medarbetarens hemförsäkring inte ersätter, exempelvis vid brand. Medarbetaren ansvarar för

förlust och/eller skada på den utlämnade utrustningen som förorsakats av grov oaktsamhet.
Medarbetaren förbinder sig att omgående anmäla uppkommen förlust eller skada på
förekommen utrustning till arbetsgivaren. Medarbetaren svarar för elförbrukningskostnader,
datatrafik samt att denna håller tillräckligt hög kvalitet för att arbetet ska kunna utföras utan
störningar.

IT-säkerhet och skyddsfrågor
Samma grad av informationssäkerhet som vid ordinarie arbetsplats ska kunna garanteras vid
distansarbete. Vid distansarbete är medarbetaren ansvarig för att information skyddas och att
någon obehörig inte får åtkomst till den. Dator ska inte lämnas olåst eller utan uppsikt.
Medarbetaren ska erhålla det säkerhetsstöd som behövs. För åtkomst till kommunens nätverk
krävs teknik och behörigheter enligt kommunens standard.

Försäkring vid distansarbete
Kommunens medarbetare är försäkrade via AFA försäkringsbolag. Denna försäkring täcker
endast arbetsskador, men inte skador på egendom.
Arbetsskada
En skada anses vara en arbetsskada om sambandet mellan arbetet och skadan är tillräckligt
stark. En skada som inträffar på huvudarbetsplatsen, under arbetstid är normalt en
arbetsskada. När en skada inträffar i arbetstagarens hem finns inte samma självklara koppling
till arbetet. Då krävs det att olycksfallet har ett direkt samband med arbetet man ska utföra,
alltså att man skadat sig i samband med att man utför sina arbetsuppgifter.
På AFA Försäkrings webbplats, https://www.afaforsakring.se/ listas följande exempel som
arbetsskador:


om du snubblar på datasladden till din jobbdator



om något händer när du:
o

sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl eller pratar i telefon med
kollega eller kund

o

går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon



o

under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte

o

åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev

skada som uppstår under ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren godkänt
detta arbetssätt.

Däremot gäller inte arbetsskadeförsäkringen när man skadar sig i hemmet i största allmänhet,
även om det sker under fastställd arbetstid. Det kan till exempel vara när man kokar kaffe i
köket eller hämtar en varm tröja i garderoben.
Skador på egendom
Arbetsgivaren har inte möjlighet att försäkra distansarbetsplatsen. Att få arbeta på distans
kräver därför att arbetstagen har hemförsäkring.
Det är inte helt klart i vilken utsträckning hemförsäkringar täcker denna typ av skador. Om
skadan varit framme och det visar sig att hemförsäkringen inte täcker skadan får frågan lösas
utifrån skadeståndsrättsliga principer genom arbetsgivarens ansvarsförsäkring. En
förutsättning för att arbetsgivaren ska anses vara skadeståndsskyldig för sakskador som
drabbat arbetstagaren och för att ersättning ska kunna lämnas genom arbetsgivarens
ansvarsförsäkring, är dock att arbetsgivaren ska ha orsakat skadorna genom oaktsamhet eller
försumlighet.

Hantering av handlingar och annan information
Offentlighetsprincipen jämte sekretesslagen gäller även för distansarbete. Hanteringen av
allmänna handlingar ska vid distansarbete ske med samma kvalitet och säkerhet som
hanteringen vid ordinarie arbetsplats. Alla allmänna handlingar, inkomna såväl som upprättade
ska diarieföras och finnas tillgängliga för allmänheten i enlighet med ordinarie rutiner.
Sekretessbelagd information får inte förvaras eller skrivas ut på distansarbetsplatsen. Ingen
utomstående får ges tillfälle att ta del av sekretessbelagda uppgifter. Observera att även
handanteckningar kan innehålla sekretessbelagt material. Lika viktigt är att säkerställa att
överhörning av telefonsamtal eller samtal via Skype/Teams inte kan ske, exempelvis vid samtal
i offentliga miljöer eller vid användning av så kallad ”puck” eller högtalare.

Möbler, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial och liknande
Arbetsgivaren ansvarar för att medarbetaren har tillgång till den utrustning som behövs för att
genomföra sitt arbete, men eftersom en överenskommelse om distansarbete bygger på
frivillighet från både arbetsgivare och arbetstagare kan inte arbetstagaren kräva viss
arbetsutrustning om motsvarande utrustning finns att tillgå på huvudarbetsplatsen.
Arbetsgivaren kan dock bidra i viss utsträckning till distansarbetsplatsens utformning genom
att tillhandahålla enklare utrustning med ergonomiskt syfte, exempelvis så kallade
”laptopstativ” av papp.
Arbetstagaren har bara har rätt till ersättning för kostnader som uppkommer till följd av
distansarbetet om dessa godkänts i förväg av arbetsgivaren. Kostnader som ersätts kan utgöra
inkomst av tjänst som ska förmånsbeskattas.

Skriftlig överenskommelse
För att förtydliga arbetssätten ska närmaste chef och medarbetare göra en skriftlig
överenskommelse (se bilaga 3). Denna gäller för högst ett år i taget. Chef och medarbetare
behöver noggrant diskutera samtliga aspekter av distansarbete och även fortlöpande
utvärdera detta – förslagsvis i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Om förlängning av
överenskommelsen ska göras bör en utvärdering göras för ställningstagande.
Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid på en månad, eller med omedelbar
verkan om särskilda skäl föreligger (endera part har grovt åsidosatt vad som normalt kan
förväntas av dem).

Att leda på distans
Förändrade krav på chefen?
Forskning visar att ledarskapet vid distansarbete har en stark inverkan på medarbetarens
välbefinnande – framför allt arbetsrelaterat sådant – och arbetstillfredsställelse. Detta i sin tur
påverkar medarbetarens prestation. Det är viktigt att komma ihåg att distansledarskap i grund
och botten är samma ledarskap som det som sker på plats. Det är bara formerna som har
förändrats.
Med distansarbete följer några tänkbara risker som chefen bör vara uppmärksam på.
Medarbetare kan bli isolerade eller uppleva att de är isolerade. Det kan uppstå konflikt mellan
distansarbetare och sådana som finns på plats, vara svårare för chefen att upptäcka ohälsa och
det kan vara svårare för vissa medarbetare att prestera. Av det skälet bör närmaste chef,
precis som annars, motivera, inspirera och föregå med gott exempel, visa tillit (tro på att
medarbetarna faktiskt gör sitt jobb), visa och ge stöd samt kommunicera regelbundet. Det är
därför viktigt att kommunicera tydligt, uppmuntra, ge beröm och feedback.
Att arbeta hemifrån skapar ett ökat behov av dialog mellan chef och medarbetare och
närmaste chef ska därför ha regelbunden kontakt med de medarbetare som arbetar på
distans. Det gäller att ”släppa på tyglarna” och inte kräva total synlighet från medarbetarens
sida.
Mer information och stöd finns på Navet samt Sunt arbetslivs hemsida.

Möten
Det digitala mötet kommer att behöva klara rutiner för hur de genomförs med kvalitet. Det är
lättare att genomföra när alla är med digitalt i mötet. Möten där några medarbetare deltar
fysiskt och några på distans, ska den som ansvarar för mötet se till att det finns möjlighet att ta
del av det material som presenteras, att alla kommer till tals med mera. Mer om digitala
möten går att läsa om i bilaga 1.

Om riskbruk och missbruk
För en medarbetare med en missbruksproblematik är det extra viktigt att befinna sig på en
arbetsplats som ställer tydliga krav, vilket förebygger återfall och ökar chansen till en
bestående förändring. Ensamarbete och hemarbete är starkt kopplat till missbruk, om det så
rör alkohol, droger eller spelande. Utmaningen för dig som chef är att se och följa dina
medarbetare vid distansarbete över en längre tid.
Det är viktigt att såväl chefer som medarbetare blir upplysta om att alkohol och drogpolicyn
gäller oavsett var arbetet utförs. Sträva efter att ha ett klimat i gruppen som är öppen och att
det är tillåtet att prata om hur man mår, om hur eventuell oro ska hanteras. Chefer har ett
arbetsmiljörättsligt ansvar att uppmärksamma oro, stress, psykisk ohälsa, tecken på missbruk
etc. hos medarbetaren.
Det är viktigt att komma ihåg att tidiga tecken på missbruk ofta påminner om tecken på andra
orsaker till att medarbetaren inte mår bra, som till exempel psykisk ohälsa, stress, skilsmässa/
separation, dålig ekonomi, sjukdom i familjen etc.
Nedanstående punkter kan fungera som stöd för att motverka risk för missbruk vid
distansarbete:
•Chefen bör vara tillgänglig och kunna nås på telefon
•Uppmuntra att kollegor håller kontakt med varandra
•Ha en struktur för uppföljning som är känd av alla
•Boka upp regelbundna möten/avstämningar med medarbetarna helst via video/bild
•Genomför regelbundna gruppmöten/avstämningar via videokonferens
Hur en chef ska agera vid misstanke om missbruk framgår av kommunens policy och riktlinje
om alkohol, droger och spelmissbruk.

Bilaga 1 - Att leda på distans, praktiska tips
Det är viktigt att komma ihåg att distansledarskap i grund och botten är samma ledarskap som det
som sker på plats. Det är bara formerna som har förändrats. Rollen som chef är central för att
medarbetaren i samband med distansarbete kan ha en fortsatt känsla av trygghet, en god arbetsmiljö
och förutsättningar för att kunna prestera bra.
Här finns några punkter som ett stöd i ledarskapet:















Ha en tät kommunikation med dina medarbetare.
Skapa en struktur för arbete och möten som är flexibel utifrån dina medarbetares behov.
Behåll den struktur och de rutiner ni har och som fortfarande fungerar
Korta avstämningar för dialog
Tillåt arbete på andra tider om det fungerar
Gör överenskommelser i gruppen
Använd digital teknik på bästa sätt för att mötas och stämma av.
Gör det tydligt vad du förväntar dig av dina medarbetare.
Hjälp till att prioritera om det behövs.
Var lyhörd och intresserad av hur dina medarbetare mår och har det just nu.
Ta ansvar för dina medarbetares arbetsmiljö.
Var beredd att göra anpassningar och att vara flexibel.
Tipsa om ergonomi, pauser, promenader för återhämtning, med mera.
Tydliggör var och hur medarbetarna kan få support vad gäller den digitala utrustningen.
Källa: Sunt arbetsliv

Bilaga 2 - Att ha möten på distans, praktiska tips
 Var förberedd. Ett tydligt syfte, agenda och ansvarsfördelning är viktigt. Skicka gärna ut

förberedelsematerial till deltagarna innan mötet.
 Bjud in till digitalt möte i kalendern. IT-enhetens guider hittar du på Navet, under fliken
Service, support och stöd i arbetet
 Ha koll på din utrustning. Testa din utrustning och den programvara ni använder (till exempel
Skype eller Teams) innan mötet. Använd gärna headset för bättre ljudkvalitet.
 Sätt på kameran. Det är både enklare och roligare att kommunicera när ni ser varandras
ansiktsuttryck och kroppsspråk. Ha därför din kamera på under mötet och uppmuntra
mötesdeltagarna att göra detsamma.
 Undvik störande bakgrundsljud. Stäng av din mikrofon när du inte pratar och be deltagarna att
göra detsamma. Glöm bara inte att sätta igång mikrofonen när du ska prata igen!
 Hjälp deltagarna att hålla fokus. Det är lätt att multi-taska och bli distraherad i virtuella möten.
Checka in och ut ur mötet och sätt upp mötesregler om att inte kolla mailen och att lägga
undan telefonen.
 Håll kortare möten. På samma tema, boka inte för långa möten. Håll det kort för att behålla
deltagarnas fokus.
 Be om feedback. Anta inte att deltagarna håller med dig bara för att de är tysta – be aktivt om
feedback.
 Använd riktade frågor. Undvik förvirring genom att rikta frågor till specifika personer, istället
för att ställa öppna frågor till hela gruppen.
 Använd chattfunktionen. Om det är många personer i ett möte, använd möteschatten för
frågor och överväg att ha en utsedd moderator.
 Håll det enkelt. Det finns en uppsjö av verktyg designade för att facilitera virtuella möten. Håll
er till det som ni känner er bekväma med.
 Utse en mötesledare. Det är inget måste men precis som i vanliga möten är det bra om någon
håller i agendan och låter alla komma till tals.

Bilaga 3 - Skriftlig individuell överenskommelse

Överenskommelse
Överenskommelse om distansarbete i bostaden eller annan geografisk skild plats än
ordinarie arbetsplats på _____________________________ (enhet), mellan
_________________ (ange vilken MTG-kommun som avses) kommun och:
Medarbetare:

………………………………………………………………………….…………

Plats för distansarbete:

………………………………………………………………………………..…..

Detta avtal gäller i tolv månader från: ……………………………………………………………………

1. Arbetstid som ska tillämpas under avtalstiden är: …………………tim/dag
2. Dagar för distansarbete:
a. Fast dag/ar:
………………………………………………..
b. Flexibel/la dag/ar (antal): ………………………………………………..
3. Förändringar under punkt 2 kan på arbetsgivarens initiativ komma att ske med kort
varsel.
4. Arbetstagaren tillhör organisatoriskt den ordinarie arbetsplatsen.
5. Arbetstagaren ska innan distansarbetet inleds tillse att det finns en hemförsäkring.
6. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön där arbetet utförs. Arbetsplatsen i
bostaden ska vara utformad och inredd så att den är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt.
7. Offentlighetsprincipen jämte sekretesslagen gäller även vid distansarbete samt att
följa kommunens riktlinjer för IT säkerhet.
8. Övriga villkor:…………………………………………………
9. Båda parter har tagit del av Mariestad kommuns (i förekommande fall även aktuell
sektors) villkor för distansarbete. Dessa gäller som avtalsinnehåll i detta avtal i
förekommande fall. Gällande anställningsvillkor i anställningsavtalet gäller såvida inte
frågan särskilt reglerats i distansavtalet.
10. Avtalet kan sägas upp i förtid av endera part, med en uppsägningstid på en månad.
Om särskilda skäl föreligger kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan.
11. Endera partens uppsägning är tvingande.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sin sitt.
Datum:
Ansvarig chef____________________________________________

Medarbetare____________________________________________

Dokumentnamn

Arbetsmiljörond vid distansarbete
Organisation

Datum: 2021-10-20

Deltagare

Framtagen av: HR-MTG

Beskrivning

Listan baseras på följande föreskrifter

Checklistan innehåller frågor om den fysiska, organisatoriska och sociala
arbetsmiljön vid distansarbete. Frågorna fokuserar på kontorsarbete som
inte utförs i arbetsgivarens egna lokaler. Checklistan kan användas som ett
hjälpmedel för ansvarig chef att undersöka arbetsförhållandena för hela
arbetsgruppen, verksamheten och företaget när medarbetarna arbetar på
distans. Checklistan är ett underlag för ansvarig chef och skyddsombud vid
skyddsronden och kan fyllas i av medarbetaren inför mötet med chef och
skyddsombud. Genomförandet av arbetsmiljöronden kräver inte att chef och
skyddsombud är på plats fysisk i arbetstagarens hem. Ronden kan
genomföras digitalt. Alternativt kan checklistan kompletteras med bilder.

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
AFS 2012:2 Belastningsergonomi
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm
SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Observera att arbetsgivaren inte har någon skyldighet ett tillhandahålla den
utrustning som anges i fråga 15d och 15e. Frågorna ställs för att ge
arbetsgivaren en komplett bild av arbetsmiljön.

Bilaga 4 - Mall checklista för arbetsmiljörond

Version: 1

Distansarbete
Fråga

Ja

Nej

Ej rel. Riskbedömning
låg

1. Finns det fungerande
informations- och
kommunikationskanaler för
medarbetaren om verksamheten?
2. Sker täta avstämningar mellan
chef och medarbetare?
3. Vid avstämningar mellan chef
och medarbetare, pratar man om
medarbetarens:
a) upplevelse av att arbeta på
distans?
b) rutiner för en arbetsdag? (T.ex.
att komma igång på morgonen, ta
pauser, komma ut och avsluta
dagen?)
c) gränsdragning mellan arbete
och återhämtning?
d) arbetsbelastning?

e) arbetsprestation?

med

Kommentar och åtgärd
hög

Ansvarig för
utförande

Klart när?

Kontroll
utförd. Datum.

4. Har medarbetaren en
planering för arbetsinnehållet på
kort och lång sikt?

Fråga

Ja

Nej

Ej rel. Riskbedömning
låg

5. Har medarbetaren de
förutsättningar som de behöver
för att kunna utföra:
a) koncentrationskrävande
arbetsuppgifter?
b) kreativa arbetsuppgifter?

6. Har medarbetaren kontakt
med kollegor under dagen?
7. Har medarbetaren
arbetsuppgifter där andra
involveras, t.ex. genom
samarbeten eller som bollplank?
8. Vid användning av digitala
verktyg för samarbete,
videokonferens och chatt:
a) Har medarbetaren tillräcklig
teknisk kompetens?
b) Kan medarbetaren genomföra
sitt interna arbete med kollegor?
c) Kan medarbetaren genomföra
sitt arbete med externa kunder och
kontakter?

med

Kommentar och åtgärd
hög

Ansvarig för
utförande

Klart när?

Kontroll
utförd. Datum.

9. Har medarbetaren fått tillräcklig
information eller utbildning om
hur man ska arbeta för att undvika
belastningsrelaterade besvär i
kroppen?

Fråga

Ja

Nej

Ej rel. Riskbedömning
låg

10. Uppmuntras medarbetaren till
variation? T.ex. genom att växla
arbetsställning, men också mellan
telefon, mejl och videomöten
samt att vara inomhus och
utomhus.
11. Tar medarbetaren korta
rörelsepauser vid långvarigt arbete
vid skärmen?
12. Finns det möjlighet till paus
för t.ex. rörelse, reflektion eller
återhämtning mellan digitala
möten?
13. Finns det möjlighet att
genomföra digitala ”gåmöten”?
14. Vid distansarbete, undersöks
den ergonomiska utformningen av
datorarbetsplatsen?
15. Har medarbetaren tillgång till

a) extern skärm?

b) externt tangentbord och mus?

med

Kommentar och åtgärd
hög

Ansvarig för
utförande

Klart när?

Kontroll
utförd. Datum.

c) headset?

d) kontorsstol med
inställningsmöjligheter?

Fråga

Ja

Nej

Ej rel. Riskbedömning
låg

e) höj- och sänkbart bord?

16. Där arbetet utförs, finns det:

A. god allmänbelysning? (Från
t.ex. taklampa.)
B. god platsbelysning? (Från t.ex.
skrivbordslampa.)
C. möjlighet att skärma av dagsljus
med gardin eller persienn?
D. ingen besvärande bländning
eller reflexer i skärmen?
E. möjlighet att stänga ute
eventuella störande ljud?
17. Har medarbetaren fått värk
eller besvär i samband med
distansarbete?
18. Finns det andra
arbetsmiljöaspekter med arbete på
distans som också bör
uppmärksammas?

med

Kommentar och åtgärd
hög

Ansvarig för
utförande

Klart när?

Kontroll
utförd. Datum.

Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan
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Riktlinje distansarbete

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 52

Dnr 2021/00136

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal.
Reservation

Ledamöterna för Socialdemokraterna och Mats Karlsson för Miljöpartiet reserverar
sig mot beslutet till förmån för Ida Ekeroths Claussons yrkande.
Bakgrund

Plan- och bygglagen definierar markanvisning som ”ett avtal mellan en kommun och
en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av
kommunen ägt markområde för bebyggande”.
Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. Det reglerar
ansvarsförhållanden mellan en kommun och en byggherre/exploatör när marken är
privatägd.
För att kunna använda sig av markanvisning så behöver kommunen ha en fastslagna
riktlinjer.
Bedömning ur ekonomisk dimension

Att tydligt och effektivt kunna genomföra de kommunalt fastslagna detaljplanerna
gör det möjligt att snabbare få den positiva effekt som detaljplanerna ger möjlighet
till. Detta oavsett om planen ger möjlighet till ökad tillväxt eller fler invånare.
Bedömning ur miljömässig dimension

Genom att ta med krav i markanvisningen som medför större hänsyn till
miljöaspekter gör att vi kan påskynda vår omställning i enlighet med agenda 2030.
Bedömning ur social dimension

Markanvisning är ett kraftfullt verktyg för att även styra bostadsbebyggelsens
påverkan utifrån den sociala dimensionen då upplåtelseform och ytor med dess
funktioner kan kravställas.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-04-13

Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att beslutet om att utse vinnare i
markanvisningstävlingar och liknande ska ligga på kommunstyrelsen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut
samt yrkar om avslag på Ekeroth Claussons (S) yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt liggande förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 69/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-10
Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-09
Riktlinjer Markanvisning & Exploateringsavtal
Bilaga 1, Exploateringsavtal
Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Per Garenius
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Datum: 2022-03-10
Dnr: KS 2021/00136
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal för Mariestads kommun
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för markanvisning
och exploateringsavtal.

Bakgrund
Plan- och bygglagen definierar markanvisning som ”ett avtal mellan en
kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en
begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om
överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för
bebyggande”.
Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. Det
reglerar ansvarsförhållanden mellan en kommun och en byggherre/exploatör
när marken är privatägd.
För att kunna använda sig av markanvisning så behöver kommunen ha en
fastslagna riktlinjer.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Att tydligt och effektivt kunna genomföra de kommunalt fastslagna
detaljplanerna gör det möjligt att snabbare få den positiva effekt som
detaljplanerna ger möjlighet till. Detta oavsett om planen ger möjlighet till
ökad tillväxt eller fler invånare.

Bedömning ur miljömässig dimension
Genom att ta med krav i markanvisningen som medför större hänsyn till
miljöaspekter gör att vi kan påskynda vår omställning i enlighet med agenda
2030.

Sida

2(2)

Bedömning ur social dimension
Markanvisning är ett kraftfullt verktyg för att även styra bostadsbebyggelsens
påverkan utifrån den sociala dimensionen då upplåtelseform och ytor med
dess funktioner kan kravställas.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-10
Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-09
Riktlinjer Markanvisning & Exploateringsavtal
Bilaga 1, Exploateringsavtal

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef
Exploateringschef

Datum:
Dnr:
Sida: 1 (2)

Sektor samhällsbyggnad
Mark- och exploatering
Erik Randén
Exploateringschef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Riktlinjer Markanvisning &
Exploateringsavtal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättade riktlinjer.

Bakgrund
Plan- och bygglagen definierar markanvisning som ”ett avtal
mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett
visst av kommunen ägt markområde för bebyggande”.
Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. Det reglerar
ansvarsförhållanden mellan en kommun och en byggherre/exploatör när marken
är privatägd.
För att kunna använda sig av markanvisning så behöver kommunen ha en
fastslagna riktlinjer.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Sida: 2 (2)

Att tydligt och effektivt kunna genomföra de kommunalt fastslagna detaljplanerna
gör det möjligt att snabbare få den positiva effekt som detaljplanerna ger
möjlighet till. Detta oavsett om planen ger möjlighet till ökad tillväxt eller fler
invånare.

Bedömning ur miljömässig dimension
Genom att ta med krav i markanvisningen som medför större hänsyn till
miljöaspekter gör att vi kan påskynda vår omställning i enlighet med agenda 2030.

Bedömning ur social dimension
Markanvisning är ett kraftfullt verktyg för att även styra bostadsbebyggelsens
påverkan utifrån den sociala dimensionen då upplåtelseform och ytor med dess
funktioner kan kravställas.

Underlag för beslut
Exploateringschefens tjänsteskrivelse
Riktlinjer Markanvisning & Exploateringsavtal
Bilaga 1, Exploateringsavtal

Beslutet ska skickas till:
Samhällsbyggnadschef
Exploateringschef

Riktlinjer för Markanvisning &
Exploateringsavtal
Mariestads kommun

Antaget av
Mariestad

Datum:
Dnr:
Sida: 2 (17)

Typ av styrdokument:

Riktlinjer

Beslutsinstans:

KF

Datum för antagande:
Diarienummer:
Dokumentet gäller för:
Giltighetstid:
Tidpunkt för aktualisering:
Dokumentansvarig:

Sida: 3 (17)
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Markanvisning
Plan- och bygglagen definierar markanvisning som ”ett avtal
mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett
visst av kommunen ägt markområde för bebyggande”.
Markanvisningen kan tecknas som markreservation eller genom
ett markanvisningsavtal, även kallat exploateringsavtal.
Avtal om markreservation tecknas på mark som inte är
planlagd och låter byggherren undersöka förutsättningarna för
etablering. En markreservation bör därför avtalas på en längre
tidshorisont, över 24 månader. Markreservation kan även
tecknas på planlagd mark, då förutsättningarna är kända för
etablering bör avtalet inte tecknas på längre än tre (3)
månader. Vid mindre exploateringsområde tecknas oftast en
fångeshandling direkt efter markreservationen istället för
markanvisningsavtal.
Markanvisningsavtal däremot är ett avtal med de flesta
förutsättningarna klarlagda, inklusive villkoren för etablering.
Markanvisningsavtalet ska i stora drag utformas som en
fångeshandling. Förutsättningar för markanvisningsavtal är att
detaljplan är framtaget för aktuellt område som stödjer tänkt
etablering, tänkt storlek är klar, tekniklösning finns, samt att
finansieringen är löst. Markanvisningsavtal kan tecknas på
sex (6) månader.

Figur 1, Förfarande
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Villkor för markanvisning

Tidsbegränsning enligt tabell nedan.
Förlängning av en markanvisning får ske om byggherren aktivt
har drivit etableringen framåt under tidsbegränsningen ovan.
Sker ett överklagande av myndighetsbeslut (t.ex. bygglov eller
detaljplan) förlängs teckningstiden med motsvarande tid.
Återtagande av markanvisning kan ske om byggherren inte kan
eller vill etablera sig enligt markanvisningen, likaså om byggherre
och kommun inte kan komma överens om köpeskilling.
Återtagen markanvisning ger inte byggherren rätt till
ersättning.
Avbrytande av etableringen ger inte byggherren någon rätt till
kompensation för nedlagda kostnader. Erlagd
markanvisningsavgift ska återbetalas om etableringen avbryts till
följd av myndighetsbeslut.
Överlåtelse av ett markanvisningsavtal får ej ske. Kommunen
kan i vissa fall medge överlåtelse, detta prövas från fall till fall.
Avtalstyp

Markreservation

Markreservation

Markanvisningsavtal

Detaljplan

Nej

Ja

Ja

Kostnad

Nej, plankostnad

Nej, plan kan ha

Nej, plan kan ha

avgift vid bygglov

avgift vid bygglov

Tid

24 mån

3 mån

6 mån

Beslut

KSAU

Bostäder ExpC

KSAU

Verksamhet KSAU
ExpC = Exploateringschef, KSAU = Kommunstyrelsens Arbetsutskott
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Bostäder/Verksamhet

Att bo i Mariestad är lika med att bo nära Sveriges största sjö Vänern.
Utanför den 14 mil långa kusten räknas skärgårdsöarna i tiotusental.
Mariestad är staden som badar i naturupplevelser och livskvalitet.

Mariestad har ett strategiskt läge vid Europas tredje största insjö,
Vänern. Genom Mariestad går E20 och RV26, vilket ger god
kommunikation till Mariestad. Mariestads kommun har höga
ambitioner gällande hållbarhet. På sikt ska test- och
demonstrationsplats Mariestad leda till industriell utveckling, förnyelse
och hållbar tillväxt. Utbyte av kunskap och erfarenhet mellan olika
aktörer sker.
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Metod vid markanvisning

Mariestads kommun tillämpar tre metoder: direktanvisning,
jämförelseförfarande eller markanvisningstävling. Vanligtvis vid
etablering av bostäder används jämförelseförfarande eller
direktanvisning. Markanvisning för verksamheter sker normalt
som direktvisning.
Direktanvisning

Används när det inte föreligger något behov av
jämförelseförfarande. Exempel när direktanvisning kan
användas är när byggherren själv hittat en plats på kommunens
mark att etablera sig på. Direktanvisning kan även användas när
markanvisning tidigare utförts men återlämnats eller intresse
uteblivit, om en ny byggherre kan uppfylla tidigare ställda krav.
Inkommit förslag är ingen garanti för markanvisning,
kommunen tar ställning till förslaget. Förslag från byggherrar
bör överensstämma med kommunens mål/översiktsplan.
Etableringen bör även vara anpassad till platsens
förutsättningar. Etableringen ska vara ekonomiskt hållbar för
kommunen och byggherren.
Jämförelseförfarande

Mark och exploatering föreslår typ av bebyggelse, dess
omfattning och inom vilket område som är aktuellt.
 Behov för kommunens egen verksamhet ska definieras,
detta görs i samråd med Fastighet.
 Kravspecifikation innehållande t.ex. projektinnehåll,
upplåtelseform, gestaltningsidéer, tekniska
förutsättningar och markpris.
 Förslagets utformning ska stämmas av med planen och
platsens förutsättningar. I övrigt ska behövliga interna
dialoger hållas.
 Byggherrar lämnar in ett enklare förslag i form av skiss,
referensmaterial el. dyl., tillsammans med beskrivning.
 Tjänstemannagrupp med ledning av mark och
exploatering föreslår byggherre utifrån inkomna förslag.
 KSAU beslutar om markanvisning utöver delegationsordningen.
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Markanvisningstävling/Arkitekttävling

Tävlingsförfarande bör användas för mycket attraktiva tomter
där byggnaders arkitektur och innehåll värdesätts. Valet av
byggherre sker genom en sammanvägning av många faktorer.
Efter markanvisningstävlingen utarbetar kommunen detaljplan
i samråd med byggherren. Av tävlingsförutsättningar framgår
vilka kriterier som ligger till grund för val av byggherre för det
aktuella projektet.
En annan form av markanvisningstävling är anbudsförfarande
där enbart markpriset avgör vem som får förvärva marken.
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Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. Det reglerar
ansvarsförhållanden mellan en kommun och en byggherre/exploatör när marken
är privatägd. Om markinnehavet är blandat mellan kommunen och en privat aktör
kan exploateringsavtalet utgöra en avtalsgrund med kompletteringar gällande
marköverföringar.
Exploateringsavtalet hanterar frågor relaterade till genomförandet av en detaljplan.
Avtalet ska därför inte reglera vare sig plankostnader eller frågor gällande drift och
underhåll av färdigställda anläggningar.
Detaljplaneprocessen och utarbetandet av exploateringsavtal är i hög grad
samman-kopplade. Detaljplanen utgör ett legalt stöd för många regleringar i
exploateringsavtalet. Det finns därför stora fördelar med att påbörja utarbetandet
av exploateringsavtalet när detaljplaneprocessen inleds och att de som ansvarar för
de olika frågorna deltar på gemensamma möten där både avtal och planrelaterade
frågor diskuteras.

Gemensamma mål och tidig kostnadsbedömning
Det är bra om kommunen och byggherren/exploatören så tidigt som möjligt i
plan- och genomförandeprocessen försöker hitta gemensamma mål med projektet
och vilka frågor man bedömer som grundläggande att hantera. Det kan till
exempel handla om möjlig mark-användning, bedömd exploateringsgrad och
tänkt utformning samt vilka ekologiska och sociala förutsättningar som finns.
Finns värdeskapande åtgärder som både gynnar exploatör och kommun?
En tidig kostnadsbedömning av utbyggnaden som helhet (både kvartersmark och
allmän plats) är också värdefull att ha med i diskussionerna så att parterna är
överens om de ekonomiska förutsättningarna. Mål och kostnader följs sedan upp
varefter projektet utvecklas.

Detaljplan
Kommunen ska i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) pröva ett mark- eller
vatten-områdes lämplighet för bebyggelse i en detaljplan. Där står bland annat:
”Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljöoch klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja en
ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder.”
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser som är rättsligt bindande.
Till detaljplanen ska det finnas en planbeskrivning som bland annat beskriver
planens syfte samt förklarar hur planen ska förstås och genomföras.
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I planbeskrivningen ska det även framgå om kommunen avser att ingå
exploateringsavtal, avtalets huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att
planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal.
Detaljplanen ska i alla avseenden ha en ändamålsenlig detaljeringsgrad. När det
handlar om gestaltningsfrågor som bedöms som väsentliga bör de regleras på
plankartan med bestämmelser. Till planbeskrivningen kan det finnas en
gestaltningsbilaga som ytterligare tydliggör vilken utformning man vill uppnå i
området. Det är dock bra om så mycket som möjligt framgår direkt i
planbeskrivningen.
Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn till människors
hälsa och säkerhet. Det handlar om många olika frågor som ska säkerställas under
planprocessen; finns risk för skred, vad händer vid skyfall, finns det
markföroreningar, hur kan planutformningen skydda mot omgivningsbuller m.m.
I en detaljplan anges gränser för allmänna platser (till exempel gator, torg och
parker), kvartersmark (till exempel bostäder, skolor, handel, kontor med mera)
och vattenområden.
Allmän plats har vanligen kommunalt huvudmannaskap, (kommunen ansvarar för
drift och skötsel). Enskilt huvudmannaskap (fastighetsägarna ansvarar för drift
och skötsel) kan förekomma om det finns särskilda skäl.
Genom planbestämmelser om fastighetsindelning går det att bestämma hur
området ska vara indelat i fastigheter. Fastighetsbestämmelser får införas om det
behövs, men är sällan nödvändiga. För att underlätta förståelsen av detaljplanen
kan det däremot vara bra att en fastighetskonsekvenskarta kopplas till
planbeskrivningen. Där redovisas hur fastighetsindelningen kan bli om
detaljplanen genomförs. Det blir då en tydliggörande, men inte styrande karta.

Genomförandetid
En detaljplan ska ha en s.k. genomförandetid. Genomförandetiden ska bestämmas så att det
finns rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid, men tiden får inte vara
kortare än fem år och inte längre än femton år. Olika delar av planområdet kan ha olika
genomförandetid.
En detaljplan får i princip inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om
någon fastighetsägare eller annan sakägare som berörs motsätter sig det. Detaljplanen
fortsätter att gälla tills den upphävs eller ersätts. Eftersom det vanligtvis är svårt att reglera
tider i ett exploateringsavtal kan kommunen påverka tidplanen med detaljplanens
genomförandetid.
Efter hand som bebyggelsen byggs ut enligt detaljplanen, ska kommunen färdigställa gator
och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. När det handlar om
bostadsbebyggelse är det viktigt att även säkerställa att skolor och förskolor byggs ut för att
svara mot de behov som finns.
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Kopplingen mellan detaljplan och exploateringsavtal
Detaljplaneprocessen, som regleras i PBL, är en demokratisk process där avvägningar måste
göras mellan allmänna och enskilda intressen. Med allmänna intressen menas statens,
kommunens eller invånarnas gemensamma intressen som rör till exempel infrastruktur,
bostadsförsörjning, natur- och kulturvärden. De enskilda intressena finns hos byggherrar,
grannar, markägare och andra berörda. Ett enskilt intresse kan exempelvis handla om utsikt
för en grannfastighet till planområdet eller en fastighetsägares önskemål om utveckling av
sin fastighet i en detaljplan.
Ett förslag till en detaljplan kan på grund av synpunkter under planprocessen ändras under
arbetets gång. Då måste förslaget till exploateringsavtal troligen också justeras.
De gestaltningsfrågor som bedöms som mest väsentliga i planarbetet ska framgå av
detaljplanen. Exploateringsavtalet kan även hänvisa till planbeskrivningen och eventuell
gestaltningsbilaga där ytterligare utformningsfrågor tagits upp. Det går även att hänvisa till
andra kommunala styrdokument i exploateringsavtalet, till exempel arkitekturpolicy,
skyltprogram eller riktlinjer för parkering. I dessa fall bör hänvisningen preciseras gällande
vilka delar som är relevanta i projektet.
Det är viktigt att vara på det klara med vad som ska hanteras i bygglovsprocessen och vad
som ska följas upp i exploateringsavtalet – och hur det ska göras. Bygglovsprocessen är en
ren myndighetsutövning och kan inte hantera avtalsrelaterade krav.
Större detaljplaner antas normalt av kommunfullmäktige efter att ha passerat
byggnadsnämnd (eller motsvarande) och kommunstyrelse. Beslut om att godkänna ett
exploateringsavtal tas i många kommuner av kommunstyrelsen. Eftersom
exploateringsavtalet är tätt kopplat till detaljplanen är det bra om de berörda nämnderna har
kännedom om innehållet i både detaljplan och exploateringsavtal inför beslut.
Exploateringsavtalet, underskrive tav motparten, bör godkännas av kommunen innan
detaljplanen antas.

Riktlinjer för exploateringsavtal
Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger
utgångspunkter och mål för avtalen. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för
fördelning av ansvar, kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, eventuell
medfinansieringsersättning och andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

Vad kan/kan inte regleras i exploateringsavtal
Exploateringsavtalet är ett civilrättsligt avtal, baserat på offentligrättsliga regler, mellan
kommunen och en byggherre/exploatör och regleras bland annat i 6 kap. 39-43 §§ PBL.
Gränslinjen mellan vad som får och inte får regleras i exploateringsavtal är inte helt tydlig,
men kommunen kan inte avvika från vad som regleras i tvingande lagbestämmelser eller i
förväg binda kommunen i frågor som ska avgöras i planprocessen. Kommunen måste ha
författningsstöd eller stöd i detaljplanens bestämmelser för att påföra byggherren
avtalsvillkor i fråga om bl.a. avstående av mark, kostnadsansvar för utbyggnad av
infrastruktur eller krav på anordnande av olika skyddsåtgärder i fråga om t.ex. buller och
dagvatten.
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Av PBL framgår att: ”Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en
fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra
allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder.
Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.”
De åtgärder som byggherren vidtar eller bekostar ska alltså vara ”nödvändiga”. Det handlar
primärt om åtgärder och anläggningar inom den aktuella detaljplanen. Men det kan även
omfatta åtgärder utanför planen, t.ex. finansiering av ny väganslutning till området eller
andra investeringar i teknisk infrastruktur som är direkt nödvändiga för att planen ska
kunna genomföras.
Utöver sådana frågor som rör rent ekonomiska förhållanden mellan kommunen och en
byggherre kan ett exploateringsavtal också reglera andra förhållanden som utformning,
parkering, avfallshantering mm. Även frågor av mera administrativ karaktär kan behandlas.
Det kan handla om tidsplanering, kontroller och garantitider för byggherrens åtgärder,
ansökningar om lantmäteriförrättningar, frågor om säkerheter, förfarandet vid tvister, m.m.
I PBL står även: ”Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande
till dennes nytta av planen.” I många fall är det uppenbart att det enbart är byggherren som
har nytta av de anläggningar och åtgärder som utförs. Men i vissa fall kan de även vara till
nytta för andra exploatörer eller kommunen. I sådana fall ska det ske en fördelning av
kostnadsansvar mellan byggherren och andra berörda aktörer.
Det finns några begränsningar i PBL av vad ett exploateringsavtal inte får innehålla:
• Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets
ingående i andra fall än när detaljplanen är ett steg i en etappvis utbyggnad eller om avtalet
omfattar medfinansieringsersättning.
• Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en byggherre eller en
fastighetsägare att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg
som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla.
Eftersom exploateringsavtalet är ett civilrättsligt avtal baserat på offentligrättsliga regler är
även allmänna avtalsrättsliga regler tillämpliga på avtalet. Det gäller frågor om
avtalsbundenhet, giltighet, tolkning av avtalsbestämmelser och avtalslagens regler om
rättshandlingars giltighet; där ett avtal t.ex. kan bli föremål för jämkning av oskäliga
avtalsvillkor enligt 36 § avtalslagen.

Medfinansiering
Medfinansieringsersättning är en ersättning som en byggherre eller en fastighetsägare i
samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att betala för en del av en kommuns
ekonomiska bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg som staten eller en region
ansvarar för. Här handlar det om strategiska utbyggnader och inte åtgärder som behöver
genomföras för att möjliggöra en enskild planrelaterad exploatering.
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Det innebär att kommunen kan förhandla med byggherren/fastighetsägaren om ett bidrag
för de kommunala kostnaderna som beskrivits ovan och som bedöms ge ett ökat
markvärde. Principerna ska framgå av kommunens riktlinjer för exploateringsavtal.
Finansiering av andra åtgärder, till exempel för en ny anslutning till statlig väg, som kan
behövas för att möjliggöra genomförande av en detaljplan kan också regleras i
exploateringsavtalet. Eftersom staten då tecknar avtal direkt med kommunen kan dessa
kostnader överföras till byggherre/exploatör i avtalet.

Samverkan och kostnadsfördelning mellan flera aktörer
I ett större planarbete som omfattar flera aktörer är det flera olika frågor som måste
hanteras:
• kostnadsfördelning i relation till aktörernas nytta
• samordning av olika utbyggnadsetapper och tidplaner samt vem som samordnar
• samordning av utbyggnad av kommunal infrastruktur och service
I större utbyggnadsområden blir de här frågorna ofta komplexa och det kan vara bra om
kommunen tar samordningsansvaret. Kostnadsfördelningen kan vara en knepig fråga om
exploateringsmöjligheterna varierar inom området. Det är därför viktigt att ta fram en bra
nyttoanalys.
Frågorna ovan behöver naturligtvis även belysas om det handlar om en enda aktör, men är
då vanligtvis mindre komplicerade.

Principer för kommunala markförvärv
Kommunen kan behöva förvärva mark för att bygga ut t.ex. gator, parker, förskolor och
skolor.
Mark för gator, gång- och cykelvägar, parker och annan allmän plats: Grundregeln är att
kommunen har rätt att ta ut så kallad gatukostnadsersättning av byggherren inklusive
kostnader för marken. Det betyder i praktiken att byggherren överlåter marken utan
ersättning. Om det finns flera exploatörer inom området kan ersättningen fördelas mellan
dem.
Om det är så att gång- och cykelvägar på kvartersmark enligt detaljplanen även avses att
användas av allmänheten är grundregeln att kommunen ska ersätta exploatören. Om gångoch cykelvägen är till huvudsaklig nytta för byggherren är den inte avsedd för allmän trafik
och normalt sett utgår då ingen ersättning.
Förskolor, skolor mm (social service): Kommunen förvärvar med ett belopp som utgår från
marknadsvärdet. Marknadsvärdet för social service kan vara svårt att bedöma och ibland
diskuteras värdet som om alternativet varit att bygga till exempel bostäder. Här måste man i
förhandlingarna diskutera om behovet av social service är viktigt för att detalj-planen ska
kunna bli ändamålsenlig. Om det är så är det troligen inte relevant att hänvisa till
marknadsvärde för annan användning.

Sida: 14 (17)

Fastighetsbildning och marköverlåtelser
Det finns ett direkt samband mellan markanvändning och fastighetsindelning. När
markanvändningen förändras genom en detaljplan är det därför nödvändigt att den
befintliga fastighets- och/eller ägarstrukturen anpassas till den nya användningen.
Mark för allmänna platser ska överföras till kommunen eller utgöra en gemensamhetsanläggning, servitut för t.ex. vägar ska bildas, rättigheter för ledningar ska tillskapas och
gemensamhetsanläggningar för olika ändamål på kvartersmark ska inrättas. Dessa åtgärder
görs av lantmäterimyndigheten som förrättningar enligt fastighetsbildnings- lagen,
ledningsrättslagen och anläggningslagen. I vissa fall kan fastighetsbildningen vara
komplicerad, t.ex. vid 3d-fastighetsbildning. Det är viktigt att underlagen till
fastighetsbildning är tydliga.
Lantmäteriförrättningar är nödvändiga för att genomföra detaljplaner. Det är därför viktigt
att exploateringsavtalet klargör grundläggande frågor kring ansvars- och kostnadsfördelning gällande förrättningarna.
Marköverföringar kan ske antingen genom fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen
eller som överlåtelse enligt jordabalkens regler. Ibland kan exploateringsavtalet användas
som underlag vid ansökan om fastighetsbildning eller fastighetsöverlåtelse, men ibland är
det lämpligare att upprätta separata handlingar för marköverlåtelsefrågorna.

Parallella processer
För att snabbare kunna genomföra en detaljplan finns det möjligheter att arbeta med
fastighetsbildning och bygglov parallellt med planprocessen.
Det förekommer att byggherren eller kommunen ansöker om tidig förrättningsstart. Detta
är vanligast hos de kommuner som har kommunalt lantmäteri. Ansökan skickas då in när
parterna är överens om principerna för fastighetsindelning m.m. Det är lämpligt att detta
sker tidigast efter plansamråd så att inkomna synpunkter kan beaktas.
Även bygglovshandlingar kan tas fram parallellt med att detaljplanen utarbetas. Möjlighet
finns även att ge bygglov när en detaljplan antagits med villkoret at åtgärden inte får
påbörjas innan planbeslutet har vunnit laga kraft.

Dagvatten
Enligt PBL får kommunen i en detaljplan bestämma skyddsåtgärder för att motverka
markförorening, olyckor, översvämning och erosion. Hanteringen av dagvatten regleras
därutöver i flera lagstiftningar. Ansvaret för avvattning av kvartersmark ligger på de enskilda
fastighetsägarna. VA-huvudmannen (kommunen eller kommunalt bolag inom VA-område)
har ansvar för att ta hand om dagvattnet inom verksamhetsområde för den allmänna
dagvattenanläggningen dit dagvatten kan ledas från de enskilda fastigheterna.
Ibland kan kvartersmark, som ur andra aspekter ses som lämplig för bebyggelse, vara
olämplig om man ser till risk för översvämning av dagvatten. Marken kan till exempel
behöva vara genomsläpplig eller dagvatten kan behöva fördröjas i utjämningsmagasin. Om
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detta inte görs kan begränsningar i det kommunala dagvattennätet även ge begränsningar
för utbyggnadsmöjligheterna. Det kan även behövas åtgärder för att skydda en
grundvattennivå. Principerna för åtgärderna ska framgå av detaljplanen och lösningarna kan
preciseras i exploateringsavtalet.

Ekosystemtjänster och ekologisk kompensation
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss
människor. I den byggda miljön kan det handla om ekosystemens förmåga att rena luft,
sänka temperaturer, ta hand om dagvatten och erbjuda rekreativa och hälsosamma miljöer.
Träd, trädgårdar, parker, vatten- och grönområden är den byggda miljöns gröna infrastruktur som är en förutsättning för fungerande ekosystemtjänster. Grönområden är ofta
mångfunktionella. Även byggnader kan utformas för att fungera som ekosystemtjänster
genom till exempel gröna tak och fasader.
Ekologisk kompensation kan omfatta möjligheten att vid en exploatering kompensera en
skada på värdefull naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom arter, naturtyper,
ekosystemfunktioner och upplevelsevärden. En kompensation skulle eventuellt kunna
möjliggöra en bebyggelse som annars inte vore möjlig.
De här är aktuella frågor som för närvarande saknar reglering i PBL, men frågorna kan vara
av intresse att diskutera i samband med planläggning och exploatering.

LOU-frågor i genomförandeprocessen
I bestämmelserna om exploateringsavtal står att avtalet får reglera åtagande för en exploatör
att ”vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser
av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder”. Det har tidigare
funnits en tveksamhet om detta innebär att exploatören kan bygga t.ex. kommunala
allmänna platser och sedan, kostnadsfritt, överlämna dem till kommunen utan att byggandet
har föregåtts av en offentlig upphandling enligt LOU.
För att förtydliga dessa frågor har Upphandlingsmyndigheten tagit fram ett stöd för att
underlätta en bedömning av vad som bör göras inför anläggning av bl.a. allmänna platser
kopplat till LOU: ”Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter - upphandling och
statsstöd vid exploatering”. Observera att det i samband med utbyggnad av allmän plats
även finns momsfrågor som kan behöva beaktas.
När det gäller åtgärder för att uppföra byggnader för kommunens räkning råder inga
oklarheter kring att upphandlingsskyldighet gäller. Kommunen kan inte heller teckna
hyresavtal gällande icke uppförda byggnader utan upphandling. När byggnaden väl är
färdigbyggd (befintlig) kan kommunen dock teckna hyreskontrakt utan formell
upphandling.
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Säkerhet och vitesförelägganden
Det är bra om exploateringsavtalen i sin helhet kan bygga mer på förtroende än på
vitesförelägganden, men det är inte alltid möjligt. Det är dock viktigt att tänka på att krav på
säkerheter belastar projektet och att de blir en direkt kostnad för exploaterings-projektet.

Sist men inte minst: uppföljning
Exploateringsavtalet ska naturligtvis följas upp. Eftersom det handlar om långa processer
bör det finnas tydliga rutiner på när uppföljning ska ske, hur uppföljningen ska gå till och
vem som ansvarar för att uppföljning sker.
När området är färdigbyggt och uppföljningen är slutförd har exploateringsavtalet fyllt sin
funktion.
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Underlag för

Exploateringsavtal
för detaljplan

gällande

i Mariestads kommun

PARTER
Mariestads kommun (org.nr. 202100-1686), Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad,
nedan kallad Kommunen
(org.nr.
som ägare av fastigheten/fastigheterna
nedan kallad Exploatören

), adress,

BAKGRUND

DETALJPLAN OCH TIDIGARE AVTAL
Detaljplan / Exploateringsområde
Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplan … se
Bilaga 1.
Exploatören är ägare till fastigheten/fastigheterna ….., nedan kallad Fastigheten, och avser att låta
uppföra ….. inom det område som nedan kallas Exploateringsområdet. Exploateringsområdet är
markerat med heldragen begränsningslinje på plankartan/kartbilagan, Bilaga 1.
För fullföljandet av åtaganden för genomförande av detaljplanen har parterna träffat detta avtal,
nedan kallat Exploateringsavtalet.

Tidigare avtal
Detta avtal, Exploateringsavtalet, ersätter till fullo tidigare träffat ramavtal daterat
år-mån-dag. Ramavtalet upphör därmed att gälla.
Om separat plankostnadsavtal eller liknande tecknats:
Plankostnadsavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören år-mån-dag.

Kvalitetsprogram och andra program eller riktlinjer
Utöver vad som framgår av detaljplanen åtar sig Exploatören att följa/följa delar av … (se Bilaga …)
gällande/på sidor ….

MARKÖVERLÅTELSER OCH LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR
Marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören
Exploatören överlåter mark för allmänna platser till kommunen
Exploatören överlåter utan ersättning de delar inom Fastigheten som i detaljplanen utgör allmän
plats till Kommunen, se markering på Bilaga ….
Kommunen överlåter kvartersmark till exploatören
Kommunen överlåter den kommunalt ägda mark inom detaljplanen som utgör kvartersmark, till
Exploatören. Området finns markerat på Bilaga …. Som ersättning för överlåtelsen ska Exploatören
erlägga ….. kronor. Ersättning erläggs inom ….. dagar efter att fastighetsbildning vunnit laga
kraft/bygglov erhållits/vid tillträde.
Exploatören överlåter kvartersmark till kommunen
Exploatören överlåter de delar inom Fastigheten, som i detaljplanen utgör kvartersmark för
skola/idrottsplats/…, till Kommunen. Området finns markerat på Bilaga …. Som ersättning för
överlåtelsen ska Kommunen erlägga ….. kronor. Ersättning erläggs inom ….. dagar efter att
detaljplanen vunnit laga kraft/efter att bygglov erhållits/vid tillträde.

Fastighetsbildning
Exploatören ansvarar för att ansöka om erforderlig fastighetsbildning enligt § 2.1.
Tillträde och nyttjanderätt
Tillträde enligt § 2.1 sker när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. Betalning sker senast …
dagar efter tillträdesdagen.
Alternativt:
Tillträde sker senast … dagar efter att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Betalning sker … dagar
efter tillträdesdagen.
Parterna har rätt att, efter skriftlig överenskommelse nyttja sina framtida/befintliga fastigheter för
följande ändamål ….

Tillfällig nyttjanderätt

Servitut för gång- och cykelvägar m.m.
I detaljplanen kan kvartersmark reserveras för områden som ska vara tillgängliga för allmänheten
med så kallade x-områden. Vanligen är det då fråga om områden för kommunal gång- och
cykeltrafik. Det kan även förekomma område för så kallad allmän körtrafik (z-område) och område
för bro, tunnel eller brygga (t-område).
Kommunen har två möjligheter att säkerställa rätten till gång- och cykelvägar. Avtalsservitut eller
officialservitut. I den mån både exploatören och kommunen har nytta av gång- och cykelvägen
fördelas inskrivnings- eller förrättningskostnaderna mellan parterna.
I vissa fall kan Exploatören behöva servitut på kommunal mark.

Exploatören medger att Kommunen, eller den som Kommunen sätter i sitt ställe, får rätt att på
Fastigheten, för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och bygga om, gång- och cykelväg/bro/… med
därtill hörande anordningar inom det område som angivits med x/z/t i detaljplanen. Kostnader för
utbyggnad som uppkommer enligt detta stycke ska fördelas mellan berörda parter.
Exploatören medger att Kommunen, eller den som Kommunen sätter i sitt ställe, på Fastigheten utan
ersättning för all framtid får anlägga, nyttja, underhålla och bygga om belysning och skyltar, med
därtill hörande anordningar samt infästningar på byggnad, samt ovan nämnda x/z/t -område.
Exploatören ska upplåta marken utan ersättning.
Alternativt:
För markupplåtelsen ska Kommunen betala en ersättning på ….. kronor.
Avtalsservitut
Exploatören medger att ovan angivna rättigheter får inskrivas som servitut i Fastigheten till förmån
för fastigheterna ….. och ……

Gemensamhetsanläggningar
Exploatören ska ansöka om inrättande av gemensamhetsanläggning/ar.

Ledningsrätt
Nybildning av ledningsrätt
Exploatören medger att ledningsrätt upplåts utan ersättning för kommunala VA-anläggningar med
tillhörande anläggningar till förmån för Kommunen/fastigheten …. Ledningsrättens sträckning
framgår av Bilaga ….
Exploatören får inte vidta åtgärder som förhindrar eller försvårar tillgängligheten till
ledningsområden eller som kan skada anläggningarna inom dessa.
Kommunen ansöker om ledningsrätt för kommunala VA-anläggningar. Exploatören svarar för
förrättningskostnaderna.
Omprövning av ledningsrätt - flytt av befintliga ledning
Inom fastigheten finns en befintlig ledningsrätt. Ledningsrätten redovisas i Bilaga ….
Del av befintlig ledning måste flyttas. Exploatören bekostar flytt av ledningen och tillbehör som
omfattas av ledningsrätten. Kommunen beställer flytt av ledningen och fakturerar Exploatören den
faktiska kostnaden.
Ledningsrätten måste till viss del omprövas/upphävas. Kommunen upprättar tillsammans med
ledningshavaren ansökan om omprövning/upphävande av ledningsrätten. Exploatören ansvarar för
förrättningskostnaderna och biträder genom undertecknande av detta avtal.

UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ALLMÄNNA
ANLÄGGNINGAR
Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap
Alt. 1

Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläggande av allmän plats.
Exploatören ska till Kommunen erlägga de faktiska kostnaderna för anläggande av allmän plats.
Kommunen fakturerar kostnader enligt Bilaga .…
Efter genomförande av detta avtal är Exploatören såsom ägare till Fastigheten befriad från
gatukostnadsersättning kopplad till detaljplanen.
Alt. 2
Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och utbyggnad av allmän plats i enlighet med
kommunens specifikationer (se Bilaga …) eller standard. När anläggningen är färdigställd överlåts den
utan kostnad till kommunen.

Allmän plats med enskilt huvudmannaskap

Allmänna, kommunala VA-anläggningar
Kommunen, i egenskap av huvudman för det kommunala VA-nätet, ansvarar för att ledningar byggs
fram till Exploateringsområdet senast år-mån-dag.
Om det bildas fler fastigheter inom Exploateringsområdet ska förbindelsepunkt för respektive
fastighet beräknas vara anvisad (upprättad och informerad) senast inom …… från det att
fastighetsbildning skett för respektive fastighet.
Exploatören ansvarar för servisanmälan.
Två alternativ för ersättning:
Exploatören ska erlägga anslutningsavgifter för vatten och avlopp enligt gällande taxa vid tidpunkten
för anvisning av förbindelsepunkt.
eller
Exploatören ska betala Kommunens faktiska kostnader för VA-utbyggnaden.

UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR
Allmänt om byggnation på kvartersmark
Exploatören ansvarar för att utbyggnaden på kvartersmark under pågående arbete utformas så att
de boende som flyttar in i området kan nå allmän plats.
Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av anslutnings- och
återställandearbeten som behöver göras på intilliggande fastigheter som en följd av Exploatörens
bygg- och anläggningsarbeten. För åtgärder utanför Fastigheten ska projektering och återställande
utföras i samråd med berörd fastighetsägare.

Gång- och cykelvägar m.m. på kvartersmark
Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläggande av gång- och cykelväg markerad
på Bilaga ….

Den faktiska totalkostnaden för projektering, upphandling och anläggande av vägen har uppskattats
till …… kronor (se Bilaga …). Exploatören ska till Kommunen erlägga de faktiska kostnader som utgör
Exploatörens kostnadsandel, vilken utgör ….. procent. Kommunen fakturerar dessa kostnader
löpande/enligt Bilaga….

Gemensamhetsanläggningar på kvartersmark

Enskilda VA-anläggningar
Exploatören förbinder sig att utföra, iordningsställa och bekosta vatten- och avloppsanläggningar,
inklusive erforderliga anordningar för dagvattenavledning, enligt bifogad utredning, Bilaga ….
Exploatören ska utan vederlag överlämna VA-anläggningen och anordningar för dagvattenavledning
till en för ändamålet bildad gemensamhetsanläggning. Intill dess överlämning skett ansvarar
exploatören för drift, underhåll och skötsel av anläggningen.
För den gemensamma VA-anläggningen ska en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen
inrättas. Det åligger exploatören att senast …. ansöka om erforderliga förrättningar.

Dagvatten

Avfallshantering
Vägar på kvartersmark och inom fastigheter ska anläggas så att de är farbara med sedvanliga
avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillräcklig yta i anslutning till
avfallsutrymme för att vända avfallsfordon.

Parkering

Ledningar för el, telekommunikationer, fjärrvärme
Exploatören ska i samråd med ledningssägare och berörda kommunala förvaltningar svara för
samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs för exploateringens
genomförande. Exploatören bekostar sådan ledningsomläggning inom kvartersmark som är
nödvändig till följd av exploateringen.
Befintliga anläggningar ska hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden.

Bullerskydd
Utformning av bullerskydd ska ske i samråd mellan Kommunen och Exploatören. Bullerskydd ska vara
klart senast dagen innan första inflyttning sker i området.
Bullerskydd på allmän plats, kommunalt huvudmannaskap
Kommunen ansvarar för att bygga ut de bullerskydd som krävs för att möjliggöra exploateringen av
området. Exploatören bekostar.

Bullerskydd på allmän plats, enskilt huvudmannaskap
Exploatören ansvarar för att bygga ut och bekosta de bullerskydd som krävs för att möjliggöra
exploateringen av området.
Bullerskydd på kvartersmark
Exploatören ansvarar för att bygga ut och bekosta de bullerskydd som krävs för att möjliggöra
exploateringen av området.

Kommunens avtal med Trafikverket eller annan part
Exploatören ska ersätta Kommunen för de kostnader/del av kostnader avseende utbyggnaden av …
som åvilar Kommunen enligt Bilaga ….

VILLKOR UNDER BYGGTIDEN/GENOMFÖRANDE
Tidplan
Exploatören/Exploatörerna och Kommunen ska gemensamt upprätta en huvudtidplan för hela
exploateringen (se Bilaga …). Om någon part ser att en avvikelse sker eller riskerar att ske mot
huvudtidplanen ska övriga parter informeras om detta utan fördröjning.

Samordning
Exploatören/kommunen ska tillse att såväl projektering som arbeten för genomförande av
detaljplanen samordnas mellan Parterna. Resultatet av samordningen ska dokumenteras och finnas
tillgänglig för Parterna under projektering och genomförande.
Granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av Kommunen i samråd med
Exploatören.

Markföroreningar
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har
kostnadsansvaret för sanering av de markföroreningar som erfordras för genomförande av
detaljplanen.
Om markföroreningar påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar Kommunen för
anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De merkostnader som hanteringen av dessa kan medföra läggs
till kostnaden för allmän plats enligt § 3.1.

Fornlämningar
Om fornlämningar påträffas i samband med utbyggnad av kvartersmark ansvarar Exploatören för
anmälan till länsstyrelsen och bekostar de åtgärder som de kan kräva.
Vid utbyggnad av allmän platsmark enligt § 3.1 alt 1:
Om fornlämning påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar Kommunen för
anmälan till länsstyrelsen. Kostnader för eventuella åtgärder faktureras exploatören.
Vid utbyggnad av allmän platsmark enligt § 3.1 alt 2:

Exploatören ansvarar för anmälan till länsstyrelsen och bekostar eventuella åtgärder som de kan
kräva.

Områdets skick
Exploatören ansvarar för att allmän plats avlämnas i överenskommet skick enligt Bilaga ….

Byggtrafik och störningar
Byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i möjligaste mån.
Exploatören ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra åtgärder som påverkar nyttjande av
allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och funktionella allmänna gång- och cykelstråk, busshållplatser
mm under byggtiden. Exploatören ansvarar för och bekostar upprättande av trafikanordningsplaner
samt säkerställer att dessa görs i god tid innan avstängning.

Skador under byggtiden och skydd av befintliga värden
Kommunen och Exploatören ansvarar för återställande av skador på den andra partens egendom. Innan
skada åtgärdas ska godkännande inhämtas från drabbad part. Drabbad part har rätt att på bekostnad av
den som orsakat skada själv reparera skadan.
Parterna ska överenskomma om de etableringsområden som byggande inom Fastigheten respektive
allmän plats kommer att behöva. Den part som behöver åtkomst till mark utanför sitt
etableringsområde ska inhämta tillstånd från markägaren.
Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera markanläggningar, träd och annan vegetation
inom och invid etableringsområdena. Kommunen kallar till inspektionen. Vid denna inspektion ska
status och eventuella skyddsåtgärder säkerställas.
Krävs sprängarbeten ska dessa särskilt riskbedömas, planeras och utföras så att skador på grund av
sprängning förebyggs.

ADMINISTRATIVA KOSTNADER, SÄKERHET,
MEDFINANSIERINGSERSÄTTNING
Administrativa kostnader
Kommunen kommer att fakturera Exploatören för Kommunens arbete med projektstyrning och
uppföljning av frågor kopplade till plangenomförandet och detta avtal. Beloppet faktureras löpande
och beräknas uppgå till … kronor (se Bilaga …).

Säkerhet
Exploatören har ett ekonomiskt åtagande enligt detta avtal. Exploatören ska för detta åtagande ställa
en säkerhet i form av ……. till ett belopp om …….. kronor. Säkerheten ska överlämnas till Kommunen i
samband med Exploatörens undertecknande av detta avtal. Exploatören äger rätt att återfå eller
växla ställd säkerhet mot ny, uppgående till belopp motsvarande återstående skyldigheter, i takt med
betalning av Kommunen fakturerade belopp för utförda arbeten.

Medfinansieringsersättning
Kommunen och Exploatören har kommit överens om att en medfinansieringsersättning för
utbyggnaden av väg/spårväg omfattande … kr. ska erläggas av Exploatören när detaljplanen vunnit
laga kraft, se Bilaga ….

ÖVRIGT
Relationshandlingar
Exploatören svarar för att relationshandlingar upprättas gällande …. Relationshandlingar ska omfatta
… och utföras av sakkunnig och följa … från kommunen. Relationshandlingarna ska överlämnas
senast vid slutbesiktning av området/deletapp av området till Kommunen utan ersättning.
Handlingen ska följa kommunens koordinatsystem och format så att de lätt kan inordnas i den
digitala primärdatabasen.

Tillstånd, lov, godkännanden
Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd, lov och godkännanden söks och följs.

Information, marknadsföring
Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera allmänheten med
skyltar om pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som har samband med genomförandet av
detaljplanen.

Överlåtelse av detta avtal
Exploatören ska i samband med överlåtelse av hela eller del av Fastigheten till annan part, tillse att
tillräcklig säkerhet utställs, till ersättande av säkerhet enligt § 6.2 ovan. Kommunen avgör vad som
utgör tillräcklig säkerhet.
Exploatören får efter Kommunens skriftliga medgivande frånträda hela eller delar av detta avtal
genom att överlåta tillämpliga delar på den nya ägaren.

Tvist
Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska
avgöras av svensk allmän domstol på Kommunens hemort.

Giltighet

Detta exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte
dels stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige antar detaljplanen genom beslut som senare
vinner laga kraft,
dels kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsnämnden godkänner detta Exploateringsavtal genom
beslut som senare vinner laga kraft,
dels att godkännande i kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsnämnden tas senast … månader efter
beslut om detaljplan

Signaturer
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Ort och datum __________________________________

För Mariestads kommun
genom dess kommunstyrelse

För …..

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Bevittnas:

Bevittnas:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Moderbolagsborgen: För
s rätta fullgörande av detta avtal går undertecknade, ….. (org.nr.
), härmed i borgen som för egen skuld gentemot Mariestads Kommun.
Ort och datum ___________________________________
AB

______________________

______________________

Bilagor
Exploateringsavtalet utgörs av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt följande bilagor:
Bilaga 1

Plankarta för detaljplanen, med Exploateringsområdet markerat

Bilaga …

Planbeskrivning och ev. gestaltningsprogram kopplat till detaljplanen

Bilaga …

Fastighetskarta (med markering av allmän plats samt den mark som ska överlåtas från
Kommunen till Exploatören)

Bilaga …

Huvudtidplan

Bilaga …

Kvalitetsprogram

Bilaga …

Dagvattenpolicy

Bilaga …

Karta med markerad ledningsrätt

Bilaga …

Kostnadsuppskattning för allmän plats

Bilaga …

Dagvattenutredning

Bilaga…

Åtgärder på allmän platsmark

Bilaga …

Trädvitesplan

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 55

Dnr 2022/00095

Utökad budget för fyra tjänster till teknisk verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om utökad
budgetram år 2022 och omfördelar 840 tkr ifrån kommunstyrelsen ram.
2. Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens begäran om uppdrag till
styrgrupp för MTG avseende en översyn av nämndens samarbetsavtal.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ser positivt på att tekniska nämnden förstärker sin förvaltning
med fyra nya tjänster. Finansiering av två tjänster sker 2022 i enlighet med
upprättat samverkansavtal. Mariestads del, motsvarande två tjänster och beräknas
till 1 680 tkr på helårsbasis, omfördelas ifrån kommundirektörens budget. Det
innebär en omfördelning motsvarande 840 tkr för innevarande år och 1 680 för
år 2023, förutsatt att tidigare omfördelningsbeslut inom kommunstyrelsen
kvarstår i kommande budget.
2. Tekniska nämnden uppmanas återkomma med förslag om utökad budgetram till
årets budgetberedning.
Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 22 februari 2022, § 37, att föreslå
kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång att bevilja utökad
budgetram för fyra tjänster inom teknisk förvaltning. Samtidigt föreslog nämnden
kommunfullmäktige att låta styrgruppen för MTG skulle genomföra en översyn av
nämndens samarbetsavtal.
Vid MTG styrgrupps möte den 14 mars lämnades rekommendationen till Tekniska
nämnden att anställa de resurser som efterfrågas.
Tekniska nämnden ingår i Mariestads kommun och dess politiska organisation.
Administration och ledningsfunktioner inom verksamhet teknik ingår i Mariestads
kommuns förvaltning och är lokaliserad i Mariestad.
De olika verksamheterna budgeteras efter de enskilda förutsättningarna, det vill säga
vilket uppdrag respektive samverkanskommun getts tekniska nämnden. Budgeten
avgränsas tydligt mellan kommunerna och mellan de olika verksamheterna. Töreboda
och Gullspångs kommuner ska fyra gånger per år 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
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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. Med hänvisning till samarbetsavtalet
bör Mariestads kommun tillskjuta medel för den del som åligger kommunen, vilket i
det här ärendet uppskattas till två av de fyra tjänsterna vilket motsvarar 840 tkr
innevarande år Övriga tjänster får regleras vid årets slut gentemot övriga två
medlemskommuner i enlighet med gällande avtal. Utökat budgetbehov 2023 på
grund av aktuella tjänster ska upptas i året budgetprocess.
Bedömning ur ekonomisk dimension

Teknisk verksamhet bedöms initialt uppnå erforderliga förutsättningar i
verksamheten, för att hantera uppgifter enligt styrande dokument genom tillförsel av
fyra (4) tjänster. Finansiering av en tjänst bedöms uppgå till 840 tkr per år. Total
kostnad för fyra tjänster 3 040 000 kronor per år.
Bedömning ur miljömässig dimension

Teknisk nämnd kan inte bedriva en grundläggande verksamhet utan att förvaltningen
är bemannad för sitt grunduppdrag. En stabil organisation har bättre förutsättningar
att klara de miljömässiga krav som ställs på Teknisk förvaltning.
Bedömning ur social dimension

Teknisk verksamhet bedömer att föreslagna åtgärder skulle medverka till en rimlig
arbetsbelastning och skapa uthållighet, därigenom stärka arbetsgivarvarumärket och
minska personalrörligheten.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag med Sven-Inge
Erikssons (KD) till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 86/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-05
Protokollsutdrag tn § 37/22
Expedieras till:
Töreboda kommun, Gullspångs kommun samt MTG styrgrupp
Ekonomichef, controller
Tekniska nämnden
Teknisk chef

Justerandes signatur
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Datum: 2022-04-05
Dnr: KS 2022/00095
Sida: 1 (3)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Utökad budget för fyra tjänster till teknisk
verksamhet
Kommundirektörens förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ser positivt på att tekniska nämnden förstärker sin
förvaltning med fyra nya tjänster. Finansiering av två tjänster sker 2022 i
enlighet med upprättat samverkansavtal. Mariestads del, motsvarande två
tjänster och beräknas till 1 680 tkr på helårsbasis, omfördelas ifrån
kommundirektörens budget. Det innebär en omfördelning motsvarande
840 tkr för innevarande år och 1 680 för år 2023, förutsatt att tidigare
omfördelningsbeslut inom kommunstyrelsen kvarstår i kommande budget.
2. Tekniska nämnden uppmanas återkomma med förslag om utökad
budgetram till årets budgetberedning.

Kommundirektörens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om utökad
budgetram år 2022 och omfördelar 840 tkr ifrån kommunstyrelsen ram.
2. Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens begäran om uppdrag till
styrgrupp för MTG avseende en översyn av nämndens samarbetsavtal.

Bakgrund
Tekniska nämnden beslutade den 22 februari 2022, §37, att föreslå
kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång att bevilja utökad
budgetram för fyra tjänster inom teknisk förvaltning. Samtidigt föreslog
nämnden kommunfullmäktige att låta styrgruppen för MTG skulle genomföra
en översyn av nämndens samarbetsavtal.
Vid MTG styrgrupps möte den 14 mars lämnades rekommendationen till
Tekniska nämnden att anställa de resurser som efterfrågas.
Tekniska nämnden ingår i Mariestads kommun och dess politiska organisation.
Administration och ledningsfunktioner inom verksamhet teknik ingår i
Mariestads kommuns förvaltning och är lokaliserad i Mariestad.
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De olika verksamheterna budgeteras efter de enskilda förutsättningarna, det vill
säga vilket uppdrag respektive samverkanskommun getts tekniska nämnden.
Budgeten avgränsas tydligt mellan kommunerna och mellan de olika
verksamheterna. Töreboda och Gullspångs kommuner ska fyra gånger per år
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.
Med hänvisning till samarbetsavtalet bör Mariestads kommun tillskjuta medel
för den del som åligger kommunen, vilket i det här ärendet uppskattas till två av
de fyra tjänsterna vilket motsvarar 840 tkr innevarande år Övriga tjänster får
regleras vid årets slut gentemot övriga två medlemskommuner i enlighet med
gällande avtal.
Utökat budgetbehov 2023 på grund av aktuella tjänster ska upptas i året
budgetprocess.
Bedömning ur ekonomisk dimension

Teknisk verksamhet bedöms initialt uppnå erforderliga förutsättningar i
verksamheten, för att hantera uppgifter enligt styrande dokument genom
tillförsel av fyra (4) tjänster. Finansiering av en tjänst bedöms uppgå till
840 tkr per år. Total kostnad för fyra tjänster 3 040 000 kronor per år.
Bedömning ur miljömässig dimension

Teknisk nämnd kan inte bedriva en grundläggande verksamhet utan att
förvaltningen är bemannad för sitt grunduppdrag. En stabil organisation har
bättre förutsättningar att klara de miljömässiga krav som ställs på Teknisk
förvaltning.
Bedömning ur social dimension

Teknisk verksamhet bedömer att föreslagna åtgärder skulle medverka till en
rimlig arbetsbelastning och skapa uthållighet, därigenom stärka
arbetsgivarvarumärket och minska personalrörligheten.
Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-05
Protokollsutdrag tn § 37/22

Sida

3(3)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Kommunfullmäktige Töreboda
Kommunfullmäktige Gullspång
Kommunchef Töreboda
Kommunchef Gullspång
MTG Styrgrupp
Ekonomichef Christina Olsson
Controller Sofia Glimmervik
Tekniska nämnden
Teknisk chef
Nämndsekr. tekniska

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-02-22

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 37

Dnr 2022/00069

Redovisning av sektor tekniks uppdragslista och obalans mellan
uppdrag och resurser
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda
och Gullspång att:
1. bevilja utökad budget för fyra (4 stycken) tjänster till teknisk verksamhet.
Finansiering sker från respektive kommunfullmäktige till teknisk nämnd, fördelat
mellan medlemskommunerna, Mariestad två tjänster (2 stycken), Töreboda en
tjänst (1 styck), Gullspång en tjänst (1 styck).
2. ge MTG styrgrupp i uppdrag att genomföra översyn av tekniska nämndens
samarbetsavtal.
Deltar inte i beslutet

Lars-Åke Bergman (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Sektor teknik redovisar den 15 februari 2022 för tekniska nämndens arbetsutskott
den uppdragslista som innehåller de uppdrag som är riktade till tekniska nämnden
och sektor teknik.
En obalans mellan uppdrag och resurser finns inom den tekniska verksamheten. Det
omfattar främst de skattefinansierade verksamhetsområdena med beställarfunktion,
gatu- samt fastighetsavdelningen. Obalansen ger konsekvenser i form av osäkra
leveranser samt en ansträngd arbetsmiljö.
Samverkansavtal teknisk verksamhet MTG med tillhörande reglemente upprättades
och antogs av MTG-kommunerna 2007, avtalet trädde i kraft 2008. Under åren har i
huvudsak objekt tillförts, men även i viss omfattning tagits bort. Verksamheten
finansernas av skatt, avgifter och taxor.
Genom åren har driftbudgeten för de skattefinansierade verksamhetsområdena (Gata
och Fastighet) varit föremål för besparingar och effektiviseringar från
medlemskommunerna.
Verksamheten har anpassat organisation, arbetsformer, tillvägagångssätt och
ambition, i syfte att hålla budget.
Samtidigt som verksamheten anpassat sig efter givna budgetförutsättningar, har
faktorer så som tillförda objekt, utökad infrastruktur och grönområden påverkat
kostnaderna för verksamheten. Den senaste tiden har även prisökningar av energi,
varor och tjänster samt ackumulerade uppgifter däribland, uteblivet underhåll,
bidragit till påtaglig negativ kostnadspåverkan.
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Organisationen är återhållsamt bemannad inom tjänstemannasektorn vilket bland
annat är en av förklaringarna bakom utfallet från 2021 års bokslut. Ett flertal
planerade aktiviteter (investeringar och reinvesteringar) är inte utförda enligt plan. En
annan oönskad effekt är avsaknaden av organisatorisk redundans, som tillsammans
med en relativt hög arbetsbelastning (påverkats av antalet uppgifter), som i perioder
då personalomsättningen är hög, tenderar till att vara ohållbar. Detta medför en
reaktion som motarbetar redundans och långsiktighet i verksamheten.
För att motverka den negativa utvecklingen och återställa balansen mellan uppgifter
och resurser på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt, är stegvis avvägda åtgärder
nödvändiga.
I ett första skede, i relativ snar framtid, behöver verksamheten stärkas inom
tjänstemannasidan, samtidigt som MTG kommunerna behöver utveckla en stringens
i uppgiftstilldelningen (i enlighet med styrande dokument). Detta i syfte att
möjliggöra en proportionerlig och hållbar arbetsbelastning i verksamheten.
Därefter föreslås en extern översyn av befintligt samverkansavtal och reglemente i
syfte att tillvarata MTG kommunernas intressen, i form av leverans i förhållande till
uppgifter och finansiering.
Slutligen, efter varje mandatperiod utvärdera och överse proportionaliteten mellan
verksamhetens tilldelade driftbudget, uppgifter och organisation.
Bedömning ur ekonomisk dimension

Teknisk verksamhet bedöms initialt uppnå erforderliga förutsättningar i
verksamheten, för att hantera uppgifter enligt styrande dokument genom tillförsel av
fyra (4) tjänster. Finansiering av en tjänst bedöms uppgå till 760 tkr/år exklusive
pensionsavsättning. Total kostnad för fyra tjänster 3 040 tkr/år.
Bedömning ur miljömässig dimension

Teknisk verksamhet har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.
Bedömning ur social dimension

Teknisk verksamhet bedömer att föreslagna åtgärder skulle medverka till en rimlig
arbetsbelastning och skapa uthållighet, därigenom stärka arbetsgivarvarumärket och
minska personalrörligheten.
Arbetsutskottets förslag

Tekniska nämnden noterar informationen.
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Behandling på sammanträdet

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att punkt 2 ” Ge MTG styrgrupp
i uppdrag att finansiera, utforma uppgifter och tillsätta en oberoende översyn av
ekonomi, styrning, uppgifter och organisation i förhållande till samverkansavtal
och reglemente för teknisk verksamhet MTG.” i tekniska chefens förslag till
beslut utgår.
Eriksson (KD) yrkar vidare att punkten ”3. Ge MTG styrgrupp i uppdrag att
säkerställa rutiner för cyklisk översyn av styrande dokument teknisk verksamhet
MTG.” ändras till ”2. Ge MTG styrgrupp i uppdrag att genomföra översyn av
tekniska nämndens samarbetsavtal.”
Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniske chefens förslag till beslut
tillsammans med egna ändringsyrkanden och finner att nämnden beslutar i
enlighet med förslagen.
Underlag för beslut

Tekniske chefens komplettering till ärende upprättad 2022-02-18
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-02-08

Expedierats till:
Kommunfullmäktige Mariestad
Kommunfullmäktige Töreboda
Kommunfullmäktige Gullspång
Kommundirektör Mariestad
Kommunchef Töreboda
Kommunchef Gullspång
MTG Styrgrupp
Ekonomichef Christina Olsson
Controller Sofia Glimmervik
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Kommunstyrelsen
Ks § 57

Dnr 2022/00135

Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i
Skaraborgs kommunalförbund 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Skaraborgs
kommunalförbund och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de
enskilda ledamöterna i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund för
verksamhetsåret 2021.
Jäv

Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth Clausson (S) anmäler jäv och deltar inte i
beredning och beslut av ärendet.
Bakgrund

Från och med hösten 2019 gick Skaraborgs kommunalförbund från att vara ett
kommunalförbund med fullmäktige, till att vara ett kommunalförbund med
direktion. Direktionen består av kommunalråden från Skaraborgs femton kommuner
samt ersättare, det vill säga kommunernas oppositionsråd. Tidigare var det
förbundets fullmäktige som slutligen godkände årsredovisningen, men med den nya
organisationen tar direktionen det beslutet och överlämnar den sedan till
medlemskommunerna.
Skaraborgs kommunalförbund godkände årsredovisningen för år 2021 vid sitt
direktionsmöte den 11 mars 2022 och beslutade att överlämna den till revisorerna för
granskning, och därefter till medlemskommunernas fullmäktige.
Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och verksamhetsberättelse, redovisning av
räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter
till. Verksamheten har under året varit omfattande och förbundet bedriver och är
delaktig i flera projekt och verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna.
Den ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt resultat om 178 (620) tkr.
Överskottet som genererats under åren har främst varit av sådan art att det kan
härledas till ändrade arbetsförhållanden på grund av pandemin. Under året har vissa
tidigare upparbetade kostnader som härrör exempelvis förberedelser för den inställda
Skaraborgsdagen.
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet under
år 2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs kommunalförbund:
 i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Justerandes signatur
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 att direktionens interna kontroll varit tillräcklig.
 att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål och uppdrag som
gäller för förbundet.
Med utgångspunkt i ovanstående tillstyrker revisorerna att direktionen och enskilda
ledamöter i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 och att
årsredovisningen för år 2021 godkänns.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

1:e vice ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 97/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-25
Årsredovisning 2021 för Skaraborgs kommunalförbund
Granskningsrapport från PwC – Årsredovisning 2021 för Skaraborgs
kommunalförbund
Revisorernas revisionsberättelse för år 2021 daterad
Protokoll från direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 2021-03-11, § 22 –
Årsredovisning 2021
Ny förbundsordning 2019-05-24
Expedieras till:
Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se
Kommunrevisionen
Ekonomichef Christina Olsson
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Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2021 för Skaraborgs
kommunalförbund och fråga om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Skaraborgs
kommunalförbund och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de
enskilda ledamöterna i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund för
verksamhetsåret 2021.

Bakgrund
Från och med hösten 2019 gick Skaraborgs kommunalförbund från
att vara ett kommunalförbund med fullmäktige, till att vara ett
kommunalförbund med direktion. Direktionen består av
kommunalråden från Skaraborgs femton kommuner samt ersättare,
det vill säga kommunernas oppositionsråd. Tidigare var det
förbundets fullmäktige som slutligen godkände årsredovisningen, men
med den nya organisationen tar direktionen det beslutet och
överlämnar den sedan till medlemskommunerna.
Skaraborgs kommunalförbund godkände årsredovisningen för år
2021 vid sitt direktionsmöte den 11 mars 2022 och beslutade att
överlämna den till revisorerna för granskning, och därefter till
medlemskommunernas fullmäktige.
Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och verksamhetsberättelse,
redovisning av räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning,
kassaflödesanalys samt noter till. Verksamheten har under året varit
omfattande och förbundet bedriver och är delaktig i flera projekt och
verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna. Den
ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt resultat om 178 (620)
tkr. Överskottet som genererats under åren har främst varit av sådan
art att det kan härledas till ändrade arbetsförhållanden på grund av
pandemin. Under året har vissa tidigare upparbetade kostnader som
härrör exempelvis förberedelser för den inställda Skaraborgsdagen.
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Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet under år 2021. Granskningen har utförts enligt
kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning. Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i
Skaraborgs kommunalförbund:
-

i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.

-

att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

-

att direktionens interna kontroll varit tillräcklig.

-

att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål och
uppdrag som gäller för förbundet.

Med utgångspunkt i ovanstående tillstyrker revisorerna att direktionen och
enskilda ledamöter i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
och att årsredovisningen för år 2021 godkänns.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-25
Årsredovisning 2021 för Skaraborgs kommunalförbund
Granskningsrapport från PwC – Årsredovisning 2021 för Skaraborgs
kommunalförbund
Revisorernas revisionsberättelse för år 2021 daterad
Protokoll från direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 2021-03-11, § 22 –
Årsredovisning 2021

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se
Kommunrevisionen
Ekonomichef Christina Olsson

Skaraborgs Kommunalförbund
(19)

Protokollsutdrag
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 2/22
Årsredovisning 2021
SKBKF2022.0012

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-03-11

2/22

Beslut
att godkänna förslag till Årsredovisning för 2021 och att
överlämna den till revisorer och medlemskommunernas
fullmäktige.

Bakgrund

Kansliet har upprättat årsredovisning för 2021.
Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och
verksamhetsberättelse, redovisning av räkenskaperna för
året i en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys
samt noter till.
Ärende
Verksamheten har under året varit omfattande och
förbundet bedriver och är delaktig i flera projekt och
verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna.
Den ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt resultat
på
178 (620) tkr.
Överskottet som genererats under åren har främst varit av
sådan art att det kan härledas till ändrade
arbetsförhållanden på grund av pandemin. Under året har
vissa tidigare upparbetade kostnader som härrör t.ex.
förberedelser för den inställda Skaraborgsdagen.

Handlingar
Skickas till
Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner
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Skaraborgs Kommunalförbund
Organisationsnummer: 222000–2188

Förvaltningsberättelse 2021
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari –
31 december 2021.

Inledning till förvaltningsberättelsen
Förbundets ursprung
De femton kommunerna i Skaraborg beslutade under hösten 2006 att bilda Skaraborgs
Kommunalförbund. Tidigare hade kommunerna samverkat i tre olika ideella föreningar;
Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt Tillväxt Skaraborg. Samtliga femton
kommuner ställde sig bakom bildandet av en ny gemensam organisation i form av ett
kommunalförbund.

Förbundets uppdrag
Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras
samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och
skapa mervärden för medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med
goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.
Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;
•
•
•

Tillväxt- och utvecklingsfrågor
Verksamhetsstöd och intressebevakning
Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt
och utveckling samt verksamhetsstöd

Organisation
Skaraborgs Kommunalförbund har en uppdaterad förbundsordning som reglerar styrning av
förbundets verksamhet, en arbetsordning för den politiska direktionens arbete samt en instruktion till
förbundsdirektören.
Direktion
Förbundets direktion är verkställande politiskt organ och består av 15 ledamöter med 15 ersättare.
Varje medlemskommun representeras i styrelsen av en ledamot som är kommunstyrelsens ordförande
samt en ersättare som är oppositionsföreträdare. Förteckning över direktionens ledamöter och
ersättare redovisas i bilaga
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Direktionens presidium
Direktionens presidium utgörs av förbundets ordförande samt 1:e, 2:e och 3:e vice ordförande.
Presidiet bereder bland annat ärenden inför direktionen och representerar förbundet i olika
samverkansorgan.
Revision och tillsyn
Till direktionen är tre valda revisorer knutna och en yrkesrevisor. Tillsyn över kommunalförbundet
utövas av medlemskommunerna, vilka varje år ska ta ställning till och godkänna årsredovisningen för
förbundet, samt bevilja ansvarsfrihet för direktionens medlemmar.

Utskott och råd
Inom ramen för överenskommelsen med Västra Götalandsregionen växlar kommunerna i Skaraborg
upp de regionala tillväxtmedel som syftar till att bidra till samhällsutveckling inom områdena Regional
utveckling, Kultur och Miljö. Direktionen sammanträder två gånger per år som tillväxtutskott för att
besluta om delregionala utvecklingsmedel, tillsammans med adjungerade ledamöter som
representerar näringsliv, utbildningsanordnare, fackliga företrädare samt social ekonomi.
Ett par gånger per år möter direktionen företrädare för Västra Götalandsregionen, Västtrafik och
Trafikverket i ett så kallat Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR). Kommunerna utser själva vilka
politiker som ska representera kommunen i DKR, men i förlängningen rekommenderar förbundet att
kommunerna utser sina direktionsledamöter till rådet, dvs kommunstyrelsens ordförande och
oppositionsråd, så att alla kommuner har samma typ av representation.
Samverkan
Direktionen har valt ledamöter till olika regionala organ där Skaraborg företräds. Samverkan med
Västra Götalandsregionen (VGR) sker regelbundet både på den politiska nivån och bland
tjänstepersonerna. De fyra västsvenska kommunalförbunden finns representerade med vardera fyra
ledamöter i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) under Regionstyrelsen, samt i VästKoms
styrelse.

Förvaltningsberättelsens syfte
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig bild av verksamheten i Skaraborgs
Kommunalförbund, under verksamhetsåret 1 januari–31 december 2021. Vi har valt att först
presentera en övergripande bild av organisationen, därefter den ekonomiska redovisningen, och
slutligen en redovisning av vad som har hänt inom våra olika utvecklingsområden under året.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Verksamhetens kostnader
Soliditet (%)
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning

2021
57 438
44 506
8
178
5 911
78 678

2020
54 641
43 424
7
620
7 651
109 826

2019
43 812
43 134
13
439
7 031
52 082

2018
39 317
38 085
11
1 022
6 591
57 596

2017
29 800
29 592
11
26
5 569
49 250

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Kommunalförbundet har gått med överskott under 2021. Det tidigare prognosisreade överskottet har
minskat beroende av att förbundet tagit upparbetade kostnader. T.ex. för den inställda
Skaraborgsdagen 2021 och Västra Stambanegruppens arbete. I övrigt har den pågende pandemin
medfört lägre kostsnader. Detta beror på att omställningen till ett mer digitalt arbetssätt.

Händelser av väsentlig betydelse
Pandemi
År 2021 har präglats av Corona-pandemin. Under större delen har nationella restriktioner varit
gällande att distansarbete ska bedrivas och underlättas. Kommunalförbundet har följde
restriktionerna. Endast två av direktionens möten kunde genomföras fysiskt på plats i Skövde
stadshus. Övriga möten geomfördes digitalt. I samband med att de större vaccinatinsprogrammen
kom igång under början av året minskade förbundets samordnande roll i hantering av skydmaterial,
information och vaccinering av de mest sköra invånarna.
Arbetssätt och organisation
Under 2021 har arbetet med att implementera förbundets politiska organisation och nya arbetssätt
fortsatt. Särskilt fokus har riktats mot projektorganisationens verksamhet och interna styrprocesser,
regler m.m. Fler ärenden lyfts till direktionen för beslut . Utöver detta pågår dessutom ett flertal
aktiviteter för att utveckla kansliets arbetsmiljö och verksamhet i samverkan med kansliets
medarbetare.
Skaraborgsdagen
Med anledning av pågående pandemi ställdes Skaraborgsdagen in för år 2021 och under hösten
startade arbetet för att kunna genomförsa Skaraborgsdagen 2022.
Regional utvecklingsstrategi
Under året har Västra Götalandsregioen antagit ny regonal utvecklingsstrategi (RUS). Efter sommaren
påbörjande arbetet med att ta fram förslag till delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg. Arbetet
tar sin utgångspunkt ur RUS:en och styr mot målåret 2030.
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Rapporter från verksamheten
Detaljer kring förbundets aktiviteter under 2021, inom ramen för respektive uppdrag och verksamhet,
presenteras från och med sidan 27.

Styrning och uppföljning av verksamheten
Förbundet styrs av en direktion, vilken utgörs av kommunstyrelsens ordförande och ett oppositionsråd
(ersättare) från var och en av medlemskommunerna. Direktionen har ett beredande presidium
bestående av fyra ledamöter. Direktionen sammanträder i genomsnitt en gång per månad, med
uppehåll för sommaren. Direktionens uppdrag och ansvar regleras i förbundsordningen
Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör och bedrivs av ett kansli med
tjänstepersoner. Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika strategiska
verksamhetsområdena, liksom strateger och administrativ personal. Förbundet är huvudman för
Antagningskansliet, vilket administrerar Skaraborgs samverkan kring gymnasieantagningen. Kansliet
har två enheter – ett antagningskansli och en projektenhet med varsin enhetschef. Verksamheten
består i hög grad av arbetet kring de strategiska inriktningar som ligger i förbundets uppdrag, samt i
en samverkan med nätverk från kommunernas ledningsorganisationer, jämte regionala
samverkansstrukturer. Under år 2021 anställdes ny förbundsdirektör.
Verksamhetsplan
Fullmäktige har antagit en verksamhetsplan för mandatperioden 2015–2018 med inriktning att möta
de utmaningar som Skaraborg står inför. Arbete pågår med att formulera en ny verksamhetsplan. Den
kommer till stora delar att bygga på kommande Utvecklingsstrategi Skaraborg 2030 och andra
styrande inriktningsdokument.

Faktorer som påverkar framtiden
Skaraborgs kommuner står inför att hantera flera påtagliga utmaningar i närtid. Förutom de
demografiska förändringarna påverkar urbaniseringstrenderna kommunerna och antalet invånare
förväntas öka något under den närmaste framtiden. Hur efterverkningarna av pandemin kommer
påverka människors flyttbeteenden är fortfarande oklart, men det spekuleras i att vi kan stå inför en
situation där det blir mer attraktivt att bo och leva utanför storstadsområdena. En inkluderande ansats
inom det gemensamma arbetet kommer vara väsentligt för att ta tillvara våra nya invånares kraft, och
är en viktig del i vår kompetensförsörjning. Att arbeta med Skaraborg som varumärke och med de
faktorer som lockar unga till platser, blir avgörande för hur Skaraborgs kommuner kan ta tillvara på
bland annat de investeringar som görs i infrastruktur m.m. och som ökar uppkopplingen till
regioncentra som Göteborg, Jönköping, Örebro och Karlstad.
Utbildningsnivå
Utbildningsnivån i Skaraborg är förhållandevis låg, vilket är en särskild utmaning med tanke på
arbetsmarknadens ökande krav på att finna kompetenta medarbetare. Den påverkar också
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förutsättningarna för att skapa innovativa miljöer och morgondagens nya arbeten inom
kunskapsekonomin. Västra Götalandsregionen gör stora satsningar inom området Fullföljda studier,
vilket också är ett styrkeområde för Skaraborg. Att skapa en positiv attityd hos barn och unga till de
möjligheter som öppnar sig i liver genom en god utbildning är en av vuxenvärldens viktigaste
uppgifter. Samarbeten mellan kommunalförbundet, kommuner och de lärosätens som finns etablerade
i Skaraborg (Högskolan i Skövde, Göteborgs universitet, och Statens Lantbruksuniversitet) kan leda
till att Skaraborg tar ett ordentligt kliv in i kunskapssamhället, vilket är en önskvärd utveckling.
Arbetstillfällen
En avgörande förutsättning för att invånarna i Skaraborg ska uppleva ”Det goda livet”, vilket är Västra
Götalandsregionens vision, är att man har möjlighet till egen försörjning. En väl fungerande
arbetsmarknad med ett framgångsrikt näringsliv som har framtidstro och satsar på utveckling på
hemmamarknaden Skaraborg är en avgörande faktor. Utmaningar finns i vår sociala struktur, där vi
särskilt behöver fokusera på ett nära samarbete med andra samhällsaktörer för att möjliggöra att även
de mer utsatta och marginaliserade grupperna kommer med i samhällsutvecklingen. De grupper som
idag står långt ifrån arbetsmarknadens behov behöver lyftas, så att de blir tillgängliga i arbetslivet. Det
är en avgörande för de invånare det handlar om, men också för hela samhällsutvecklingen.
Infrastruktur
I ett allt mer specialiserat och mångfacetterat samhälle måste det finnas möjligheter för invånarna till
ökad rörlighet. En väl utbyggd infrastruktur och väl fungerande kommunikationer är en nödvändighet
för Skaraborg. Det kan bland annat gälla att öka tillgängligheten till andra arbetsmarknader men likväl
att öka åtkomsten och uppkopplingen till Skaraborg. Mycket handlar om att i flera avseenden öka
Skaraborgs attraktivitet som leder till ökad tillväxt. Skaraborg har särskilda förutsättningar där den
interna tillgängligheten för pendling mellan delregionens huvudorter är en viktig faktor för ekonomins
utveckling och företagens tillgång till kompetens. Delregionen behöver emellertid särskilt stärka de
stråk som leder till närliggande region- och delregioncentra, med en väl utbyggd kollektivtrafik.
Utbyggnaden av E20 genom Skaraborg är nu påbörjad och kommunerna tar en stor och aktiv del i
medfinansieringen. Skaraborgs Kommunalförbund är nu även en aktiv part i samordningen av Västra
stambanegruppen, vilken arbetar för att få till satsningar som kan leda till avsevärt högre kapacitet för
persontrafik och gods på denna för landets viktigaste stambana. Om de arbetet lyckas så bör det
påverkansarbetet som pågått så länge få utdelning under 2020-talet – med utbyggd E20 och kanske
även en Västra stambana med högre kapacitet. Detta skulle förbättra Skaraborgs läge och
förutsättningar väsentligt, och kommunerna i Skaraborg bör genom kommunalförbundet ta sig tid
redan nu för att skapa scenarier för att simulera hur förändringar i deras översiktsplaner kan leda till
ökad tillväxt i både de enskilda kommunerna, men också för Skaraborg som helhet. Det handlar om att
redan nu skapa sig en bild av hur vi ser och använder oss av den fulla potentialen i en förbättrad
infrastruktur och bättre uppkoppling mot omvärlden. Under året har verksamhetsledare för
Västrastambanegruppen anställts.
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God ekonomisk hushållning och ställning
I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna samverkar
kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar som skapar mervärden för kommunerna. Detta
betyder att förbundet i sig arbetar med god ekonomisk hushållning i sitt uppdrag, men också i sin egen
interna verksamhet. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor
för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Det gör vi bland annat
genom Utbildning Skaraborg, kompetensförsörjning, infrastruktur och andra frågor där kommunen
har svårt att agera enskilt, och där resultatet av en god samverkan blir större tillsammans.
Förbundet har ett eget kapital på 5,9 mnkr, minskningen av det egna kapitalet beror på förändringen
av redovisningsprincip för pensioner. Där både pensionsstiftelsen och pensionsavsättningen har lyfts
ut från balansräkningen. Informationsnot följer under balansräkningen. Soliditeten uppgår till 8 %
(7%). Soliditet är således påvekad av förändringe av det egna kapitalet men även av att balansomslutningen är högre än normalt. Förklaring till den högre balansomslutningen är härledd till att
Kommunalförbundet är samordnare av större riktade medel som fördelas ut i början på 2022 och
sitter på kassn per 211231.

Förväntad utveckling
I allt väsentligt bedöms förbundets arbete med god ekonomisk hushållning att fortsätta utvecklas
stabilt. Den nyligen bildade projektenheten syftar till att öka insökningen av projektmedel för att
finansiera projektenhetens verksamhet, och att kunna leverera mervärden till kommunerna, både i
form av projekt, och på sikt även erbjujda kompetenshöjande insatser som bidrar till ökad
projektmognad hos kommunerna.
Under 2019/20 inleddes en översyn av lokalsituationen för förbundets medarbetare, eftersom det
fanns ett behov av att hitta en mer flexibel kontorslösning för att tillgodose förväntningar på en god
arbetsmiljö. Under pandemin lades denna översyn på is, och när pandemin är över är det bättre med
att starta om processen med att lägga grunden för ett ställningstagande kring hur framtidens
arbetslokaler ska ut.

Väsentliga personalförhållanden
Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna. Intäkterna
finansierar t ex tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli. Inom de projekt som förbundet
driver anställs personal genom visstidsanställningar. Förbundet har också tjänster som finansieras
genom verksamhetsbidrag på avtal med t ex VGR. Vid slutet av året fördelade sig personalen enligt
nedanstående tabell, där siffrorna avrundats till heltal.
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Personalomsättning

2021

2020

Tillsvidareanställningar

25

22

Tidsbegränsade anställningar

11

14

Totalt

36

36

Totalt - Varav kvinnor

27

27

Totalt - Varav män

9

9

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under pandemiåret 2021 1,03% (att jämföra
med 4,45 % 2020). Skillnaden mellan åren kan förklaras av minskad långtidssjukfrånvaro. siffran
ingår långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar). Med den borträknad ligger den generella
sjukfrånvaron under 2%.
Förbundskansliet har nogsamt följt de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten
och Regeringen, med hög följsamhet från tjänstepersonalen. Såvitt det är känt har ingen medarbetare
insjuknat i covid-19 under tjänsteutövning. Av det stora antal egentester som gjorts har inget heller
visat positivt för pågående infektion i covid-19.
Medarbetarna på förbundet har möjlighet att ta del av s k friskvårdstimme och kan ansöka om
friskvårdsbidrag.
Sjukfrånvaro

2021

2020

Total sjukfrånvaro

1, 03%

4,45%

- varav långtidssjukfrånvaro

0%

57,18%

- varav sjukfrånvaro för män

0,33%

0,54%

- varav sjukfrånvaro för kvinnor

1,23%

5,81%

Tjänsteköp
I olika projekt som bedrivs av förbundet ingår personal från medlemskommunerna, genom så kallade
tjänsteköp. Administrativa tjänster och verksamhetsstöd som ekonomi- och personaladministration,
pensions- och försäkringsfrågor, upphandling, IT-stöd och telefoni köper förbundet av Skövde
kommun. Kommunalförbundet bidrar även med kompetens till andra organisationer genom s k
tjänsteförsäljning, t ex till VästKom och Västra Götalandsregionen.
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Ekonomisk redovisning 2021
Inför 2021 tog styrelsen beslut om att höja medlemsavgiften till förbundet med 1 kr, vilket innebar att
den blev 44,25 kr per kommuninvånare och år.
Förbundets utveckling går mot att utvecklingsprojekten omfattar en allt större del av förbundets
verksamhet och ekonomi. Projektens omfattning varierar över tid och innebär att ekonomiska
jämförelser över tid också varierar kraftigt. Projekten har som regel ingen påverkan på förbundets
ekonomiska resultat.

Balanskravsresultatet
Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Vid en beräkning av årsresultatet
med beaktande av balanskravsreglerna uppgår årets resultat till 178 tkr (620tkr) och budget 2021 på
7 tkr.

Årets resultat enligt resultaträkningen

2021

2020

2019

2018

177 643

619 417

439 739

1 021676

177 643

619 417

439 739

1 021 676

177 643

619 417

439 739

1 021 676

177 643

619 417

439 739

1 021 676

- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+ Realiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster
i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa
Inga underskott från tidigare år finns att återställa.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Genom en nivåhöjning av medlemsavgiften 2015 och en årlig dialog gällande förbundets
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kostnadsutveckling har finansieringen av den löpande verksamheten säkerställts. Förbundet har ett
eget kapital på 5,9 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets pensionsåtaganden.
Soliditeten uppgår till 8% (7%). Inga ekonomiska risker bedöms finnas i de intressebolag som
förbundet äger andelar i.
Intressebolag
Förbundet är delägare i Gryning Vård AB (17%) samt Mediapoolen AB (33%) Förbundet har hållit sig
informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt
ägarsamråd. I båda bolagen pågår arbete med att öka förståelsen hos de ägande kommunerna kring
bolagens uppdrag och tjänsteportföljer, samt säkerställa deras ekonomiska utveckling.

Pensionsspecifikation
Skaraborgs Kommunalförbund har per 2021-12-31 en pensionsskuld på 23 337 000 kronor, inklusive
löneskatt.
För tryggandet av pensionsskulden är förbundet anslutet till SKR:s Pensionsstiftelse. Per 2021-12-31
är marknadsvärdet av det avsätta kapitalet 26 248 634 kronor. Därmed har förbundet en
konsolideringsgrad för sina pensionsåtaganden på 113%, vilket innebär att det finns 113 kronor i
kapital för varje 100 kronor i framtida pensionsförpliktelser.
Förändringen av redovisningsprincip och pensionshantering har gett en större ökning av
pensionsskuld, utifrån att den nu baseras utifrån Tryggandelagens beräkning och blir då en avsevärd
effekt för 2021 på konsolideringsgraden jämfört med 2020-12-31 då den var 123%.
Både pensionsstiftelsen och pensionsavsättningen värden är inte längre med i balansräkningen och
utifrån det ska total pensionsskuld mätas utifrån Tryggandelagen för att säkerställa kapital.
Kapitalet i SKR:s pensionsstiftelse placeras i aktie- och räntefonder i enlighet med stiftelsens
placeringspolicy. Stiftelsens placeringsverksamhet har under 2021 skapat en avkastning på 13,3%
under 2021, vilket för Skaraborgs Kommunalförbund motsvarar en avkastning på 3,1 miljoner kronor.
Konsolideringsgraden mot pensionsskulden och det större övervärde som finns i placeringarna skapar
en trygg och stabil ekonomisk bas för förbundet.
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Driftsredovisning
Verksamheter

Budget

Utfall

Utfall

Avvikelse
budget

2021

2021

2020

2021

-550
9 014
-11 873
3 402
-7

-703
8 100
-11 905
4 331
-177

-949
8 933
-11 605
3 001
-620

-153
-850
-32
865
-170

865
193
1 058

775
94
869

557
54
611

-90
-99
-189

2 462
515
2 977

2 141
414
2 555

Förbundet totalt
Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Medlemsbidrag
Övriga verksamhetskostnader
Summa

Hållbar
samhällsutveckling
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa

Välfärd
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa

2 179
435
2 614

-321
-101
-422

Näringsliv
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa

862
140
1 002

821
145
966

835
180
1 015

-41
5
-36

-550
697
105
252

-550
706
107
263

-575
708
144
277

9
2
11

870
250
1 120

-153
886
358
1 091

-213
1 074
407
1 268

-153
16
108
-29

Kultur
Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa

Kunskapsutveckling
Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa
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Gemensam administration
Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa

3 258
508
3 766

2 771
370
3 141

-161
3 580
1 671
5 090

-11 873
1 670
-10 203

-11 905
2 843
-9 062

-11 605
110
-11 495

-487
-138
-625

-32
1 173
1 141

Övrigt
Medlemsbidrag
Övriga verksamhetskostnader
Summa
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Resultaträkning

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

11 905 915
45 541 290

11 605 144
43 782 626

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

2

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader

3

-27 343 909
-29 868 674

-24 966 363
-29 553 762

Avskrivningar

4

-49 095

-49 095

Verksamhetens nettokostnader

182 526

818 550

Verksamhetens resultat

182 526

818 550

1 175
-9 058

2 301
-201 433

Resultat efter finansiella poster

177 643

619 418

Årets resultat

177 643

619 417

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5
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Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

6

123 145

172 240

7
8

2 200 000
0
2 323 145

2 200 000
9 346 000
11 718 240

1 180 883
2 672 984
3 840 250
68 660 724
76 354 841

1 982 931
2 660 095
7 810 305
86 130 570
98 583 901

78 677 986

110 302 141

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Andelar i pensionsstiftelsen
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

9
10

16

Not

2021-12-31

11

5 797 353
177 643
5 974 996

7 030 724
619 417
7 650 141

12

0

7 494 000

13
14

-3 831 049
-1 216 555
-24 893 651
-42 761 734

-51 922 634
-1 505 364
-24 769 775
-16 960 226

Summa kortfristiga skulder

-72 702 989

-95 157 999

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

78 677 986

110 302 140

Balansräkning

2020-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Skulder
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Skulder till olika projekt
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Ställda säkerheter

Inga

Inga
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2021-12-31
Pensionsskuld inklusive löneskatt
Avsättning och ansvarsförbindelse
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nya utbetalningar
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
Ändring av diskonteringsräntan
Övrigt
Summa pensioner

18 997 000
206 000
120 000
-861 000
1 093 000
3 782 000
23 337 000

*Upplysningen om löneskattens förändring från föregående period kommer
anges from 2022-12-31 då det är en ny beräkning enligt Tryggandelagen från
KPA per 2021-12-31 och siffror sen tidigare år inte är jämförbara.

2021-12-31
Total pensionsskuld
Marknadsvärde pensionsstiftelsen 2021-12-31
Konsolideringsgrad

23 337 000
26 248 634
113%

Vår bedömning är att förväntad framtida avkastning på pensionsstiftelsen kommer lösa fastställt
mål för konsolideringsgrad på 120% som Skaraborgs Kommunalförbund anser rimlig därav ingen
extra avsättning till stiftelsen per 2021-12-31.
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Kassaflödesanalys

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat

113 432

619 417

49 095
0

49 095
556 000

49 095

605 095

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder

4 823 425
-22 455 798

2 960 250
53 429 220

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-17 469 846

57 613 982

Årets kassaflöde

-17 469 846

57 613 982

86 130 570
68 660 724

28 516 588
86 130 570

Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Gjorda avsättningar
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har
skett enligt god redovisningssed.
Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet bokas
först mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till olika projekt, antingen som förbundet
driver själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går
via tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet. För projekten som
förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive verksamhet/projekt. Pågående
projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultateffekt.
Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i
balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att inte
någon löneskatteskuld redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt in löneskatt
via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i
balansräkningen. Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen. Den pension som är
intjänad fram till 1997-12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17
och senaste avlästa aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller
särskild avtalspension.
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med
linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av
konst görs inga avskrivningar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en
nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella
anläggningstillgångar ska beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt
prisbasbelopp.
Ändring av redovisningsprinciper; SKF har valt att lyfta ut från balansräkningen slag 13220 som är
”andelar i pensionsstiftelse” samt slag 22200 som är ”pensionsavsättningen”. Detta ger en
engångspåverkan på Eget Kapital per 2021-12-31 med 1 852 tkr. Pensionsstiftelsens anskaffningsvärde
och marknadsvärde kommer from 2021 redovisas separat och inte tillhöra balansräkningen.
Pensionsstiftelsens värde bör enligt gällande redovisningslagstiftning inte utgöra en tillgång i
förbundet. På samma sätt kommer avsättningen och ansvarsförbindelsen redovisas som total
pensionsskuld utifrån beräkning av Tryggandelagen hämtat från KPA. Dessa poster utgör ingen skuld i
förbundet då dessa poster är tryggade via pensionsstiftelsen.
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Not 2 Verksamhetens intäkter
2021

2020

Driftbidrag från staten

2 573 599

-811 552

Driftbidrag från kommuner och landsting

39 073 189

27 958 818

EU-bidrag

432 871

13 586 753

Kurser och konferenser

345 320

291 873

Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting

3 092 482

2 697 094

Övriga intäkter

23 829

59 640

Summa verksamhetens intäkter

45 541 290

43 782 626

2021

2020

Styrelse och övrigt förtroendevalda

-62 367

-61 736

Anställda

-18 995 905

-17 710 968

Sociala avgifter

-5 927 401

-4 854 345

Pensionskostnader

-2 358 236

-2 339 315

Summa verksamhetens kostnader

-27 343 909

-24 966 364

Not 3 Personalkostnader

Not 4 Avskrivningar
Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med
33% av anskaffningsvärdet.
2021

2020

Avskrivning maskiner och inventarier

-49 095

-49 095

Summa avskrivningar

-49 095

-49 095

2021

2020

Räntekostnader

9 058

10 433

Ränta på pensionskostnader

0

191 000

Summa finansiella kostnader

9 058

201 433

Not 5 Finansiella kostnader
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Not 6 Maskiner och inventarier
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

756 639

756 639

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

756 639

756 639

Ingående avskrivningar

-584 399

-535 304

Årets avskrivningar

-49 095

-49 095

Utgående ackumulerade avskrivningar

-633 494

-584 399

Utgående redovisat värde

123 145

172 240

2021-12-31

2020-12-31

1 700 000

1 700 000

Skövde, 33%

500 000

500 000

Redovisat värde vid årets slut

2 200 000

2 200 000

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar /aktier

Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göteborg, 17%
Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741 säte

Andelsvärde Gryning Vård AB 12 439 844 (12 027 061)
Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB 2 279 758 (1 968 116)

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar/andelar
2021-12-31

2020-12-31

Andelar i pensionsstiftelsen
IB Anskaffningsvärde pensionsstiftelsen

9 346 000
9 346 000

Marknadsvärde 26 248 634 (23 164 639)
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-12-31

2020-12-31

Periodiserade leverantörsfakturor enligt underlag

294 007

360 965

Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag

3 506 727

7 449 340

Nettolöner

39 516

0

Redovisat värde vid årets slut

3 840 250

7 810 305

2021-12-31

2020-12-31

Förbundets likvida medel

43 767 073

61 360 795

Tillväxtprogrammets likvida medel

24 893 651

24 769 775

68 660 724

86 130 570

2021-12-31

2020-12-31

Ingående eget kapital

7 650 141

7 030 724

Årets resultat

177 643

619 417

Förändring EK

-1 852 788

Utgående eget kapital

5 974 996

Not 10 Kassa och bank

Not 11 Eget kapital
Eget kapital

7 650 141

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2021-12-31

2020-12-31

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning

6 938 000

Ränteuppräkning

72 000

Basbeloppsuppräkning

119 000

Nya utbetalningar

-238 000

Intjänad förmånsbestämd ålderspension

603 000

Summa pensioner

7 494 000
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Upplysning om löneskatt
Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till
Skatteverket med

2 267 340

Denna löneskatt hänförts till avsättning för pensioner

1 818 044

Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för
löneskatt

449 296

Löneskatt

4 534 680

* Not 12 sätts från och med 2021-12-31 som upplysning under balansräkningen.
Not 13 Skulder till olika projekt
2021-12-31

2020-12-31

Tillväxtmedels olika projekt (DRUM)

21 376 735

15 790 823

Varav ej nyttjade projektmedel kommunal finansiering

1 845 520

3 763 582

Varav ej nyttjade projektmedel VGR finansiering

1 671 396

5 215 369

24 893 651

24 769 774

Ansökta projekt är återredovisade till VGR för 2021 till ett totalvärde av
49 400tkr. Delregionala utvecklingsmedel från VGR utgör 12 500tkr
fördelat enligt nedan:
RUN= Regionutvecklingsnämnden har tilldelats med 8 600tkr
KN = Kulturnämnden har tilldelats med 2 100tkr
MN = Miljönämnden har tilldelats med 1 800tkr
Övrig finansiering utöver DRUM har skett med 36 900tkr, varav
14 300tkr från kommuner/kommunalförbund.
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Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
2021-12-31

2020-12-31

Upplupna löner

66 889

0

Upplupna semesterlöner

1 608 556

1 458 184

Upplupen avgiftsbestämd ålderspension

834 566

754 251

Övriga projekt med resultat upplupen kostnad

39 534 303

14 271 654

Övriga interimsskulder

717 420

476 137

42 761 734

16 960 226
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Bilaga: Förteckning över ledamöter och ersättare i olika samverkansorgan 2021
Valberedning:
Ordinarie

Ersättare

Marie Ekman, Skövde ordf.

Lena Sjödahl, Falköping

Per Gunnarsson, Vara vice ordf

Maria Radivoj, Essunga

Marita Bengtsson, Lidköping

Jan-Olof Bohlin, Skara

Linn Brandström, Töreboda

Per-Arne Brandberg, Gullspång

Britt-Marie Sjöberg, Hjo

Anne-Marie Wahlström, Tibro

Revisorer:
Elof Jonsson, Vara, ordförande
Per-Olof Ekholm, Hjo
Eva Reinhold, Lidköping
Direktion:
Ledamot

Ersättare

Katarina Jonsson, Skövde, ordf

Johan Ask, Skövde

Jonas Sundström, Lidköping 1:e vice ordf.

Rasmus Möller, Lidköping

Anna-Karin Skatt, Tidaholm 2:e vice ordf.

Runo Johansson Tidaholm (jan-sept, nov-dec)
Ingemar Johansson, Tidaholm (sept-nov )

Johan Abrahamsson, Mariestad 3:e vice ordf.

Ida Ekeroth Clauson, Mariestad (jan-maj)
Janne Jansson, Mariestad (juni-dec)

Daniel Andersson, Essunga

Niclas Eringsfors, Essunga

Adam Johansson, Falköping

Ingvor Bergman, Falköping

Kent Larsson, Grästorp

Petter Johansson, Grästorp

Carina Gullberg, Gullspång

Björn Thodenius, Gullspång

Susanne Andersson, Götene

Åsa Karlsson, Götene

Catrin Hulmarker, Hjo

Pierre Rydén, Hjo

Catarina Davidsson, Karlsborg

Jonas Davidsson, Karlsborg

Ylva Pettersson, Skara

Fredrik Nordström, Skara

Rolf Eriksson, Tibro

Per-Olof Andersson, Tibro

Bengt Sjöberg, Töreboda

Karin Arvidsson, Töreboda

Gabriela Bosnjakovic, Vara (fr om dec.)

Fredrik Nelander, Vara

Lars Gezelius, Vara (jan- nov)
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Adjungerade Direktionen för Tillväxtmedel
Robert Bengtsson, LO-distriktet Västra Sverige
Mats Jägstam, Högskolan i Skövde ( t o m oktober 2021)
Thseen Aslam, Högskolan i Skövde (fr. o m november 2021)
Maria Henriksson, Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg
Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren
Petra Wirtberg, LRF
Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse:
Katarina Jonsson, Skövde
Jonas Sundström, Lidköping
Anna-Karin Skatt, Tidaholm
Johan Abrahamsson, Mariestad
VästKom, ombud till stämman
Gabriella Bosnjakovic, Vara, ordinarie
Fredrik Nordström, Skara, ersättare
Gryning Vård AB, ombud till bolagsstämma:
Björn Thodenius, Gullspång, ordinarie
Fredrik Nelander, Vara, ersättare
Gryning Vård AB, Revisor
Elof Jonsson, Vara
Gryning Vård AB, Styrelse
Ylva Morén, Vara
Mediapoolen Västra Götaland AB, ombud till bolagsstämma:
Bengt Sjöberg, Töreboda ordinarie
Rolf Eriksson, Tibro ersättare
Mediapoolen Västra Götaland AB, Revisor
Elof Jonsson, Vara
Mediapoolen Västra Götaland AB, styrelseledamöter
Åsa Karlsson Götene, ordinarie
Anna-Karin Skatt, Tidaholm, ersättare
Per-Olof Andersson, Tibro, ordinarie
Adam Johansson, Falköping, ersättare
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Brottsförebyggande rådet
Catrin Hulmarker, Hjo
Johan Ask, Skövde
Daniel Andersson, Essunga
Karin Arvidsson, Töreboda
Gothia Intresseförening
Fredrik Nordström, Skara
Länsstyrelsens styrgrupp för våld i nära relationer
Fredrik Nelander, Vara
Laxfond Vänern
Carina Gullberg, Gullspång, ordinarie
Björn Thodenius, Gullspång, ersättare
Politisk Samverkan Skaraborg (PSS)
Anna-Karin Skatt, Tidaholm
Skaraborgs Föreningsarkiv
Susanne Andersson, Götene
Runo Johansson, Tidaholm, ersätter
Delregionala Kollektivtrafikrådet (DKR)
Skaraborgs Kommunalförbund har utsett:
Katarina Jonsson, Ordförande
Jonas Sundström, vice Ordf.
Kommunfullmäktige i respektive kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare att företräda
kommunen i DKR.
Därtill utser Västra Götalands kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i DKR
Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse:
Katarina Jonsson, Skövde
Jonas Sundström, Lidköping
Anna-Karin Skatt, Tidaholm
Johan Abrahamsson, Mariestad
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Rapport från
verksamheten 2021

fokusområden (välfärdsutveckling,
kunskapsutveckling samt regional utveckling).
Projekten redovisas löpande i denna
verksamhetsberättelse under respektive
fokusområde. På så vis sätts de i ett

Verksamheten under 2021

sammanhang och visar på hur vi via projekt som

Direktionen har under året haft åtta

arbetsform, har bidragit till utveckling för våra

sammanträden och bland annat behandlat

medlemmar.

följande frågor:
Hösten 2020 påbörjades ett utvecklingsarbete av
-

-

-

Nationell och regional plan för
transportinfrastruktur
Beslut om långsiktigt uppdrag till
Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle
och Next Skövde om Visit Skaraborg
Ny förbundsdirektör
Samordning av arbetet med Färdplan till
en God och Nära vård. Revidering av
Hälso- och sjukvårdsavtal
Remiss Regional fysisk planering
Kompetensomställning

Organisationen
På tjänstemannasidan medverkar förbundets
medarbetare regelbundet i samverkans- och
utvecklingsaktiviteter tillsammans med kollegor
i medlemskommunerna, övriga kommunalförbund i Västsverige, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen samt övriga
myndigheter och samverkansorgan såväl

förbundets projektverksamhet.
Utvecklingsarbetet omfattar arbetsprocesser
kring de projekt där förbundet är huvudman
(sökande part av externa medel och/eller
delregionala utvecklingsmedel) alternativt är
samverkanspart. Utvecklingsarbetet omfattar
inte förbundets roll och process kring beviljande
av delregionala utvecklingsmedel.
Under 2021 har detta utvecklingsarbete fortlöpt.
Fokus har varit på att arbeta fram verktyg och
metoder för stöd och styrning, mer specifikt har
en projektstyrningsmodell tagits fram. I framtagandet av modellen har förankringsarbete
skett internt samt hos Förbundsdirektion och
dess presidium. Från 2022 kommer förbundet
allt mer att jobba utifrån modellen. Uppföljning

regionalt som nationellt.

kommer göras och revidering sker vid behov.

Förbundets löpande arbete grundar sig på

Under 2021 har 16 medarbetare varit knutna till

medverkan och engagemang från anställda och
förtroendevalda i medlemskommunerna. Det är
genom ett utvecklat och regelbundet samarbete i
olika nätverk och arbetsgrupper som resultat
uppnås och förbundets uppdrag och legitimitet
formas.
Under 2021 har förbundet ägt en rad olika
projekt som har täckt in samtliga våra

enheten. Majoriteten har varit visstidsanställd
personal, men här återfinns även tjänsteköpt
personal samt tillsvidareanställda. Vissa av
dessa medarbetare har avslutat anställning på
förbundet under året i samband med att projekt
löpt ut.
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att ta fram en delregional utvecklingsstrategi för
att realisera Skaraborgs mål för 2030.
Under 2021 antogs Överenskommelse om
delregionala utvecklingsmedel och samverkan
mellan Västra Götalandsregionen och
Skaraborgs Kommunalförbund 2021–2024.
Nyföretagandet i Skaraborg har haft en positiv
utveckling med en ökning på 12 % mot
föregående år.
Business Region Skaraborg
Business Region Skaraborg (BRS) är en
gemensam tillväxtorganisation vars uppdrag är
samordna och utveckla Skaraborgs

Regional utveckling

investeringsfrämjande arbete, med mål-

Näringsliv inklusive DRUM

investeringar och arbetstillfällen i Skaraborg.

Viktiga händelser under året

BRS arbetar proaktivt med att erbjuda service

Pandemin har fortsatt präglat näringslivsarbetet. I takt med att vaccineringen har ökat,
har det lett till en ökad optimism bland
företagen. Näringslivet har överlag klarat sig
bättre än förväntat från pandemin i Skaraborg,
förutom några branscher som har drabbats extra
kraftigt. Dock har omikron varianten påverkat
oss under slutet av året.
Direktionen har tagit beslut om långsiktiga
uppdrag till Visit Skaraborg och Business Region
Skaraborg för att stärka attraktionskraften och
utveckla det långsiktiga näringslivsarbetet i
Skaraborg.
Under februari månad blev det klart med en ny
etablering i Götene, Sempers logistikcentrum.
Under våren beslutades den nya regionala
utvecklingsstrategin VG2030. Strategin pekar ut
riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas
till 2030. Under hösten påbörjades arbetet med

sättningen att öka antalet etableringar,

till primärt utlandsägda företag som vill
expandera befintlig eller nyetablera sig i
Skaraborg.
Under året har BRS varit aktuell för ett flertal
förfrågningar av större dignitet med betydande
antal anställda (från ca 1500 upp till 5000
anställda per förfrågan), kopplat till industrin
och den gröna omställning som nu sker globalt.
Företagen ser Skaraborg och Västsverige som en
gynnsam plats att etablera sin verksamhet på
utifrån våra möjligheter med att kunna möta
upp deras behov i form av större markytor, kraft,
vatten och infrastruktur. Vidare är Skaraborgs
geografiska läge och befintliga företag inom
fordonsindustrin med dess historiska arv,
innovation, utveckling och kompetens som finns
i regionen en ytterst viktig faktor. Genom
arbetet med dessa förfrågningar har BRS
utvecklat en än närmre samverkan med berörda
parter, inte minst med Västra
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Götalandsregionen och Business Sweden för att

fram till att flera viktiga samarbeten utvecklats

på bästa sätt kunna samla den kraft och resurser

och gynnsamma investeringsbeslut har även

som krävs för att kunna möta behov och

fattats, vilket stärker Skaraborg som delregion.

efterfrågan. Gemensamt för dessa förfrågningar

En av flera viktiga aktörer är IDC för att

är de ”tighta” tidplaner som kräver ett samlat

möjliggöra och stärka utvecklingen av den

fokus för att kunna möta de utmaningar och

tillverkande industrin i Skaraborg.

möjligheter det innebär med att hitta lösningar
på frågor som rör allt från infrastruktur, kraft,

Under hösten har Projekt Inflyttarservice startat

vatten, bostäder, talangattraktion,

upp, projektledare har rekryterats och arbetet är

kommunernas mottagarkapacitet kring

igång. Bl a arbetas med förberedelser inför

inflyttning (softlanding) till de insatser som

upphandling av digitalt verktyg och

behöver komma till stånd för att lyckas med den

förberedelser kring kommunernas

omställning av kompetens som företagen är i

mottagningskapacitet har påbörjats.

behov av.
Ett av årets resultat är Semper, som ägs av

Företagsklimat

internationella bolaget Hero Group, etablering

Projektet ”Stärkt företagsklimat i Skaraborg”

av sitt nya logistikcenter och centrallager för den

vars uppgift har varit att stödja Skaraborgs 15

nordiska marknaden i Götene. En etablering

kommuner i arbetet med att förbättra

som genererar ca 50 arbetstillfällen. En

företagsklimatet. Insatserna i projektet har varit

etablering som gynnar hela regionen och som

till att skapa hållbara strukturer för

gett lyskraft till både det befintliga näringslivets

kommunerna och i därigenom goda

fortsatta utveckling och nya aktörers syn på

förutsättningar för företagen. Projektet har

Skaraborg där man genom dryporten vid

pågått under fyra år och avslutades i december

Skaraborg logistic center i Falköping kan

2021.

erbjuda hållbara transporter på järnväg till

Projektet har haft sex behovsområden som styrt

Göteborgs hamn vidare ut i världen, som en

inriktningen för de aktiviteter som genomförts,

gynnsam plats att etablera sin verksamhet på.

nämligen kompetens, kommunikation,

Beslut har tagits av Direktionen, om att Business

digitalisering, upphandling, e-tjänster och

Region Skaraborg övergår till permanent

samverkan. Sammantaget visar projektut-

verksamhet med ny förvaltningsform, i form av

värderingen att projektet har gjort väsentlig

ett långsiktigt uppdrag i fyra år med finansiering

skillnad för kommunernas arbete inom flera

av delregiona utvecklingsmedel.

områden med att stärka företagsklimatet.

BRS har under året fortsatt fördjupa sitt

Trenden är också positiv för Skaraborgs

samarbete med Business Sweden kring

företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs

befintliga utlandsägda företag i Skaraborg för att

företagsklimatenkät. Majoriteten av Skaraborgs

kunna agera och stötta företagen kring

kommuner har förbättrat sitt

expansion av verksamhet och minimera risker

företagsklimat/ranking under projektperioden.

för omlokalisering av verksamhet. Denna
prioritering visade sig vara lyckosam och har lett
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Besöksnäringsutveckling

finns totalt 460 Sverige-Norden- Världen

En bransch som har drabbats hårt av pandemin.

företag, 87 av dessa företag är anslutna till

Stora utmaningar när antalet utländska

Hållbarhetsklivet. Vidare är nio kommuner i

besökare minskade kraftigt, färre

Skaraborg anslutna till Hållbarhetsklivet och

restaurangbesök, inställda konferenser och

fyra kommuner är anslutna via sina

minskade hotellbeläggningar. Många som har

destinationsbolag.

varit verksamma inom branschen har under

Platåbergens Geopark har skickat in en ansökan

pandemin pga arbetsbrist valt att gå till andra

få status som Sveriges första Unesco Globala

arbeten eller att studera. En stor brist av

Geopark. UNESCO:s utvärdering av Geoparken

personal med rätt utbildning saknas, till

genomfördes under hösten och utvärderarna

exempel kockar och serveringspersonal.

rekommenderar bifall till ansökan som kommer

Dock har besöksnäringen på landsbygden klarat

att behandlas under våren 2022.

sig något bättre än storstäderna och många har
valt att semestra inom Sverige för att upptäcka

Gröna näringar

natur- och kulturupplevelser.

Agroväst har under 2021 blivit tilldelade ”ECEI

Sommaren 2021 var besöksmässigt god för

Silver label” av ESCA (European Secretariat for

många områden i Skaraborg. Den nya

Cluster Analysis), som ett bevis på att de håller

virusvariant som kom under vintern som slog

en hög kvalitet och har en hållbar utveckling

återigen hårt mot besöksnäringen, där många

som klusterorganisation. Samverkansinitiativen

julbord och företagsevent har bokats av samt

Gröna möten och SmartAgri utvecklas relativt

konferenser ställs in eller istället genomförs

väl trots pandemin. Gröna möten har under

digitalt.

2021 arrangerat mer än 40 seminarier i Västra

Next Skövde och Destinationsbolaget Läckö-

Götaland och Halland, med närmare 2000

Kinnekulle har fått ett långsiktigt uppdrag i fyra

deltagare. SmartAgri har under året startat upp

år att driva och utveckla den samverkans-

ett tiotal nya samarbeten med agroteknik-

plattform för besöksnäringen i Skaraborg som

företag, som får stöd i sin produkt- och

byggts upp för att marknadsföra Skaraborg.

tjänsteutveckling, samt finansiering. Inom

Visit Skaraborg har framgångsrikt arbetat med

projektet SmartAgri finns en affärscoach

gemensamt bemötande, digital utveckling och

placerad på Science Park Skövde som stöd för

produktutveckling tillsammans med Skaraborgs

små och medelstora IT- och teknikföretag i

turistorganisationer. Under året har ett flertal

Västsverige som utvecklar och levererar

nya produkter/paket lanseras för att öka antalet

lösningar direkt eller som del i andras lösningar

besökare till Skaraborg och nya tekniska

till kundgruppen lantbruk och livsmedels-

plattformar har utvecklats.

produktion.

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av

Exempel på nya samverkansinitiativ som startat

Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges

upp hos Agroväst under 2021 är:

samlade initiativ för en hållbar besöksnäring.

- Interreg ÖKS-projektet ”Steg mot ett mer

Offentliga och privata aktörer bjuds in till att

klimatneutralt lantbruk”, som bland annat ska

ansluta sig till Hållbarhetsklivet. Från Skaraborg

stärka naturbruksskolornas roll som
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förändringsledare i omställningen till ett mer

medelstora företag för att stärka deras

klimatneutralt lantbruk.

konkurrenskraft. Genom IDC identifierar

- Leaderprojektet ”Biogas Västra Skaraborg”,

industriföretagens behov och matchar dem med

som ska utarbeta ett beslutsunderlag för en

väl valda resurser och insatser för utveckling. De

etablering av en eller flera lantbrukarägda

driver flera projekt t ex ”Catalyst”, för smart och

biogasanläggningar i västra Skaraborg.

hållbar produktion som ska ge företagen ökat

- Forsknings- och innovationsprogrammet

ansvarstagande för framtiden genom

”Mark- och vattenvård”, som arena för aktörer

omställning till en mer cirkulär ekonomi och

inom branschen med intresse för markbördighet

mer hållbara produkter inom industrin.

och vattenfrågor.
- Centrumbildningen SustAinimal, som ska

ASSAR Industrial Innovation Arena är

identifiera och utveckla djurens roll i framtidens

mötesplatsen för framtidens industri, dit

svenska livsmedelssystem

företagen söker sig. Det är en plattform för

- Innovationsprojektet ”Germination box”, som

framgångsrikt kunskapsutbyte med nationella

ska utveckla och testa ett system som bedömer

och internationella företag, kunskapsnoder och

groningsegenskaper hos spannmålskärnor.

institut. Många av företagen i ASSAR, och i

- Projektet ”Framtid Trädgård”, som ska sprida

övriga projekt hos IDC, har under året fokuserat

relevanta resultat från utländsk forskning och

på nyutveckling av produkter, digitala

praktiska försök inom grönsaksodling.

utbildningar, investerat i sin produktion för en
större automatiseringsgrad och effektivare

Initiativ har tagits under hösten tillsammans

flöden och sökt olika finansieringsstöd för

med Sveriges Lantbruksuniversitet för att se på

utveckling och forskningssamarbeten.

olika möjligheter att stärka gröna näringar
genom en innovationsnod i Skaraborg.

Innovationsstödsystemet och
nyföretagandet

Tillverkande industri, IDC och ASSAR

Science Park Skövde har i sin Inkubator ett

Industriföretagen i regionen har varit påverkade

uppdrag att generera fler tillväxtbolag som säljer

av situationen med pandemin. Dock har många

globalt och skapar kvalificerade arbetstillfällen

företag återhämtat sig inom

lokalt. Under 2021 har totalt 54 företag/138

tillverkningsindustrin och har haft en god

individer varit inne i någon av

utveckling, trots råvarubrist, containerbrist och

inkubationsfaserna. Av dessa var 17 företag nya

långa leveranstider. Arbetslösheten som ökade

för året. 5 AB har gjort positiv exit från

kraftigt första året av pandemin (2020) har

inkubation. Investeringar i bolagen har totalt

sjunkit under 2021 och bristen på

varit 19 MSEK.

nyckelkompetens är påtaglig. Flera av

Connect Väst har genom sina olika processer

Skaraborgs kommuner hade vid årsskiftet en

hjälpt 31 företag i Skaraborg med sin

arbetslöshet under 5 %.

tillväxtresa. En kraftig ökning av antalet företag

IDC har genom sin verksamhet/projekt arbetat

mot föregående år.

med 276 förbättringsarbeten på små och

NyföretagarCentrum har haft en kraftig ökning
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av rådgivningar och antalet nya företag i

plattform för att attrahera nyckelkompetens till

jämförelse med föregående år. Enligt siffror från

Skaraborg. Den tillverkande industrin står inför

Bisnis Analys har 1 943 st nya företag registreras

ett antal utmaningar, men också stora

i Skaraborg. En ökning med 12 % mot

möjligheter. Flera branscher är under

föregående år.

omställning/transformation och nya behov

Företagsakuten, är en tjänst som har erbjudits

uppstår som kräver anpassningsförmåga,

till företagen under pandemin, har genomförts i

innovationsförmåga, och nya cirkulära

Nyföretagarcentrums regi.

affärsmodeller.
Fortsatta satsningar för att utveckla

Delregionala utvecklingsmedel (DRUM)

företagsklimatet och underlätta företagandet i

Under 2021 antogs överenskommelse om

Skaraborg. Marknadsföra Skaraborg och

delregionala utvecklingsmedel och samverkan

kvalitetssäkra besöksmålet tillsammans med

Västra Götalandsregionen och Skaraborgs

näringen på ett hållbart sätt. Genomföra insatser

Kommunalförbund 2021–2024.

för att stärka kompetensförsörjningen inom

Överenskommelsen fastställer vad som är syftet

branschen.

med de delregionala utvecklingsmedlen, vad de

Globala Geoparksnätverkets styrelse

ska bidra till att åstadkomma samt vilket ansvar

rekommenderar att Platåbergens Geopark blir

som vilar på respektive part i arbetet runt

godkända som Sveriges första Unesco Globala

medlen. Regionutvecklingsnämnden,

Geopark. Det slutgiltiga, formella godkännandet

kulturnämnden och miljönämnden avsätter

tas av Unescos Executive Board när de har möte

delregionala utvecklingsmedel som

i april. Utmärkelsen stärker

motfinansieras med motsvarande andel

platåbergslandskapet som internationell

kommunala medel enligt

destination och blir ett kraftfullt verktyg i

medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen.

marknadsföringen av området samt stärker

Under året beviljades nio projekt och två fick

stoltheten av att bo och verka i ett världsunikt

avslag av de projekt som kom vidare till beslut.

landskap.
Stärka gröna näringar i Skaraborg genom att

Framtid

undersöka möjligheten till att skapa en nod för

Business Region Skaraborg har fokus på att

innovationer genom att koppla ihop SLU,

marknadsföra Skaraborg och öka antalet

Science Park Skövde och Högskolan i Skövde.

etableringar samt fortsätta arbetet med

Agroväst arbetar med att forma en European

utlandsägda bolag i Skaraborg.

Digital Innovation Hub för svenskt lantbruk,

En ny affärsplan tas fram med fokus på

med SmartAgri som regional nod i Västsverige

Skaraborgs intressen och beskriver BRS

har fortsatt, och en ansökan ska skickas in till

fokusområden de kommande åren. Skaraborg

EU-kommissionen i februari 2022.

har goda förutsättningar att ta emot fler
etableringar genom god samhällsplanering.

En delregional utvecklingsstrategi Skaraborg
2030 ska tas fram som beskriver hur Skaraborg

Under året kommer Inflyttarservice lansera en

ska arbeta strategiskt framåt på ett långsiktigt
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och målinriktat sätt. Utvecklingsstrategin pekar

Kompetensforums arbete knöts närmare

ut riktningen för vårt gemensamma arbete för

Business Region Skaraborg som vid varje

Skaraborgs utveckling.

sammankomst rapporterar nuläge och aktuella
behov, detta är av största vikt utifrån den
kompetensberedskap som behöver stärkas och
utvecklas genom forumets parter och nätverk.
Den första årliga Kompetensanalysen färdigställdes och kan sammanfattas i tre kompetensutmaningar som tydliga gemensamma nämnare
i samtliga kartlagda branscher, nämligen:
-Rätt utbildning för nya tider (vikten av
kompetensomställning i arbetslivet och flexibelt
utbildningssystem)
-Matchning - utbud och efterfrågan (vikten av
användbara kompetenskartläggningar samt
målgruppsperspektiv, t.ex arbetskraftsreserven)
-Roller och ansvarsfördelning (vikten av
samverkan, struktur och genomförandekraft)

Kompetensförsörjning

Dessa områden kommer vara riktningsgivande

Viktiga händelser under året

för insatser framåt och följas upp genom

Kompetensforum och stärkt kompetens-

Kompetensforums årshjul.

beredskap
Det ökade trycket kring företagsetableringar i

Förstudien kring fördjupad samverkan mellan

Skaraborg, pågående expansioner i näringslivet

Högskolan i Skövde och kommunerna via

samt slutsatser från projektet Samverkans-

kommunalförbundet avslutades under våren.

modell för kompetensförsörjning pekade på

Styrgruppen för avsiktsförklaringen mellan

behovet av en stärkt struktur för kompetens-

organisationerna beslutade att gå vidare med ett

försörjning. En utvecklad struktur behöver ha

gemensamt genomförandeprojekt. De två

kapacitet att matcha kompetensbehoven – i

utvalda spåren att vidareutveckla är Ökad

volym, innehåll och flexibilitet. Dialog vid

övergång till högre studier samt Livslångt

Rådslaget i oktober blev därför startskottet på

lärande. Beslut om genomförande tas under

ett utvecklingsarbete i förbundet som ledde till

2022.

beslut vid direktionsmötet i december att
tillskapa ett Kompetensnav i Skaraborg. Arbetet

Kompetensförsörjning i Besöksnäring

som sker i dialog med VGR, kommunerna samt

och tillverkande industri

parterna i Kompetensforum fortsätter under

Pandemin medförde utmaningar för

2022 då en ansökan om finansiering kommer

besöksnäringens olika delar men även i

lämnas in under mars till Regionala

kommunernas kostenheter. Efter dialog mellan

utvecklingsnämnden.

Arbetsförmedlingen och kommundirektörerna
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kring den akuta bristen på kockar, serveringspersonal samt receptionister återupptogs arbetet
i Besöksnäringsbranschrådet.
En särskild arbetsgrupp undersöker möjligheter
att anställa personer ur arbetskraftsreserven då
företagen prioriterat detta område.
Projektet Fenixz som sker i samarbete med
Fyrbodals kommunalförbund och IDC fokuserar
på behovsinventering hos arbetsgivarna inom
besöksnäring och tillverkande industri för att
erbjuda riktade utbildningsinsatser. Dessa
påbörjades under hösten och omfattade 85
personer i slutet av året.
Framtid
Uppbyggnad och etablering av Skaraborgs
Kompetensnav. Genom satsningen kommer
metoder utarbetas för kvalitetssäkrad behovsinventering som leder till kompetensinsatser för
anställda, med industrin som första pilot.
Utbildningssystemet kommer parallellt
vidareutveckla sin förmåga att svara upp mot
behov på ett mer effektivt sätt. Utgångspunkten
är att stärka Skaraborgs kompetensförsörjning
genom strategisk påverkan och nya arbetssätt.
Ansökan för genomförandeprojektet mellan
Högskolan och Skaraborgs Kommunalförbund
arbetas fram under våren 2022 och lämnas för
beslut i Regionala utvecklingsnämnden i slutet
av april. Arbetet kommer docka in i övriga
pågående insatser såsom Teknik College,
Kompetensnavet, ASSAR och WISER
(högskolans projekt där företag varit med och
tagit fram utbildningar som vänder sig till
yrkesarbetande inom industrin)

Kultur
Viktiga händelser under året
Under 2021 inom fokusområde kultur har ett
strategiskt arbete fortsatt för att ta fram större
möjligheter till samverkan och utveckling för
och med Skaraborgs kommuner.
Skaraborgs kultur- och fritidschefer har
tillsammans haft kompetensutvecklingsdagar
inom vandringsleder, den öppna ungdomsverksamheten och gestaltad livsmiljö.
Flera gemensamma dialoger med kommunala
kulturpolitiker har genomförts, några tillsammans med regionala politiker.
Syftet har varit att få gemensam kunskapsbas
och erfarenhetsutbyte.
Arbetet med att ta fram en Kulturplan för
Skaraborg har fortlöpt och dialoger med olika
parter och aktörer har ägt rum, t.ex.
Leaderområdena, olika nätverk, VGR och med
vår Direktion.
I november 2021 beslutade Direktionen att anta
förslaget om att inrätta en tjänst, Projekt- och
finansieringskoordinator, vars syfte är att
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samordna och stödja medlemskommuner och
olika aktörer i ansökningsprocesser till externa
finansiärer som t.ex. nationella myndigheter
eller EU:s strukturfonder. Tjänsten finansieras
av DRUM-medlen på Skaraborgs Kommunalförbund och kommer ha en testperiod fram till
2024.
I slutet av året fick Skaraborgs Kommuna-l
förbund ett extra tillskott från Kulturnämnden
på 350 000 kr. Medlen ska gå till att stödja
medlemskommunerna i deras
kommunikationsarbete kring vandringsleder
nära kulturarvsplatser.
Framtid

Hållbar
Samhällsutveckling

Under 2022 kommer fokus läggas på att ta fram

Viktiga händelser under året

och besluta om en Kulturplan för Skaraborg.

Under slutet 2021 fick vi remissversioner på

Hantering och handläggning av

infrastrukturplanerna 2022-2033. För den

projektansökningar och DRUM-medel kommer

Nationella planen konstaterades att

fortsättas ses över och effektiviseras och

reinvesteringen på Kinnekullebanan tagits bort.

förbättras.

Detta har lett till ett antal aktiviteter för att få

Tjänsten som Projekt- och finansierings

tillbaka reinvesteringen i den slutversionen.

koordinator ska tillsättas.

Västra stambanan, och fyra spår GöteborgAlingsås, fanns inte heller med i
remissversionen. Även här planeras ett antal
aktiviteter för att få in sträckan i planen. Bägge
järnvägssträckorna finns med i det yttrande
Västra Götalandsregionen tar fram över den
Nationella planen.
För den Regionala planen har Skaraborg tagit
fram ett gemensamt remissyttrande.
Övergripande inriktning handlar om att stärka
kopplingen mellan östra och västra Skaraborg,
för ett gemensamt LA-område. Vi pekar också på
överflyttning av gods ifrån väg, till järnväg och
sjöfart, och infrastrukturen som behövs kring
detta. Arbetet bedrivs inom ramen för
infrastrukturnätverket med kommunernas
tjänstepersoner Skaraborg.
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Framöver kommer energiförsörjning och
elektromobilitet vara viktiga parametrar i
framtidens transportsystem.
För kollektivtrafiken har 2021 präglats av ett
förberedande arbete inför bussupphandling
2024 i Skaraborg. Samtidigt har Coronapandemin fortsatt att späda på intäktsbortfallet
även under 2021. Inför 2024 aviseras det därför
neddragningar i kollektivtrafikutbudet med buss
i Skaraborg, framförallt i glesare geografier. Vi
ser med oro på hur tillgänglig-heten för
exempelvis gymnasieelever i Skaraborg riskerar
att försämras. Samtidigt har arbetet fortsatt för
att på sikt förbättra mobiliteten för boende i de
glesare geo-grafierna. Arbetet behöver ta ny fart
efter Corona, med både testning och framtida
strukturpåverkan, och arbetet behöver ske
tillsammans med övriga Västra Götaland och
Västtrafik.
Framtid
Framöver behöver vi hitta mobilitetslösningar både lokalt drivna, kommersiella och offentliga
(kollektivtrafik) - där de olika lösningarna ska
samverka och bidra till en transporteffektiv
tillgänglighet.

Kunskapsutveckling
Viktiga händelser under året
Politiska uppdrag – dimensionering och
obehöriga elever
Två uppdrag har getts till skolcheferna från
Direktionen. Det ena uppdraget är att se över
förutsättningarna för en större samverkan kring
planering och dimensionering av
gymnasieutbildningarna (2020).
Det andra uppdraget är utifrån tilläggsuppdraget” att arbeta för att stärka möjligheterna
för obehöriga elever och arbeta för att öka
genomströmningen på introduktionsprogrammen” (2019). Kring båda uppdragen har
utsetts styrgrupper bestående av skolchefer och
förbundets personal. Arbetet fortgår och
presidiet för direktionen /direktionen har
delgetts information vid några tillfällen.
Teknikcollege
Teknikcollege Skaraborg kan se tillbaka på
ytterligare ett annorlunda år. Många aktiviteter
fick ställas in. Det vi lärt oss av förra året kunde
vi dock dra nytta av nu, och teknikeventet
”Möjligheternas Värld” genomfördes istället helt
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digitalt. Balthazar Science center såg till att

studier och därmed har goda förutsättningar att

bygga upp en studio att sända ifrån och

arbeta utifrån Kraftsamling Fullföljda studier i

responsen från skolorna var mycket positiv.

RUS:en. Under året med detta ”bryggprojekt”

Runt 1300 elever besökte eventet detta år och

har dialoger med drygt 500 perosner som på

kommuner som inte deltagit tidigare hade nu

olika sätt arbetar inom utbildning eller på andra

möjlighet att göra detta.

sätt möter barn och unga i sitt dagliga arbete.
Under dialogerna har både goda exempel och

Samarbete med Högskolan i Skövde försätter

arbetssätt som gynnar fullföljda studier samt

men på grund av restriktioner har inga

upplevda utmaningar för detsamma samlats in.

aktiviteter kunnat genomföras än.

Utmaningarna har sedan kategoriserats för att

I början av februari fick vi positivt besked från
granskningskommittén att svetsutbildning lärling
via Vuxenutbildningen i Skövde fått sin
certifiering godkänd. Nu är två vuxenutbildningar
i Skaraborg certifierade inom Teknikcollege.
Vård och omsorgscollege
Arbetet med de nya kursplanerna har under året
fortsatt och gett bra resultat. Den kommer även
under 2022 finnas kvar för att utbyta erfarenheter. 2023 är det dags för återcertifiering och
redan nu har arbetet startats genom att bilda
arbetsgrupper ute bland de lokala styrgrupperna.
Utbildningskonceptet Trygghet och
Studiero
Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero är
en av flera satsningar, som görs i Skaraborg med
syfte att främja fullföljda studier. Åtta
kommuner (Götene, Karlsborg, Skara,
Lidköping, Skövde, Tibro, Tidaholm och
Töreboda) har tillsammans med Naturbruksförvaltningen, VGR, deltagit aktivt i satsningen
under 2021.
Fullföljda studier Skaraborg 2.0
Projektet har resulterat i att Skaraborg är redo
för att ta nästa steg i arbetet med fullföljda

kunna planera för det vidare arbetet.
Under året har också en interaktiv karta med
goda exempel på arbetssätt och utvecklingsarbeten i Skaraborgs kommuner tagits fram.
Kartan finns på Utbildning Skaraborgs hemsida.
Två webbsända seminarier har erbjudits under
hösten. Med innehåll från ett gott exempel samt
kunskaper kring bland annat jämlikhet,
jämställdhet och normer.
Kunskapsnod Skaraborg
I december kom beslutet från RUN att vi kan
finansieria ett kunskapsnod i Skaraborg 20222024. I samverkan med VGR och övriga
kommunalförbund mobiliserar vi nu för den
regionala kraftsamlingen.
IMprove
Under 2021 har IMproves sista projektår startats
upp, efter ett års förlängning. Lidköpings
kommun avslutade sin medverkan som
projektverkstad efter ordinarie projekttid.
Kvar i arbetet är Skövde kommun, Mariestads
kommun samt Skaraborgs Kommunalförbunds
delprojekt gällande övergångar/överlämningar.
Kommunalförbundets egna delprojekt, där en
metod för överlämningar mellan årskurs 9 och
Introduktionsprogrammen under året har fått
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genomslag och intresse både lokalt, regionalt

förutsättning för att dialog som leder till

och nationellt.

handling och tillgodoser kompetens-

En arbetsgrupp, där 13 av 15 av Skaraborgs

försörjningen på ett funktionellt sätt.

kommuner finns representerade har arbetat
fram överlämningsrutiner som kommer att

Kunskapsnod Skaraborg har startat upp arbetet

användas inom hela Skaraborg.

som ska pågå 2022-2024. Prioriteringar och
arbetsgång fastställs under våren.

Kombinationsutbildningar SFI

Utbildningskoncept Trygghet och studiero är nu

Projektet Kombinationsutbildningar SFI ägs av

en del av arbetet inom Kunskapsnod Skaraborg.

Skolverket och drivs av Skaraborg för hela

En konferens ska arrangeras hösten 2022 med

Västra Götalands räkning. Projektet arbetar med

syfte att sprida resultat från deltagande

att finna framgångsrika arbetssätt och metoder

kommuner och verksamheter.

för att integrera undervisning i SFI med en
yrkesutbildning för vuxna.

Projektet Kombinationsutbildningar SFI som

Under första delen av projektet gjordes en

ägs av Skolverket och som Skaraborg driver för

kvantitativ kartläggning om vilka

hela Västra Götalands räkning, förlängs ett år.

Kombinationsutbildningar som bedrivs och vilka
utmaningar respektive framgångsfaktorer man
ser i arbetet med dessa. Under hösten gjordes
kvalitativ kartläggning av utbildningarna kring
organisation, samverkan mellan kommuner och
hur samverkan med bransch och arbetslivet
fungerar m.m.
Under hösten arrangerades en digital
föreläsning och workshop med Karin Sandwall
och Lisa Gannå från NC Nationellt centrum för
svenska som andraspråk. Skolchefer, rektorer
och verksamhetschefer inom Vuxenutbildning i
hela VGR bjöds in. Projektet presenterades vid
en digital länsstudiedag i Skaraborg för
Vuxenutbildningen.
Framtid
Styrgrupperna arbetar vidare utifrån de politiska

Välfärdsutveckling
Viktiga händelser under året

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal med

uppdragen kring dimensionering och obehöriga

tillhörande underavtal och överenskommelser

elever.

inför ny avtalsperiod - förslag har varit på remiss

Nätverksstrukturen i Utbildning Skaraborg

under hösten 2021. En särskild arbetsgrupp som

gynnar samverkan och vi kan se att det är en bra

representerat Skaraborgs 15 kommuner har

grund för samordnade insatser. Strukturen är en

utarbetat underlag som stöd för kommunerna i
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remisshanteringen. Förslag till beslut

Götalandsregionen och de privata vårdgivarna

presenteras i inledningen av 2022.

via Hjälpmedelscentralen. Underlaget går ut på

Färdplan Nära vård - remiss har varit ute under

remiss våren 2022.

hösten och förslag till beslut presenteras i
inledningen av 2022. Färdplanen identifierar de

Inriktningsdokument familjecentraler- ett

områden som särskilt prioriteras och där en

arbete har initierats för att tydliggöra uppdrag

kraftsamling behöver ske. Detta innebär

och förväntningar, skapa likvärdigt innehåll och

förändrade arbetssätt, utvecklad samverkans-

kvalitetssäkra verksamheter.

kultur och ökad tillit mellan huvudmännen.
Länsgemensam medicinsk riktlinje för
Primärvårdsuppdraget - pågående arbete för att

tillämpning av nationellt vårdprogram för

beskriva parternas primärvårdsuppdag

palliativ vård.

(kommunerna respektive VGR) och

Förslag på riktlinje för omhändertagande av

gemensamma behov av utveckling i och med en

avlidna- syftet är att tydliggöra ansvars- och

ny skrivning av primärvårdsuppdraget i Hälso-

kostnadsfördelning för att uppnå en jämlik

och sjukvårdslagen 1 juli 2021. Förslag till beslut

verksamhet inom Västra Götalands län.

förväntas presenteras i inledningen av 2022.
Översyn av lednings- och samverkansstrukturen

Länsgemensamt ramavtal avseende

på länsgemensam vårdsamverkansnivå har

verksamhetsförlagd utbildning för

påbörjats och förväntas fortgå under 2022.

studerande inom akademiska vårdutbildningar
på grundnivå och avancerad nivå har beslutats

Riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP) i

och antagits av samtliga parter.

relation till riktlinje för PatientkontraktRiktlinjerna bygger på en individuell plan men

Uppdraghandling avseende framtagande av

riktlinjen för Patientkontrakt, gäller enbart inom

förslag för länsgemensam organisation för

VGR. Båda riktlinjerna överlappar idag

kompetensutveckling fastställd av VästKom:s

varandra. Ett arbete har inletts för att förtydliga

Ledningsråd. Utgångspunkt i såväl nationella

när och hur SIP och Patientkontrakt ska

yrkesresor som gemensam kompetensutveckling

användas.

med VGR avseende hälso- och sjukvård.

Pandemihantering - upparbetade struktur så

Viktiga övergripande händelser i

som vaccinsamordning och egentester har

Skaraborg under året

förvaltats, utvecklats och avvecklats utifrån

Beslut i Socialchefsnätverket avseende

behov.

omhändertagande och prioriteringar av statliga

Välfärdsteknik i samverkan- ett beslutsunderlag

medel Nära vård- 10 % av medel tilldelade

har arbetats fram som beskriver om och i så fall

Skaraborgs kommuner har överlåtits till

hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala

Skaraborgs Kommunalförbund för att

hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i

möjliggöra ett samordnat, offensivt och

Västra Götaland, de 49 kommunerna, Västra

stödjande arbete med god och nära vård. Detta
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syftar till att omfatta två heltidsanställningar om

Viktiga händelser målgrupp Barn och

100 % varav en anställning verkar för att

Unga

samordnat och på övergripande nivå stödja

Fortsatt utvecklingsarbete med Yrkesresa Barn-

kommunernas arbete med omställningen till en

och Unga – både pågående arbete med GR samt

god och nära vård delregionalt, regionalt och

ny process med SKR gällande nationell

nationellt. Vidare finansieras utvecklingsledare

Yrkesresa för barn och unga.

om 50% med uppgift att stödja omställningen

Nätverket har arbetat med att ta fram tydliga

till den nära vården med fokus på äldre samt 50

strukturer för hur hälsoundersökningar för

% som utgör processtöd i organisationen för

placerade barn ska genomföras och kunna ske i

sammanhållen vård och omsorg (SHVO) där

större omfattning.

främst processer för in- och utskrivning från

Arbete kring att göra barn och unga delaktiga i

sluten hälso- och sjukvård med tillhörande

beslut som rör dem, bland annat via Temagrupp

strukturer för SIP omhändertas.

barn och unga.

Projekt “Vårdens medarbetare” har fullföljts och

Föräldraskapsstöd har stått i fokus i vår

slutrapport presenterades vid årsskiftet 21/22.

samverkan med Länsstyrelsen, Skaraborgs

Syftet med projektet har varit att stödja och

enheten – sektor social hållbarhet samt

samordna kommunernas behov av kompetens-

Kunskapsutveckling på Skaraborgs

utveckling och kompetensförsörjning särskilt

Kommunalförbund.

riktat på legitimerad personal.
Kartläggning av föräldraskapsstödsprogram är
Gemensam praktisk digital utbildning

genomförd och presenterad för de lokala

innehållande fem utbildningstillfällen avseende

partssamverkansgrupperna tillsammans med ett

Individbaserat Systematisk Uppföljningsarbete

arbetsmaterial för fortsatt dialog på lokal nivå.

(ISU) riktad till medarbetare inom Välfärds-

Arbete pågår med att presentera resultatet via en

sektorn i Skaraborg har påbörjats och kommer

interaktiv Skaraborgskarta.

slutföras under 2022. Ca ett 60-tal deltagande
från nästan samtliga kommuner i Skaraborg.

Fortsatt arbete med de processer som är
kopplade till Handlingsplan psykisk hälsa och

Socialchefsnätverket har fastställt

då särskilt fortsatt implementering av

inriktningsdokument avseende "Digitalt först" i

överenskommelsen Samverkan för barn och

syfte att alltid beakta digitala lösningar i

ungas hälsa, SIP-riktlinjen, tidiga insatser samt

samband med ställningstagande kring såväl

föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.

pågående arbeten som nya satsningar. För

Anställning av koordinator Barn och unga har

verkställande av beslutat länsgemensamt avtal

förlängts 2022 ut med fokus på att vara ett stöd

för verksamhetsförlagd utbildning, med till-

till arbetet som ska ske i de lokala

hörande organisationsstruktur, har Socialchefs-

Partsam-verkansgrupperna.

nätverket beslutat samfinansiera en 20% tjänst.
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Förstudie integrerade verksamheter har

utövning och, enlig bedömning från deltagarna,

genomförts tillsammans med Samverkansgrupp

ekonomisk besparing.

Vuxna psykisk hälsa/missbruk/beroende,
förslag kring fortsatt arbete kommer presenteras

Fokus digitalisering/välfärdsteknik med bland

för Vårdsamverkans styrgrupp i början av 2022.

annat besök av modellkommun Grästorp, Adam
Krantz, forskare samt dialog kring filmer SKR

Årlig Partssamverkanskonferens har genomförts

om förändringsledning.

för all personal i verksamheter som möter barn
och unga. Ca 140 personer deltog och fokus var

Viktiga händelser målgrupp Psykisk hälsa

information om Vårdsamverkan, föräldra-

vuxna, missbruk/beroende

skapsstöd samt risk- och skyddsfaktorer som

Samverkansdialog med psykiatrin har resulterat

grund i arbetet att skapa goda uppväxtvillkor.

i en mängd åtgärdsförslag som antagits av båda
parters ledningar.

Arbete med strategisk plan inom

Förstudie om integrerade

Vårdsamverkan Skaraborg samt omställning till

arbetssätt/verksamheter för personer med

nära vård för barn och unga.

samsjuklighet i Skaraborg.

Uppstart av projekt ”Tidig upptäckt – tidiga

Revidering av delregional rutin för LVM.

insatser” för barn med utvecklingsrelaterade
funktionsavvikelser.

Revidering av delregional rutin för
kostnadsfördelning vi placering utanför

Viktiga händelser målgrupp

hemmet.

Funktionsnedsättning
Extra fokus har gjorts på kompetensutveckling

Framtagande av delregional handlingsplan för

genom tjänsteköp på 20%. En kartläggning av

suicidprevention (vuxna).

kompetensutvecklingsbehov i Skaraborg görs
och ska resultera i dialog om samverkan mellan

Digitala seminarier om att Våga Fråga

kommuner och med utbildningsanordnare.

(suicidprevention) riktade till allmänhet och

Arbetet har också bidragit till att HR i Skaraborg

anställda har genomförts. Ca 220 deltagande vid

tar med AID-koder inom funktionshinder-

fem tillfällen.

området i sin kompetenskartläggning och
kompetensförsörjningsplan.

Samordning av kommunernas arbete med att ta
fram förvaltningsövergripande system och

Dialog sker med kontinuitet i syfte att förbättra

handlingsplaner för suicidprevention.

samverkan med psykiatrins psykosavdelning.
Juridisk handledning för LSS-handläggare har

Trepartskonferens har genomförts fysiskt där

genomförts även 2021 och har fungerat väl även

temat varit samverkan i komplexitet utifrån

genom digitala möten. 14 kommuner deltar.

pågående utvecklingsarbete i Skaraborg inom

Resultatet är ökad rättssäkerhet i myndighets-

ramen för Handlingsplan Psykisk Hälsa. På
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grund av restriktioner kopplade till pandemin

Tillgången av läkare i de mobila

medverkade ca ett 70-tal personer.

hemsjukvårdsläkarteamen är varierande mellan
kommunerna vilket därför varit en

Viktiga händelser målgrupp Äldre

återkommande prioriterad fråga som kommer

Nätverken har till stor utsträckning behövt sätta

att fortsätta att följas upp genom samverkan

planerat utvecklingsarbete åt sidan för att

mellan kommunerna och primärvården. Syftet

fokusera på pandemin.

är att begränsa behovet av oplanerade besök och

Regelbundet under hela året har kommunerna

inläggning på sjukhus.

tillsammans med både primärvård och sjukhus i
Skaraborg genomfört dialogmöten för att möta

Ny rutin kring direktinläggning på sjukhus har

behovet av korttidsplatser och samverka kring

prövats. Rutinen har tagits fram i samverkan och

patienter med covid-19.

är främst för individer med kommunal hälsooch sjukvård. Arbetssättet har inte kunnat

Uppföljningar av säker in- och utskrivning

utvärderats som tänkt pga. att pandemin

utifrån lagändringen 2018 och pågående/fortsatt

påverkat möjlighet att prova rutinen ordentligt.

implementering
En genomlysning har genomförts av den
Äldrenätverket har identifierat ett gemensamt

medicinska vårdplan som är framtagen i

behov av satsningar på handledning för

samverkan i Skaraborg. Dokumentet innehåller

biståndsbedömare inom Socialtjänstlagen

en individuell vårdplan vilken ska ge vägledning

(SoL). Genom förbundets regi är detta verkställt

för rätt bedömning när en försämring i

och under hösten har 4 hand-ledningsdagar

personens hälsotillstånd inträffar. En ny version

genomförts där sammanlagt 50 personer

är under framtagande.

deltagit.
Beslutsstödet BViS är implementerat i de flesta
Deltagit i framtagande av länsgemensamma

kommuner sedan tidigare men användningen är

dokument.

fortsatt låg trots information och

Kompetensförsörjning av omvårdnadspersonal

utbildningsinsatser i slutet av föregående år.

är en stor och levande fråga där ett fördjupat

Samverkansgruppen har även fortsättningsvis

samarbete med Vård- och omsorgscollege

BViS som en prioriterad fråga med målet bättre

initierats.

följsamhet.

Erfarenhetsutbyten har skett bl.a. kring

Framtid

äldreomsorgslyftet och projekt kring arbetstid.

Den demografiska utvecklingen har sedan

Ny form för arbetet inom närsjukvårdsteam har

många år nämnts som stora utmaningar inom

påbörjats. Fokus på samordning och

Välfärdssektorn. Samverkan och samordning är

implementering i hela Skaraborg. Teamet utför

viktiga hörnstenar för att klara kommande

medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser

utmaningar. Detta gäller såväl nationella,

under kortare period eller som enstaka insats.

regionala som lokala plattformar.
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Utveckling av Nära Vård med primärvården som

tillgänglig socialtjänst, övergripande planering

nav, syftar till att invånare ska få en god, nära

och planering av insatser, kunskapsbaserad

och samordnad vård och omsorg där den

socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla

enskilde har en stor delaktighet. För att utveckla

insatser utan föregående behovsprövning. Den

den nära vården kommer stort fokus framledes

nya lagen kommer innebära omställning av

ligga på samverkan inom primärvården där

arbetssätt i kommunerna.

såväl kommun som regionen utgör huvudman,

Utifrån den nationella överenskommelsen för

som med specialistvården. Genom det

psykisk hälsa skapas förutsättningar för ett

länsgemensamma “Primärvårdsuppdraget” har

långsiktigt arbete och ett gemensamt

olika utvecklingsområden identifierats vilka ska

ansvarstagande. Särskilt fokus ligger på

omhändertas.

samsjuklighet/ integrerat arbetssätt,
suicidprevention, barn och ungas hälsa,

Strukturerna för kunskapsstyrning är

Samordnad Individuell Plan (SIP) och

komplicerade och föränderliga. För att förstå

samverkanskompetens.

komplexiteten behövs stöd, styrning och
förfining av processer. Ett fortsatt arbete
kommer ske med gemensamma utbildningar
som bidrar till gemensam kunskap, och då även
tillsammans med andra huvudmän som har i
uppdrag att verkställa välfärdsuppdraget. En
pilot av en nationell modell för att lyfta lokala
behov kommer genomföras under 2022. Vidare
ska en utveckling av nationella kvalitetsregister
och brukarundersökningar ske.
Nationella yrkesresor inom funktionshinder
samt missbruksområdet är under framtagande.
Kompetensförsörjning inom välfärdsområdet är
en påtaglig verksamhetsfråga. Gemensamma
ansträngningar sker för att attrahera, utveckla
och behålla personal inom fler områden för såväl
grundutbildad som personal med akademisk
utbildning. För att klara utmaningarna måste en
bred samverkan och prioritering ske av alla
inblandade aktörer.
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU
2020:47) förväntas träda i kraft i januari 2023.
Lagförslaget handlar om förebyggande och lätt

Social hållbarhet/
folkhälsa
I Skaraborg är samverkan rörande folkhälsa väl
utvecklad mellan kommunerna och regionen
genom att ett avtal är tecknat mellan Östra
hälso- och sjukvårdsnämnden och var och en av
kommunerna. Med syfte att utveckla och
formalisera samverkan har Östra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Skaraborgs
Kommunalförbund sedan 2017 arbetet i en
gemensam modell för samverkan kring sociala
hållbarhets- /folkhälsofrågor. Modellen innebär
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ett arbetssätt med en kraftfull och långsiktig

former för dialog med målgrupper, skapa

samverkan inom fyra kraftsamlingsområden:

jämlika förutsättningar för kommuner och

•

Fullföljda studier - Utbildningskonceptet

verksamheter att delta i arbetet samt

•

Trygghet och Studiero

vidareutveckla digitala former för bland annat

•

Psykisk hälsa – återhämtningsförmåga

möten och kunskapshöjande insatser.

•

Åldrande med livskvalitet – minska ofrivillig

Fullföljda studier - Utbildningskonceptet

ensamhet bland personer 65 +

Trygghet och Studiero

Friska barn i Skaraborg – ohälsosam

Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero är

viktutveckling bland barn går att förebygga

en av flera satsningar, som görs i Skaraborg med

•

Resultat från arbetet sprids till alla kommuner i

syfte att främja fullföljda studier. Åtta

Skaraborg. De fyra kraftsamlade områdena är

kommuner (Götene, Karlsborg, Skara,

fortfarande högst relevanta och aktuella.

Lidköping, Skövde, Tibro, Tidaholm och
Töreboda) har tillsammans med

Utveckling av samverkan

Naturbruksförvaltningen, VGR, deltagit aktivt i

Covid-19-pandemin har förändrat förutsätt-

satsningen under 2021. Den

ningarna för folkhälsan och folkhälsoarbetet.

spridningskonferens som var planerad att hållas

Såväl den psykiska som den fysiska hälsan

2021 har på grund av pandemin skjutits fram till

påverkas av förändrade livsvillkor och

2022.

levnadsförhållanden till följd av pandemin.

Framtid

Hälsoskillnaderna riskerar att öka mellan

Tillsammans med deltagande kommuner och

grupper i befolkningen. De fyra områden som

verksamheter vidareutvecklas arbetet. En

prioriterats i Skaraborg har under 2021 i ännu

konferens ska arrangeras hösten 2022 med syfte

högre grad blivit viktiga områden att samverka

att sprida resultat från deltagande kommuner

kring. Vissa delar av arbetet har fått skjutas på

och verksamheter. Det fortsatta arbetet med

framtiden men Skaraborgs etablerade

utbildningskonceptet är en del av arbetet inom

samverkan och arbetet med pågående processer

Kunskapsnod Fullföljda studier Skaraborg.

har möjliggjort att arbetet har kunnat fortgå.
Arbetet har i hög grad och där det varit möjligt

Friska barn i Skaraborg – ohälsosam

ställts om till digitala former, vilket har gett

viktutveckling bland barn går att

positiva effekter och viktiga lärdomar.

förebygga
Ett projekt riktat till familjecentralerna i

Framtid

Skaraborg har initierats. Projektet kallas Mat

Arbetet fortsätter för att utveckla samverkan

och rörelse på familjecentral. Projektet innebär

kring social hållbarhet/ folkhälsa mellan Östra

att all personal på familjecentraler utbildas i

hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs

rörelseförståelse/rörelserikedom och Matkassen

kommunalförbund. Fokus under 2021 kommer

– Västra Götalandsregionens koncept för att

vara att fortsätta utvecklingsprocesserna kring

främja hälsosamma matvanor.

de kraftsamlande områdena, fördjupa samverkan med Högskolan i Skövde, vidareutveckla
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Framtid

Arbetet ska utvärderas och sammanställas i en

År 2023 ska en samhällsutvecklingskonferens

rapport under hösten 2022. En

med fokus på hälsosamma livsmiljöer

spridningskonferens ska arrangeras hösten 2022

arrangeras. Omvärldsbevakning kommer att ske

alternativt våren 2023.

inom området för att ta det bästa till Skaraborg
när det gäller hälsosamma livsmiljöer som

Åldrande med livskvalitet – minska

rörelserikedom och förutsättningar till goda

ofrivillig ensamhet

matvanor. Kommunerna i Skaraborg kommer

Under året har fem kommuner genomfört

att erbjudas stöd vid dialog med barn och unga

workshops om ofrivillig ensamhet för att

kring utemiljöer.

intensifiera och utveckla arbetet lokalt. Dialoger

Projektet Mat och rörelse på familjecentral

med civilsamhället har genomförts med syfte att

kommer att genomföras.

få en bild av de insatser och aktiviteter som

Webbutbildningen Känsla för mat och prat som

erbjuds av civilsamhällesaktörer i Skaraborg.

riktar sig till kostpersonal och pedagoger

Samverkan med Högskolan i Skövde,

kommer att marknadsföras ytterligare.

Institutionen för hälsovetenskaper har
fördjupats under året. Arbetet inom

Psykisk hälsa – återhämtningsförmåga

kraftsamlingsområdet finns sammanfattat i en

I samverkan med mödrahälsovårdens och

delrapport för året 2021.

barnhälsovårdens verksamhetschefer samt
psykologiprofessor Therése Skoog, Göteborgs

Framtid

Universitet har ett metodstöd tagits fram.

Samverkan med Högskolan i Skövde och Västra

Implementering är påbörjad genom piloter i

Götalands bildningsförbund ska fördjupas. I

respektive verksamheter. En utvärderingsdesign

samverkan med Högskolan i Skövde ska en

har tagits fram tillsammans med

inspirations- och dialogdag arrangeras i maj

psykologenheten för mödra-barnhälsovården.

2022 med syfte att ta vidare resultatet från
genomförda workshops i kommunerna.

Framtid
Metodmaterial ska färdigställas och ett
breddinförande ska ske under året i
mödrahälsovårdens, barnhälsovårdens och
familjecentralernas verksamheter.

edo

Granskning av
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Mattias Bygghammar
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets revisorer granskat årsredovisning för perioden
2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen
för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

Ja

Sammanställda
räkenskaper

ET

1
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Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

Inledning

3

Bakgrund

3

Syfte

3

Revisionskriterier

3

Avgränsning och metod

3

Granskningsresultat

4

Räkenskaper

4

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

4

Förvaltningsberättelse

4

Sammanställda räkenskaper

5

Annan information

5

2
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till
medlemskommunerna inför behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig
för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och kommunalförbund i
Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta
slag av granskning kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2022-03-11. Rapportens
innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör.

3
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga 1 avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga 2 avvikelser noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att förbundets räkenskaper 3 i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vi noterar att det saknas information om anställdas sjukfrånvaro för olika åldersgrupper.
Detta bedöms ej som väsentligt.
Förbundet har andelar i SKR:s pensionsstiftelse, marknadsvärdet per balansdagen
uppgår till ca 26,2 mnkr. Andelen i stiftelsen var tidigare bokförd som en finansiell
anläggningstillgång.
Förbundet har genomfört en ändring av redovisningsprincip för 2021. Ändringen innebär
att både pensionsstiftelsens och pensionsavsättningens värden är inte längre med i
balansräkningen. Förbundets totala pensionsåtagande sätts framöver i relation till
andelarnas värde i pensionsstiftelsen. Förbundet bekostar löpande sina
pensionsåtaganden utifrån erhållna uppgifter från förvaltaren. Först om andelarna i
pensionstiftelsen har ett värde som överstiger förbundets totala pensionsåtagande

1

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning. Detta kan
inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner, förbund och verksamheter.
2
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner, förbund och verksamheter.
3
Med räkenskaper menas resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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(beräknat enligt Tryggandelagen) tas medel från stiftelsen för att möta förbundets årliga
pensionskostnader.
Förändringen av redovisningsprincip och pensionshantering har gett en större ökning av
pensionsskulden, utifrån att den nu baseras utifrån Tryggandelagens beräkning.
Konsolidieringsgraden uppgår till 113 % per balansdagen jämfört med 123 %
föregående år. Förbundets egna mål på konsolideringsgrad är 120%. Vi vill även
framhålla att börsutvecklingen i inledningen av år 2022 inte har beaktats i beräkningen
av konsolidieringsgrad ovan, dvs den kan vara lägre. Tillgodoräkning av medel från
stiftelsen är således ännu inte aktuellt.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eftersom det inte skett
några investeringar 2021.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper
Kraven på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på förbundets verksamhet och
bedöms således inte.
Bedömning
Ej tillämpligt.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 28-46.
Bedömning
Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 28-46 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.
2022-03-22

Mattias Bygghammar
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Skaraborgs kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-22 07:43:00 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS BYGGHAMMAR

Datum

Mattias Bygghammar
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021
Skaraborgs Kommunalförbund

Stefana Vasic
Fredrik Carlsson

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets revisorer granskat om resultaten för god
ekonomisk hushållning är förenliga med de mål som gäller för förbundet. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Vår bedömning är att direktionen har kontroll över verksamhet och ekonomi och en
tillräcklig styrning och uppföljning.

1

Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

Inledning

3

Bakgrund

3

Syfte och revisionsfrågor

3

Revisionskriterier

3

Avgränsning och metod

3

Granskningsresultat

4

God ekonomisk hushållning

4

Bedömning

4

Bedömning utifrån revisionsfrågan

4

2

Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlems fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter
det år som redovisningen avser.
Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Direktionen beslut avseende god ekonomisk hushållning

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

Avgränsning och metod
Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av förbundets årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-03-11.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör.

3

Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Uppföljning och beskrivning av genomförd och planerad verksamhet sker i
förvaltningsberättelsen och det finns ett eget avsnitt som berör god ekonomisk
hushållning. Uppföljning av genomförd verksamhet sker. Formellt sett är detta dock inte
målsättningar kopplade till god ekonomisk hushållning vilka saknas. Förbundets syfte är
att genom sin verksamhet åstadkomma resultat och effekt hos medlemskommunerna.
Bedömning
Vår bedömning är att direktionen har kontroll över verksamhet och ekonomi och en
tillräcklig styrning och uppföljning.
Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de mål
direktionen beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Uppfyllt

2022-03-22

Fredrik Carlsson
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Skaraborgs kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår enligt uppdragsbrev
med förbundet. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbund

2022-03-22

Till
Direktionen i Skaraborgs kommunalförbund
(org nr. 222000-2188)
Respektive fullmäktige enligt förteckning nedan

Revisionsberättelse för år 2021
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Skaraborg
under år 2021.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för
återredovisning till medlemskommunerna.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

 Signerat

•

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs kommunalförbund
i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

•

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

•

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

•

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de mål och uppdrag som gäller för förbundet.
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Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbund

Vi tillstyrker att direktionen och enskilda ledamöter i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att årsredovisningen för 2021 godkänns.
Vi åberopar bifogat gransknings-PM avseende årsredovisning 2021.
Skövde den 22 mars 2022
Valda revisorer

______________

______________

__________________

Elof Jonsson

Pelle Ekholm

Ewa Reinhold

Bilaga:
Till revisionsberättelsen hör bilaga;
PM PwC; ”Granskning av årsredovisning 2021 Skaraborgs kommunalförbund”
Kopia till respektive fullmäktige i:
Essunga kommun
Falköpings kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Götene kommun
Hjo kommun
Karlsborgs kommun
Lidköpings kommun
Mariestads kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Töreboda kommun
Vara kommun
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Deltagare
SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: ELOF JONSSON

Datum

Elof Jonsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: EVA REINHOLD

Datum

Eva Reinhold
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-22 14:51:05 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER-OLOF EKHOLM

Datum

Pelle Ekholm
Leveranskanal: E-post

 Signerat

2022-03-22 14:53:45 UTC

Oneflow ID 2829386
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-04-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 97

Dnr 2022/00135

Årsredovisning 2021 för Skaraborgs kommunalförbund och
fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen
Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Skaraborgs
kommunalförbund och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de
enskilda ledamöterna i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund för
verksamhetsåret 2021.
Jäv

Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth Clausson (S) anmäler jäv och deltar inte i
beredning och beslut av ärendet.
Bakgrund

Från och med hösten 2019 gick Skaraborgs kommunalförbund från att vara ett
kommunalförbund med fullmäktige, till att vara ett kommunalförbund med
direktion. Direktionen består av kommunalråden från Skaraborgs femton kommuner
samt ersättare, det vill säga kommunernas oppositionsråd. Tidigare var det
förbundets fullmäktige som slutligen godkände årsredovisningen, men med den nya
organisationen tar direktionen det beslutet och överlämnar den sedan till
medlemskommunerna.
Skaraborgs kommunalförbund godkände årsredovisningen för år 2021 vid sitt
direktionsmöte den 11 mars 2022 och beslutade att överlämna den till revisorerna för
granskning, och därefter till medlemskommunernas fullmäktige.
Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och verksamhetsberättelse, redovisning av
räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter
till. Verksamheten har under året varit omfattande och förbundet bedriver och är
delaktig i flera projekt och verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna.
Den ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt resultat om 178 (620) tkr.
Överskottet som genererats under åren har främst varit av sådan art att det kan
härledas till ändrade arbetsförhållanden på grund av pandemin. Under året har vissa
tidigare upparbetade kostnader som härrör exempelvis förberedelser för den inställda
Skaraborgsdagen.
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet under
år 2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2022-04-07

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs kommunalförbund:
 i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
 att direktionens interna kontroll varit tillräcklig.
 att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål och uppdrag som
gäller för förbundet.
Med utgångspunkt i ovanstående tillstyrker revisorerna att direktionen och enskilda
ledamöter i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 och att
årsredovisningen för år 2021 godkänns.
Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-25
Årsredovisning 2021 för Skaraborgs kommunalförbund
Granskningsrapport från PwC – Årsredovisning 2021 för Skaraborgs
kommunalförbund
Revisorernas revisionsberättelse för år 2021 daterad
Protokoll från direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 2021-03-11, § 22 –
Årsredovisning 2021

Expedieras till:
Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se
Kommunrevisionen
Ekonomichef Christina Olsson

Justerandes signatur
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Förbundsordning
F Ö R S K A RA B O R G S K O M M U NA LF Ö R BU N D

ANTAGEN AV
SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE
2019-05-24

Förbundsordning för
Skaraborgs Kommunalförbund

Antagen i Skaraborgs Förbundsfullmäktige 2019-05-24
Ersätter tidigare förbundsordning, från 2017-09-26
Fastställd av kommunfullmäktige i;
Essunga kommun, 2019-04-08
Falköpings kommun, 2019-04-29
Grästorps kommun, 2019-04-29
Gullspångs kommun, 2019-04-29
Götene kommun, 2019-03-25
Hjo kommun, 2019-03-21
Karlsborgs kommun, 2019-03-25
Lidköpings kommun, 2019-03-25
Mariestads kommun, 2019-03-25
Skara kommun, 2019-04-29
Skövde kommun, 2010-03-25
Tibro kommun, 2019-03-25
Tidaholms kommun, 2019-03-25
Töreboda kommun, 2019-03-25
Vara kommun, 2019-03-25

Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund,
antagen av förbundsfullmäktige 2019-05-24
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Förbundsordning
Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser;
§ 1 Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Skaraborgs Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte
i Skövde.
Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen (Sjuhärads Kommunalförbund),
Fyrbodals Kommunalförbund och Göteborgsregionen är medlemmar i Västsvenska
Kommunförbundens Samorganisation (VästKom).
§ 2 Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp,
Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro,
Tidaholm, Töreboda och Vara.
§ 3 Ändamål
Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att
främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten skall
vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet skall vara att
stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och
samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.
Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala
självstyret.
Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;
• Tillväxt- och utvecklingsfrågor.
• Verksamhetsstöd och intressebevakning.
• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena
tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.
Förbundet skall precisera sin verksamhet i en verksamhetsplan för mandatperioden.
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§ 4 Varaktighet
Förbundet är bildat tills vidare.
§ 5 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion som är tillika
förbundsstyrelse.
Förbundsdirektion (Direktion)
Direktionen skall bestå av femton ledamöter och femton ersättare. Ordinarie ledamöter
skall vara varje medlemskommuns kommunstyrelseordförande. Ersättare skall vara
varje medlemskommuns oppositionsföreträdare, så att kommunledningarna
representerar respektive kommun.
Mandattiden för direktionen skall vara fyra år och räknas från och med den 1 januari
året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Om ledamot eller ersättare i direktionen avsäger sig uppdrag under löpande
mandatperiod äger direktionen, efter förslag från den medlemskommun som
ledamoten/ersättaren representerar, rätt att utse ny ledamot/ersättare (s k fyllnadsval).
För att bredda den politiska representationen kan direktionen inför varje mandatperiod
därutöver besluta att adjungera ledamot i medlemskommunens kommunstyrelse, som
företräder parti som inte är representerat i direktionen. En adjungerad företrädare har
yttranderätt men ingen förslags- eller beslutanderätt.
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av
beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och
andra arbetsformer, och kan inrätta egna organ med representanter utsedda av
medlemskommunerna.
Direktionen skall inom sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de
bolag som förbundet helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Presidium
Direktionens ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och tredje vice
ordförande utgör presidiet som leder direktionens arbete och representerar förbundet
utåt i de fall direktionen ej beslutat annat.
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§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer
Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägande, stiftare,
medlemskap och andra former av samverkan med organ och aktörer.
Direktionen skall få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas inom intressebolags verksamhet.
Direktionen utser representanter till de bolag som förbundet helt eller delvis äger eller
annars har intresse i.
§ 7 Revision
Förbundet revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för
medlemskommunerna. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna
och ersättarna i förbundsfullmäktige. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt
upphör under mandatperioden förrättas fyllnadsval så snart som möjligt.
Revisionsberättelse och delårsrapport
Revisorerna ska senast före mars månads utgång avge revisionsberättelse över
verkställd granskning till var och en av medlemskommunerna. Revisorernas berättelse
ska innehålla uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen kan fastställas.
Kritik får upptas även till följd av förhållanden som inte föranleder anmärkning.
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till Direktionen efter utförd
granskning.
§ 8 Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av;
• ledamot och tjänstgörande ersättare i förbundsstyrelsen,
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse,
samt,
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.
§ 9 Närvaro och yttranderätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
Ordförande utser dock föredragande på möten.

Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund,
antagen av förbundsfullmäktige 2019-05-24

Sid 4

§ 10 Förbundskansli
Förbundet skall ha ett kansli med uppgift att under direktionen handha förbundets
administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Kansliet leds av en
förbundsdirektör som inför direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning.
Förbundsdirektören ska årligen besöka medlemskommunerna för att delta under
kommunstyrelsens sammanträde, i syfte att ha dialog om förbundets verksamhet.
§ 11 Kungörelser och tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga
tillkännagivanden skall anslås på förbundets elektroniska anslagstavla på webbplatsen
www.skaraborg.se.
§ 12 Finansiering av verksamheten
Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt,
täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall därvid fördelas
mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive
medlemskommun. Härvid skall användas invånarantalet den 1 november året före
verksamhetsåret.
§ 13 Andel i förbundets tillgångar och skulder
Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och
skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till
invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 1 november föregående år.
Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för det fall förbundet
skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten samt vid skifte av
förbundets samlade tillgångar vid likvidation.
§ 14 Budget
Direktionen skall årligen fastställa en budget för förbundet, efter att ha analyserat
erforderligt ekonomiskt ramutrymme och eventuella konsekvenser för avgiftsnivån.
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för budgetåret, samt
förslag till förbundsavgift, och även ge en utblick mot den kommande treårsperioden.
Direktionens beslut om budget skall delges medlemskommunerna senast under
september månad året före verksamhetsåret.
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§ 15 Årsredovisning och budgetuppföljning
Direktionen skall senast den sista februari ha upprättat förslag till årsredovisning för
det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive
medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.
Direktionen skall fastställa en arbetsordning som reglerar rapportering till
medlemskommunerna, löpande uppföljning av verksamhet, projekt och genomförande
av internkontroll.
§ 16 Lån, borgen mm
Förbundet får inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförpliktelser utan
medlemskommunernas godkännande i samband med beslut om verksamhetsplan.
§ 17 Kommunernas rätt att ta ställning
Medlemskommunerna ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
§ 18 Ersättning för förtroendeuppdrag
Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra
ersättningar för uppdrag i kommunalförbundet. Dock skall förbundet svara för
ersättningar till ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och tredje vice
ordförande i direktionen, samt till revisorerna. Direktionen beslutar om ersättning till
förtroendevalda på förslag av valberedningen.
§ 19 Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen
som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för
beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuner godkänt ansökan
genom fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning undertecknats av
medlemskommunerna.
§ 20 Utträde ur förbundet
En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning skall ske senast den 1 juli och
uppsägningstiden är två kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Vid
utträde skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den
utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar
och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet. Vid
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utträde skall de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i
förbundsordningen som föranleds av utträdet. Kan de inte enas skall förbundet
upplösas. När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för
förbundets skulder, om inte annat har överenskommit mellan den utträdande
medlemmen och de kvarvarande medlemmarna.
§ 21 Likvidation av förbundet
Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen
inte uppnåtts, när uppsägningstiden i 20 § första stycket är till ända, så skall förbundet
omedelbart träda i likvidation. Förbundet skall också träda i likvidation om mer än
hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige
fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets samlade tillgångar skall den i 13 § angivna fördelningsgrunden
gälla.
När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt.
Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge slutlig
förvaltningsredovisning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör
likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt
eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för
hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
medlemskommuner är förbundet upplöst.
En medlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av
direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna inom ett år från det
slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan
väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare
likvidationsåtgärder, skall likvidationen återupptas.
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När likvidationsuppdraget är fullgjort skall direktionen besluta om vilken av
medlemmarna som skall ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv.
§ 22 Tvister
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna
inte kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol.
§ 23 Ändringar av förbundsordningen
Denna förbundsordning ändras genom samstämmiga beslut av fullmäktige i varje
medlemskommun.
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Sammanträdesdatum
2022-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 59

Dnr 2022/00112

Partistöd till Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och
Vänsterpartiet 2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Moderaternas ansökan om partistöd
för år 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Centerpartiets ansökan om partistöd
för år 2022.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kristdemokraternas ansökan om
partistöd för år 2022.
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Vänsterpartiets ansökan om partistöd
för år 2022.
Bakgrund

Moderaterna har den 21 mars 2022 inkommit med begäran om partistöd för
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts
föregående år samt granskningsintyg.
Vänsterpartiet har den 22 mars 2022 inkommit med begäran om partistöd för
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts
föregående år samt granskningsintyg.
Centerpartiet har den 29 mars 2022 inkommit med begäran om partistöd för
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts
föregående år samt granskningsintyg.
Kristdemokraterna har den 5 april 2022 inkommit med begäran om partistöd för
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts
föregående år samt granskningsintyg.
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd årligen
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts.
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.
Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga
rutinerna och hanteringen kring partistöd.
Enligt reglementet ska partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av
hur stödet har använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i
samband med rekvisitionen av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska
Justerandes signatur
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inkomma till kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas
fullmäktige för beslut.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 98/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-22
Begäran om partistöd från Moderaterna 2022-03-21
Begäran om partistöd från Vänsterpartiet 2022-03-22
Begäran om partistöd från Centerpartiet 2022-03-29
Begäran om partistöd från Kristdemokraterna 2022-04-06
Expedieras till:
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen)
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Datum: 2022-04-06
Dnr: KS 2022/00112
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Partistöd till Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet 2022
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommundirektören lämnar inget förslag till beslut.

Bakgrund
Moderaterna har den 21 mars 2022 inkommit med begäran om partistöd för
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts
föregående år samt granskningsintyg.
Vänsterpartiet har den 22 mars 2022 inkommit med begäran om partistöd för
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts
föregående år samt granskningsintyg.
Centerpartiet har den 29 mars 2022 inkommit med begäran om partistöd för
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts
föregående år samt granskningsintyg.
Kristdemokraterna har den 5 april 2022 inkommit med begäran om partistöd
för innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet
använts föregående år samt granskningsintyg.
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd
årligen redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har
använts ska även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska
upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.
Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente
med regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att
förtydliga rutinerna och hanteringen kring partistöd.
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Enligt reglementet ska partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga
redovisningen av hur stödet har använts föregående år (inklusive
granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen av partistödet.
Redovisning och granskningsintyget ska inkomma till kommunstyrelsen senast
den 30 juni innevarande år för att underställas fullmäktige för beslut.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-22
Begäran om partistöd från Moderaterna 2022-03-21
Begäran om partistöd från Vänsterpartiet 2022-03-22
Begäran om partistöd från Centerpartiet 2022-03-29
Begäran om partistöd från Kristdemokraterna 2022-04-06

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen)
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Begdran om partistdd
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Ks LctL / ttL
Begdran om partistod med skriftlig redovisning
samt granskningsintyg
Ans6kan gdller:
Parti

Org.nummer

Moderaterna i Mariestad

866000-4360

AOress

Adress

(gatunamn)

(postnummer + stad)

Furuvdgen 15

54232 Mariestad

Telefon

Bankkonto
eller BG/PG

0722079390
ErhAllet partistod foregdende 6r:

30582252199 Nordea
26s 000

Gdte Andersson

Redovisning av lokalt partistOd
Hur har partistddet f6r f6reg6ende 6r anvdnts fdr det lokala partiarbetet?
Utbildningar, konferenser, resekostnader:
Lokalkostnader:
Material/utskick och liknande:

Administrativa kostnader:

34 381,95
148 604,50
17 312,OO

Ovriga kostnader:
Kommentarer:

Har delar av partistodet f6r fdregAende 6r tillfallit regional- och/eller nationeil partiorganisation?

Om ja, hur mycket?

JA f]
NEJ tr

W
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Vilka motprestationer har i s6 fall erh6llits fr6n den regionala- och/eiler nationella
partiorganisationen f6r att stdrka partiets stdllning i den kommunala demokratin?

Kommentarer:

Granskningsintyg
Nedanst6ende har granskat anvdndningen av partist<idet och intygar att det stdmmer
6verens med ovanstiende redovisning.
Namnfdrtydligande:

Olov Bergstrom
Datum:

Ort:

20220318

Mariestad

Obs!
Begdran om partistod med skriftlig redovisning och granskningsintyg f6r

foreg6ende 6r ska inldmnas till administrativa enheten senast den 30 juni
varje 5r. Beslut om att betala ut partistod fattas ldpande av fullmdktige var
efter ans6kningarna kommer in.

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-04-13

Kommunstyrelsen
Ks § 58

Dnr 2021/00166

Motion om att tillhandahålla lokaler till ideella föreningar
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad då det redan finns
flera lokaler i Mariestads kommun som föreningar kan hyra eller låna för sin specifika
verksamhet.
Bakgrund

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
kommunen ska se över kommunens möjligheter att tillhandahålla lokaler till ideella
föreningar. Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2021, § 31, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Marie Engström Rosengren (V) konstaterar att det finns ett behov av åtgärder för att
förhindra ensamhet och psykisk ohälsa. Behovet av åtgärder ökar samtidigt som den
pågående pandemin försvårar arbetet. Insatser från kommunens sida förbereds och
motionären menar att kommunen i det arbetet bör ta tillvarata olika föreningar
betydelse och se dem som ett komplement. Ett stöd till föreningarna skulle kunna
vara tillgång till lokaler och motionären föreslår att kommunen ska se över
möjligheten att tillhandahålla lokaler till ideella föreningar.
Mariestads kommun har redan idag ett flertal lokaler som kan hyras eller lånas för
olika ideella föreningarnas verksamhet. Exempel på sådana lokaler är bland annat
Kronstrandsrummet på biblioteket, Rotundan med café på Karlsholme folkpark,
Mariaskolans gamla aula, gymnastikhallar och gymnastiksalar, Blåbärets fritidsgård
och ungdomskulturhuset Elvärket. Sammantaget är Mariestads kommun mycket väl
försörjd avseende lokaler till ideell föreningsverksamhet.
Bedömning ur ekonomisk dimension

Att hyra ut lokaler till föreningar i syfte att förhindra ensamhet och psykisk ohälsa är
ingen extra kostnad för kommunen. Om kommunen väljer att tillhandhålla lokaler
utan ersättning från föreningarna så är den ekonomiska dimensionen bortfall av
hyresintäkter.
Bedömning ur miljömässig dimension

Det föreslagna beslutet bedöms inte ha någon negativ miljöpåverkan.
Bedömning ur social dimension

Sociala träffpunkter som används av äldre som är fysiskt begränsade, och därigenom
också befinner sig i riskzonen för att bli socialt isolerade, är viktiga. Detta eftersom
att träffpunkterna erbjuder en meningsfull aktivitet samt tillför en social samvaro för
äldre. Träffpunkterna bidrar till en bättre psykosocial funktion då det skapar
möjligheten för äldre att åka hemifrån och umgås med andra människor.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-04-13

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar om ändring i beslutet och yrkar att motionen istället
ska anses besvarad och då med samma motivering som det liggande förslaget.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker Ekeroth Claussons (S)
ändringsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp det reviderade förslaget till beslut och
finner att kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att anse motionen vara besvarad
då det redan finns flera lokaler i Mariestads kommun som föreningar kan hyra eller
låna för sin specifika verksamhet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 73/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-10
Stabschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-24
Protokollsutdrag Kf § 31/21
Motionen
Expedieras till:
Stabschef, Per Garenius
Motionären, Marie Engström Rosengren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Datum: 2022-03-10
Dnr: KS 2021/00166
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Motion om att tillhandahålla lokaler till ideella
föreningar
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då det redan finns flera lokaler
i Mariestads kommun som föreningar kan hyra eller låna för sin specifika
verksamhet.

Bakgrund
Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att kommunen ska se över kommunens möjligheter att
tillhandahålla lokaler till ideella föreningar. Kommunfullmäktige beslutade
den 29 mars 2021, § 31, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Marie Engström Rosengren (V) konstaterar att det finns ett behov av
åtgärder för att förhindra ensamhet och psykisk ohälsa. Behovet av
åtgärder ökar samtidigt som den pågående pandemin försvårar arbetet.
Insatser från kommunens sida förbereds och motionären menar att
kommunen i det arbetet bör ta tillvarata olika föreningar betydelse och se
dem som ett komplement. Ett stöd till föreningarna skulle kunna vara
tillgång till lokaler och motionären föreslår att kommunen ska se över
möjligheten att tillhandahålla lokaler till ideella föreningar.
Mariestads kommun har redan idag ett flertal lokaler som kan hyras eller
lånas för olika ideella föreningarnas verksamhet. Exempel på sådana
lokaler är bland annat Kronstrandsrummet på biblioteket, Rotundan med
café på Karlsholme folkpark, Mariaskolans gamla aula, gymnastikhallar
och gymnastiksalar, Blåbärets fritidsgård och ungdomskulturhuset
Elvärket. Sammantaget är Mariestads kommun mycket väl försörjd
avseende lokaler till ideell föreningsverksamhet.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Att hyra ut lokaler till föreningar i syfte att förhindra ensamhet och
psykisk ohälsa är ingen extra kostnad för kommunen. Om kommunen
väljer att tillhandhålla lokaler utan ersättning från föreningarna så är
den ekonomiska dimensionen bortfall av hyresintäkter.
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Bedömning ur miljömässig dimension
Det föreslagna beslutet bedöms inte ha någon negativ miljöpåverkan.

Bedömning ur social dimension
Sociala träffpunkter som används av äldre som är fysiskt begränsade, och
därigenom också befinner sig i riskzonen för att bli socialt isolerade, är viktiga.
Detta eftersom att träffpunkterna erbjuder en meningsfull aktivitet samt tillför
en social samvaro för äldre. Träffpunkterna bidrar till en bättre psykosocial
funktion då det skapar möjligheten för äldre att åka hemifrån och umgås med
andra människor.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-10
Stabschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-24
Protokollsutdrag kf § 31
Motionen

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Motionären
Stabschef

Datum: 2022-02-24
Dnr: 2021/166
Sida: 1 (2)

Staben
Åsa Alvner

Kommunstyrelsen

Motion om att tillhandahålla lokaler till ideella
föreningar
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen då det redan finns flera lokaler i Mariestads
kommun som föreningar kan hyra eller låna för sin specifika verksamhet.

Bakgrund
Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att kommunen ska se
över kommunens möjligheter att tillhandahålla lokaler till ideella föreningar. Marie
Engström konstaterar att det finns ett behov av åtgärder för att förhindra
ensamhet och psykisk ohälsa. Behovet av åtgärder ökar samtidigt som den
pågående pandemin försvårar arbetet. Insatser från kommunens sida förbereds
och motionären menar att kommunen i det arbetet bör ta tillvarata olika
föreningar betydelse och se dem som ett komplement. Ett stöd till föreningarna
skulle kunna vara tillgång till lokaler och motionären föreslår att kommunen ska se
över möjligheten att tillhandaha lokaler till ideella föreningar.
Mariestads kommun har redan idag ett flertal lokaler som kan hyras eller lånas för
olika ideella föreningarnas verksamhet. Exempel på sådana lokaler är bland annat
Kronstrandsrummet på biblioteket, Rotundan med café på Karlsholme folkpark,
Mariaskolans gamla aula, gymnastikhallar och gymnastiksalar, Blåbärets fritidsgård
och ungdomskulturhuset Elvärket. Sammantaget är Mariestads kommun mycket
väl försörjd avseende lokaler till ideell föreningsverksamhet.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Att hyra ut lokaler till föreningar i syfte att förhindra ensamhet och psykisk ohälsa
är ingen extra kostnad för kommunen. Om kommunen väljer att tillhandhålla
lokaler utan ersättning från föreningarna så är den ekonomiska dimensionen
bortfall av hyresintäkter.

Bedömning ur miljömässig dimension
Det föreslagna beslutet bedöms inte ha någon negativ miljöpåverkan.
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Bedömning ur social dimension
Sociala träffpunkter som används av äldre som är fysiskt begränsade, och
därigenom också befinner sig i riskzonen för att bli socialt isolerade, är viktiga.
Detta eftersom att träffpunkterna erbjuder en meningsfull aktivitet samt tillför en
social samvaro för äldre. Träffpunkterna bidrar till en bättre psykosocial funktion
då det skapar möjligheten för äldre att åka hemifrån och umgås med andra
människor.

Underlag för beslut
Stabschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-24
Protokollsutdrag kf § 31
Motionen
Beslutet ska skickas till:
Motionären

Kommunfullmäktige
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-29

Kf § 31 (forts.)

Motion om att se över möjligheten att tillhandahålla lokaler
till ideella föreningar (KS 2021/166)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Bakgrund

Marie Engström Rosengren (V) konstaterar att det finns ett behov av åtgärder
för att förhindra ensamhet och psykisk ohälsa. Behovet av åtgärder ökar
samtidigt som den pågående pandemin försvårar arbetet. Insatser från
kommunens sida förbereds och motionären menar att kommunen i det arbetet
bör ta tillvarata olika föreningar betydelse och se dem som ett komplement. Ett
stöd till föreningarna skulle kunna vara tillgång till lokaler och motionären
föreslår att kommunen ska se över möjligheten att tillhanda lokaler till ideella
föreningar.
Expedieras till:
Sektorchef ledning Åsa Alvner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion till kommunfullmäktige Mariestad
Föreningslokaler

Många människor engagerar sig och är aktiva i olika föreningar, så även i Mariestad. Det är
en viktig del i bygget av det demokratiska samhället samtidigt som föreningars betydelse för
en aktiv fritid inte kan underskattas.
Idag finns i stort sett en politisk samsyn i Mariestads kommun kring behovet av åtgärder för
att förhindra ensamhet/psykisk ohälsa. Pandemin har försvårat det arbetet, samtidigt som
behovet av åtgärder ökar. Det har blivit ett slags ”moment 22”. Den utvecklingen gör det än
mer angeläget att vi har åtgärder på plats, så snart restriktionerna till följd av Covid-19 tas
bort. Idag förbereds olika insatser från kommunens sida.
Vänsterpartiet menar att vi i det arbetet även bör ta till vara olika föreningars betydelse för
människors trygghet, stöd och möjlighet till samvaro.
Föreningsverksamhet har stor betydelse för samhället som helhet. Det finns bland annat
ideell verksamhet som utgör ett bra komplement till det stöd som primärt är samhällets
ansvar. Det finns flera exempel på det i Mariestads kommun. De insatser som görs av
civilsamhället måste, där det är möjligt, kunna få kommunens stöd.
Det kan t. ex. gälla tillgång till lokaler. Det kan vara svårt för föreningar att hitta
ändamålsenliga lokaler/utrymmen. Här kan kommunen göra en insats.
Mot bakgrund av detta föreslår Vänsterpartiet att
Mariestads kommun ser över möjligheten att tillhandahålla lokaler till ideella föreningar

Mariestad i mars 2021

/Marie Engström Rosengren/
Vänsterpartiet

