
Årsredovisning



Årsredovisning 2018
1 – Inledning och struktur

Mariestads kommun

2

Inledning och struktur

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

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

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

2018 2017 2016 2015 2014

Folkmängd 31/12 24 372 24 290 24 215 24 043 23 921
Primär skattesats (%) 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26

Bruttokostnad (mnkr)

Kommunen 1 781 1 728 1 691 1 622 1 570
Sammanställd redovisning 1 952 1 890 1 844 1 764 1 707

Balansomslutning (mnkr)

Kommunen 1 714 1 658 1 487 1 351 1 223
Sammanställd redovisning 3 212 2 991 2 756 2 419 2 242

Årets resultat (mnkr)

Kommunen 26 17 10 7 -4
Sammanställd redovisning 17 48 37 22 12

Nettoinvesteringar (mnkr)

Kommunen 164 252 288 104 92
Sammanställd redovisning 414 374 506 235 210

Soliditet (%) exkl pensionsskuld

Kommunen 30 30 33 35 38
Sammanställd redovisning 25 25 26 28 29

Soliditet (%) inkl pensionsskuld

Kommunen -6 -6 -9 -14 -17
Sammanställd redovisning 7 5 3 0 -1



Till vad används pengarna?

Personal, pensioner 64,2%

Köp av verksamhet 11,0%

Köp av tjänst, övrigt 8,3%

Fastighets-, lokalkostn. 7,3%

Förbrukningsmaterial 5,0%

Av- och nedskrivningar 3,4%

Finansiella kostnader 0,8%

Var ifrån kommer pengarna?

Skatteintäkter 56,2%

Generella statsbidrag 15,2%

Driftbidrag 9,2%

Försäljning 8,0%

Taxor och avgifter 7,8%

Hyror och arrenden 2,8%

Finansiella intäkter 0,7%
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Pengar in och pengar ut

Förskola och grundskola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,1

Vård och omsorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,1

Övrig teknisk verksamhet, lokalkostnader  . . . . . . . . 9,7

Övriga verksamheter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,2

Individ- och familjeomsorg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4

LSS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0

Gymnasieskola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5

Kultur, fritidsfastigheter och övrig fritidsverksamhet  . 4,7

Trafikplanering, utveckling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2

Gator, vägar och parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7

Räddningstjänst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0

Vuxenutbildning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9

Miljö- och hälsoskydd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5  

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

Hundra kronor i skatt användes så här under 2018

Pengar in – intäkter
mnkr %

Skatteintäkter 1 058,1 56,2%
Generella statsbidrag 287,0 15,2%
Driftbidrag 173,0 9,2%
Försäljning 151,5 8,0%
Taxor och avgifter 147,6 7,8%
Hyror och arrenden 53,9 2,8%
Finansiella intäkter 12,3 0,7%

1 883,4 100,0%

Pengar ut – kostnader 
mnkr %

Personal, pensioner 1 192,7 64,2%
Köp av verksamhet 204,6 11,0%
Köp av tjänst, övrigt 154,4 8,3%
Fastighets-, hyres och lokalkostnader 136,5 7,3%
Förbrukningsmaterial 92,6 5,0%
Av- och nedskrivningar 62,6 3,4%
Finansiella kostnader 14,0 0,8%

1 857,4 100,0%



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

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

Kommunala bolag Mariestads kommun har två kommunala bolag;
Mariehus AB och VänerEnergi AB. Läs mer om bolagen i block 2
i årsredovisningen.

Kommunens politiska organisation
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Kommunens organisation 2018:

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

Mariestads

kommunfullmäktige
Lönenämnd **

Revision

IT-nämnd ** Kommunstyrelse

Sektor ledning:
Personal, ekonomi, kansli,  utvecklingsenhet

kommunikationsenhet, kultur och fritid

Överförmyndare

Valnämnd

Krisledningsnämnd

Utbildnings-
nämnd

Miljö- och bygg-
nadsnämnd (MTG)*

Social-
nämnd

Teknisk nämnd 
(MTG)*

Förskola, grundskola, 
gymnasieskola, vuxen -
utbildning, barn och 

elevhälsa, kost.

VA, gata, fastighet, städ, 
mät- och geodata.

Bygglov, livsmedel, miljö 
och naturvård, hälsoskydd 

och enskilda avlopp.

Individ- och familje-
omsorg, vård och omsorg, 
bistånd, arbetsmarknad.

Sektor 
utbildning:

Verksamhet
teknik

Sektor
stöd och omsorg

Verksamhet
miljö och bygg

Mariehus 
Fastigheter AB (100%)

VänerEnergi AB 
(88%)

Kommunala bolag 2018:

Mariestads 

kommun

Mariehus Ärlan AB 
(100%)

Mariehus Uttern AB
(100%)

VänerEl AB 
(100%)

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



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

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

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

Johan Abrahamsson (M) är kommunalråd, tillika kommun -
styrelsens ordförande. Rune Skogsberg (C) är kommunstyrelsens
vice ordförande. Ida Ekeroth (S) är kommunstyrelsens andra vice
ordförande tillika oppositionsråd.

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

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

Kommunfullmäktige
Jan Wahn (C) är ordförande, Sandra Magnusson (M) är vice ord-
förande och andre vice ordförande är Gerd Larsson (S).
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Politik och tjänstemän

Kommunfullmäktige sammanträdde vid 10 tillfällen
under år 2018. Årets samlade protokoll innehåller 
totalt 133 paragrafer.  Mandatfördelningen under
året var 22 platser för majoriteten och 27 platser för
den delade oppositionen.

Kommunfullmäktiges placering i Vänersalen

socialdemokraterna         16

miljöpartiet                      2

vänsterpartiet                  4

sverigedemokraterna         3

moderaterna                 14

centerpartiet                  4

liberalerna                     2

kristdemokraterna          2

mariestadspartiet            2

Kommunfullmäktiges sammanträden i
stadshuset är öppna för allmänheten och
direktsänds på hemsidan www.marie -
stad.se. Även tidigare möten går att
lyssna på.

Alla medborgare har möjlighet att vara
delaktiga i politiken genom att till exem-
pel lämna in medborgarförslag. 

Öppet för allmänheten:

Schematisk bild

MM M M

M M M M

M M M M M

MC

CC C

KD KD L L

MP MPMAP MAP

S

S

S S S

S S S S

S S S S

S S SV V V VSD SDSD



Mariestads Vision 2030
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Mariestad 2030 – vår vision!

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

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

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

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

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

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

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



etappmål för varje år. För varje nämnd finns mål som kommun-
fullmäktige beslutat om. Nämnden kan välja att ha fler än ett mål
per fokusområde så länge det totala antalet mål är fem stycken. 

Målen följs upp i samband med årets fyra prognostillfällen samt
redovisas för kommunfullmäktige i samband med delårs- och års-
bokslut.

Måluppfyllelsen för dessa redovisas samlat i målavsnittet. 

Målstyrningsmodellen bygger på en kommungemensam vision
fram till år 2030. Under visionen finns tre – fem fokusområden
som är styrande under minst tre år. Därefter kan de bytas ut eller
förlängas. Under fokusområdena ska varje nämnd arbeta med fem
mål. Kommunstyrelsen har åtta mål med hänsyn tagit till att kul-
tur- och fritidsverksamheten ingår. Målen kan vara ett- eller fler -
åriga. Gäller målen för mer än ett år ska det finnas tydliga
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Så här jobbar vi med mål i Mariestads kommun

Mål som uppnåtts helt eller delvis. Nämndmålen redovisas vid
respektive verksamhetsberättelse. En totalbild över målen åter-
finns i block 3.

1. Besluta om en kommunövergripande strategi (med sektorspecifika

handlingsplaner) för verksamhetsutveckling genom digitalisering i

Mariestads kommun.

2. Besluta om en strategi för Mariestad kommuns fritidsgårdar.

3. Besluta om en förstudie (med förprojektering) för att starta en 

kulturskola.

4. Besluta om en utvecklingsstrategi i syfte att öka antalet efter -

gymnasiala utbildningsplatser (YH samt högskole- och universitets-

utbildningar).

5. 2 000 nya bostäder till 2025.

6. Minska arbetslösheten i Mariestads kommun till 5 procent i januari

2020.

7. Besluta om en kommunövergripande marknadsföringsstrategi för

ökad och samordnad marknadsföring.

8. Alla elevers schemalagda pedagogiska måltid ska minst motsvara

Livsmedelsverkets råd.

9. Förbättra övergången inom och mellan skolor och skolformer, från

förskolan till gymnasieskolan.

10. Stimulera samverkan mellan skola och arbetsliv.

11. Sektor utbildning ska vara en attraktiv arbetsplats.

12. Antalet barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, 

dopning och tobak (ANDT) ska succesivt minska.

13. Bidra till en hållbar miljö genom att 2018 införa ett fordon med 

helelektisk laddning inom sektor stöd och omsorgs verksamhet.

14. Ökad välfärd för kommunens medborgare genom bättre e-tjänst -

service för medborgare som har/önskar kontakt med tjänsteman

inom sektor stöd och omsorg.

15. Införa tre digitala tjänster under 2018 som ger förbättrad service för

den enskilde.

16. Ökad omsorgskvalitet i hemtjänsten genom lägre sjukfrånvaro och

högre kontinuitet.

17. Andelen överklagade beslut som helt eller delvis ändrat nämndens

beslut ska ej överstiga 25 procent.

18. För inlämnade kompletta bygglovsansökningar ska handläggning 

påbörjas inom en vecka.

19. Aktivt deltagande i kommunernas utvecklingsarbete med översikts-

och detaljplaner.

20. För att uppnå en välvårdad bebyggelsemiljö ska verksamhet miljö-

och bygg och fastighetsägare arbeta med uppdraget att åtgärda

vanvårdade fastigheter.

21. Antalet bristfälliga enskilda avloppsanläggningar ska minska och

minst 150 fastigheter ska ha åtgärdat sina utsläpp. Verksamhet

miljö- och bygg ska informera om möjligheterna för gemensam -

hetsanläggningar.

22. Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten.

23. Öka upplevelsen av trygghet i hos invånarna genom att identifiera

och åtgärda otrygga platser i kommunen.

24. Öka tillgängligheten för medborgarna till kommunala vattentjänster.

25. Tekniska nämnden ska minska verksamhetens miljöpåverkan under

2018.

26. Mer attraktiva badplatser.

Mål vi uppnått



Händelser under året
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Arbete för unga 
hemma sittare 
I augusti startade Närvaroteamet Victoria sitt arbete med att
få unga individer att närvara i skolan. Teamet är ett sam -
arbete mellan socialnämnden och utbildnings nämnden.

Kommunens nya översiktsplan
En ny översiktsplan har antagits under året. Den pekar på hur
vi ska jobba med bostadsförsörjning, landsbygdsstrategi, lands-
bygdsutveckling i strandnära områden (LIS) och klimat-
anpassning.

Uppdaterat badhus
Renovering av badhuset etapp ett var färdigt till höst -
terminen 2018. Etapp två med en ny barn- och under-
visningsbassäng är påbörjad och beräknas bli klar hösten
2019. 

Kommunens nya pressrum
på plats
Kommunikationsenheten lanserade under januari ett digitalt
pressrum för att ge ökad information till press och media. 

Under året har både solcellsanläggning och vätgas produktion
etablerats i anslutning till vätgasstationen på Hindsbergs -
området. Nu produceras egen vätgas genom energi från sol -
cellerna. Anläggningen är den första i världen av sitt slag. 

Världsunika lösningar för
hållbar utveckling 

Digitala bygglov
Under våren startades e-tjänsten Mitt Bygge för digitala an-
sökningar av bygglov och liknande. I den digitala tjänsten
kan medborgaren enkelt ansöka/anmäla och följa sitt ärende.
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Bevattningsförbud 
Under den extremt varma och torra våren och sommaren
sjönk grundvattennivåerna till kritiska nivåer samtidigt
som behovet av vatten var rekordstort. Tidigt under som-
maren fick därför bevattningsförbud införas.

Eldnings- och grillförbud   
Den torra väderleken under våren och sommaren resulte-
rade i hög brandrisk i skog och mark. Därför beslutade
kommunen och senare också även Länsstyrelsen om ett
totalt eldnings- och grillförbud.

Välbesökta badplatser   
Inför badsäsongen hade tekniska nämnden beslutat att göra
en riktad satsning för förbättrad skötsel på kommunens
badplatser. En satsning som visade sig komma till väl nytta då
badplatserna var välbesökta och kommunen fick fin respons.

Nya särskilda boendet Alen   
I december invigdes ett nytt särskilt boende, Alen, beläget
i korsningen Mariagatan/Blombackagatan.

Invigning av ny gruppbostad   
I juni invigdes gruppbostaden Gräshoppan på Hjortstigen 8 i
helt nybyggda lokaler. 

Invigning av ny förskola 
I augusti invigdes nya Hertig Karls förskola i f.d. 
Flitiga Lisans skola.
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Förvaltningsberättelsen är den text som berättar vad kommunen har gjort under året. Den ska innehålla en över-
sikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. I förvaltningsberättelsen ska det finnas upplysningar om förhål-
landen som inte redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen men som ändå är viktiga för bedömningen av
kommunens resultat eller ekonomiska situation. I förvaltningsberättelsen beskrivs även andra viktiga händelser
som har inträffat under året eller efter dess slut. Här kan man också hitta informtion om kommunens förväntade
utveckling, viktiga personalförhållanden och annat som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den
kommunala verksamheten.
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God ekonomisk hushållning
Kommuner och landsting ska ange mål och riktlinjer som bidrar
till god ekonomisk hushållning i verksamheten. Det innebär att
man måste arbeta långsiktigt med verksamhetens finansiella för-
utsättningar. 

För att uppnå kommunallagens krav på god ekonomisk hus-
hållning för år 2018 ska resultatet för Mariestads kommun mot-
svara en procent av skatt och statsbidrag samt att soliditeten ska
öka. Båda dessa mål har kommunen uppnått för år 2018. Dessu-
tom ska nämndernas måluppfyllelse uppnås för att uppnå en god
ekonomisk hushållning. Den samlade bedömningen om kommu-
nens måluppfyllelse är att ett flertal av målen är uppnådda eller på
god väg att uppnås.

Kommunens ekonomiska utveckling
Kommuner i Sverige beroende av intäktsutvecklingen för skatt-
och statsbidrag. Skatteintäkterna är konjunkturberoende och Sve-
rige är ett litet land och är mycket beroende av internationella ut-
vecklingen. Snabba konjunktursvängningar kan kräva att
verksamheterna måste ställas om för att anpassa kostnaderna till
intäkterna.

Mariestads kommuns skatt och statsbidrags utfall, har i jämfö-
relse mot budget minskat med 7 miljoner kronor. Detta beror på
ett lägre invånarantal om 65 personer samt en sämre konjunktu-
rutveckling än vad som bedömdes av Sveriges kommuner och
landsting i samband med budgetbeslutet.

För en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling är det viktigt
att verksamheternas kostnader inte ökar snabbare än kommunens
intäkter för skatt och statsbidrag. Den finansiella analysen visar
att relationen mellan skatteintäkter/statsbidrag och nettokostnader
måste vara starkare i framtiden för att kunna möta demografiska
förändringar och investeringsbehov. 

Årets resultat har stärkt det egna kapitalet med 26,1 miljoner
kronor, vilket också har medför att kassalikviditeten har varit
bättre och behovet av nya lån har varit lägre än planerat. Investe-
ringarna har i och med det positiva resultatet finansieras med cirka
50 procent av egna medel vilket är mycket bra i jämförelse med
tidigare år. Detta visar på vikten av ett högt resultat för att klara
av en högre investeringstakt. Den finansiella analysen visar att so-
liditeten har ökat med en procent och andel av investeringarna
som finansieras utan externa lån ökat från 23,7 procent år 2017
till 49,3 procent för år 2018. 

Mariestad kommuns ekonomiska utmaningar i framtiden är
främst demografin, det vill säga att kommunens invånare blir äldre
och behovet av äldreomsorg ökar. Detta medför att kommunens
demografiska kostnader kommer att öka med 120 miljoner kronor
från 2017 till 2025. För att klara av de demografiska kostnadsök-
ningarna kommer det att krävas effektiviseringar och förändrade
arbetssätt. 

Omvärld
Den globala tillväxten kommer att avta enligt Sveriges kommuner
och landsting (Skl) redovisning i ekonomirapporten för december
2018. Detta medför en svagare ökning av svensk export kom-
mande år. Det finns även tecken på att bostadsbyggandet kommer
att minska under 2019. Detta är två huvudförklaringar till att den
svenska tillväxten avtar. En ökad arbetslöshet kan man däremot
inte se i prognosen inför 2019-2020. Däremot en svagare utveck-
ling av antalet arbetade timmar vilket medför en dämpning av
skatteunderlagstillväxten kommande år.

Det sker en inbromsning i vår omvärld under 2019 och då ser
vi främst på några mest betydelsefulla ekonomier, som USA, Kina
och Tyskland. Den främsta indikatorn som visar tecken på in-
bromsningen är tillverkningsindustrin. Andra orosmoln är USA:s
införande av tullar, Brexit i Storbritannien, samt konjunktur -
nedgången i Kina.

Svensk ekonomi
Den inhemska konsumtionen beräknas att avta och hushållens
sparande ökar. Men fortfarande visas det inte några tecken på av-
mattning inom sysselsättningen. SKL (Sveriges kommuner och
landsting) gör bedömningen att dröjer till 2020 innan arbetsmark-
naden visar mer tydliga tecken på avkylning, dvs. att antal arbetade
timmar minskar och arbetslösheten stiger. Detta medför att det
reala skatteunderlaget kommer att minska framåt med en börja
redan år 2019 för att minska ytterligare år 2020.

Svensk ekonomi påverkas av förändringar av exportens utveck-
ling. En faktor som påverkar exporten är styrräntans förändring,
om styrräntan ökar så minskar exporten.

Kommunsektorn
Demografins utveckling kommer att ställa stora krav på kommu-
nernas ekonomi de närmaste åren. Ett fortsatt högt demografiskt
tryck förväntas, samtidigt som det troligen kommer att uppstå svå-

Mariestads kommuns resultat för 2018 är 26,1 miljoner kronor - 14,0 miljoner kronor högre än budget. Flera poster har
påverkat det goda resultatet. De främsta posterna är vindkraftspremie (20,5 miljoner) och försäljningsintäkter för
etapp 1 i exploateringsområdet Sjölyckan (19,0 miljoner) och byggbonus ( 2,5 miljoner).

Det egna kapitalet stärks och de båda finansiella målen uppnås och en god likviditet har bidraget till att hålla ned 
lånebehovet. Kommunen har investerat för totalt 164,3 miljoner kronor netto. De större investeringarna är badhuset
och ombyggnad av Flitiga lisas skola till Hertig Karls förskola.

Nämnderna redovisar både överskott och underskott men de största negativa avvikelserna är inom socialnämnden
som redovisar ett underskott gentemot budget om 6,1 miljoner kronor och utbildningsnämnden som redovisar ett 
underskott om 1,3 miljoner kronor. Tekniska redovisar däremot ett överskott 4,1 miljoner kronor.



righeter med att rekrytera behörig personal till de sektorer där be-
hovet är som störst. För att lyckas med de omställningar som kom-
munerna måste genomföra krävs bland annat enligt SKL bättre
användning av teknikens möjligheter (digitalisering) samt utökad
samverkan mellan kommuner och regioner. 

Minskade skatt och statsbidrag till kommunsektorn och ökat
demografiskt tryck kommer att medföra ett finansieringsgap på
31 miljarder kronor i sektorn.

Befolkningsutveckling
Mariestads kommuns befolkning ökade med 82 personer under
2018. Vid årets slut hade kommunen 24 372 invånare. Det totala
flyttningsöverskottet var 114 varav invandringsöverskottet bestod
av 74 och inrikes flyttningsöverskottet bestod av 40. Befolknings-
ökningen i Mariestads kommun beror i huvudsak på invandring. 

Invandringsöverskottet innehöll främst personer ur åldersgrup-
perna 15-24 år och 25-34 år och  inrikes flyttningsöverskottet be-
stod främst av personer i åldersgrupperna 0-4 år och 65-74 år. 

Ovanstående tabell visar kommunens befolkningsutveckling
från 2008 till 2018. Befolkningsökningen under perioden är 547
personer.

Driftredovisning 
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning
är att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet inom bud-
getramarna. En god budgetföljsamhet visar också på en bra styr-
ning av kommunens resurser. För året 2018 så redovisas det både
överskott och underskott gentemot budget inom de större nämn-
derna. Nedan visas en sammanställning över nämndernas redovis-
ning. 

Av ovanstående tabell kan vi utläsa att totalt redovisar nämn-
derna ett överskott om 27,3 miljoner kronor. Då inkluderas för-
säljningsintäkter, Sjölyckan och vindkraftspremien, vilket redovisas
inom kommunstyrelsen. Vi kan se att underskotten inom social-
nämnden och utbildningsnämnden täcks av överskott från kom-
munstyrelsen och teknisk nämnd. Vid en jämförelse på totalnivån
uppnås en god budgetföljsamhet för året 2018. Årets sista prognos
per oktober redovisade en prognostiserad avvikelse om 26,3 mil-
joner kronor, vilket är i linje med 2018 års avvikelse gentemot
budget.

Finansiell analys
I nedanstående avsnitt görs en analys av kommunens finansiella
utveckling och ställning. Syftet är att identifiera finansiella pro-
blem och på så vis klargöra om vi har god ekonomisk hushållning
eller inte. Analysen bygger på de fyra perspektiven resultat, kapa-
citet, risk och kontroll. Dessa perspektiv är modellens hörnstenar.
Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal ekonomiska be-
grepp.tioner för de kommuner, som Mariestad, vilka har en nega-
tiv soliditet när hänsyn tas till pensionsskulden. Kommunfull-
mäktige har tidigare beslutat att reservera 29,7 miljoner kronor
inom det egna kapitalet från resultatet 2012-2013 och 2014 ut-
nyttjades 4,2 miljoner kronor. Detta tillsammans gör att behåll-
ningen i RUR är 24,4 miljoner kronor.

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 kom-
mande lågkonjunkturer.

Risk
Riskanalysen visar den finansiella riskexponeringen. God ekono-
misk 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
Mariestads kommuns resultat för 2018 uppgår till 26,1 miljoner
kronor. Det är 14,0 miljoner högre än i budgeten (12,1 miljoner
kronor). Det goda resultatet medför att båda finansiella målen
uppnås, resultatmålet uppgår till två procent av skatter och stats-
bidrag och soliditeten ökar i jämförelse med föregående år. 

Flera poster har påverkat resultatet positivt. Det gäller bland
annat en byggbonus på 2,5 miljoner kronor, ett överskott på
19 miljoner kronor i exploateringsverksamheten genom försäljning
av tomter vid bostadsområdet Sjölyckan. Andra poster som mins-
kar resultatet är nedskrivningen av Murklan ( 1,6 miljoner kronor)
och nedskrivning av Kronopark i samband med rivning av bygg-
nad inför ny förskola ( 2,9 miljoner kronor).
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Källa: SCB 2018

driftredovisning

                                                                  Budget Resultat
Nämnd (mnkr)                                             2018 2018 Avvikelse

Kommunstyrelsen 152,5 121,9 30,6
Tekniska nämnden (inkl. taxe.fin.vht.) 164,6 160,5 4,1
Utbildningsnämnden 478,8 480,1 -1,3
Socialnämnden 518,9 525,0 -6,1
Miljö- och byggnadsnämnden 6,3 6,3 0,0
Summa nämnder 1 321,1 1 293,8 27,3



Resultatet har påverkats av jämförelsestörande poster och rea-
vinster. Det blir mer rättvisande om man justerar för sådana poster.
Efter jämförelsestörande poster är resultatet 4,7 miljoner kronor
(se tabellen årets resultat).

Resultatanalys och avstämning balanskravet (mnkr)

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 utom 2014. 

I ovanstående avstämning av det lagstadgade balanskravet har
resultatet reducerats med de realisationsvinster som uppstått under
året. Däremot ingår intäkter från exploateringsverksamheten om
19,0 miljoner kronor. Balanskravsresultatet för 2018 är positivt
och inget negativt resultat finns att reglera.
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Resultatet stärker kommunens förmåga att finansiera 2018 års
investeringar. Under 2018 uppgår nettoinvesteringsvolymen till
164,3 miljoner kronor och en mindre del än tidigare år har finan-
sierats via lån. För att fortsätta denna utveckling måste kommunen
finansiera investeringarna med egna medel. En ytterligare högre
belåning skulle innebära att den finansiella kapaciteten sjunker.
Ett högre resultat, däremot, skulle också stärka kommunens möj-
lighet att klara utmaningar kring kommande demografiska för-
ändringar.

Riskanalysen visar låg kassalikviditet och låg soliditet samt låg
skattefinansieringsgrad av investeringar. Sammantaget visar det att
den ekonomiska trenden måste brytas genom att öka resultatet
och minska investeringarna.

Kommunens resultat har en total avvikelse gentemot budget
på +14,0  miljoner kronor vilket tyder på en god budgetföljsam-
het. Däremot när hänsyn tas till jämförelsestörande poster så mins-
kar avvikelsen till -1,8 miljoner kronor. Detta måste beaktas inför
kommande år för att uppnå en ekonomi i balans.

Resultat

För att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk
hushållning och kommunfullmäktiges ekonomiska mål för året,
ska resultatet uppgå till en procent av skatteintäkter och statsbi-
drag.

Årets resultat för kommunen är positivt (26,1 miljoner kronor)
och är högre än de senaste fem åren. I och med resultatet ökar det
egna kapitalet med motsvarade belopp. Resultat motsvarar 2 pro-
cent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Per den
31 december 2018 uppfyller kommunen därmed det finansiella
målet för god ekonomisk hushållning. 
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resultat kommunen 2013-2018

20172015

årets resultat

2018 2017 2016 2015 2014

Årets resultat (mnkr) 26,1 17,1 10,6 6,8 -4,1
Procent av skatter och bidrag 1,9 1,3 0,8 0,6 -0,3
Reavinst och jämförelsestörande 
poster (mnkr) -21,4 -0.8 -0,1 -14,0 0,0

Resultat efter reavinster och  
jämförelsestörande poster (mnkr) 4,7 16,4 10,5 -7,2 -4,1

resultatanalys och avstämning balanskravet

(mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Årets resultat enligt 
 resultaträkningen 26,1 17,1 10,0 6,8 -4,1
– avgår samtliga 
 realisationsvinster -0,8 -0,8 -0,1 -3,0 0,0
+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 25,3 16,4 10,5 3,8 -4,1

-reservation av medel till 
 resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+användning av medel från 
 resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1
Årets balanskravsresultat 25,3 16,4 10,5 3,8 0,0

+synnerliga skäl att inte återställa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 25,3 16,4 10,5 3,8 0,0

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



Resultatutjämningsreserv (mnkr)

Från och med den 1 januari 2013 gör kommunallagen det möj-
ligt att i vissa fall reservera delar av ett positivt resultat i en resul-
tatutjämningsreserv (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. För att göra en reservation till RUR ska resultatet över-
stiga två procent av skatter och generella statsbidrag. Nivån gäller
för de kommuner som, liksom Mariestad, har negativ soliditet in-
klusive hela pensionsskulden. Med ”årets resultat” menas det lägsta
av årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringen.

Totalt har kommunen reserverat 24,4 miljoner kronor till re-
sultatutjämningsreserven.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter exklusive jämförelsestörande poster har
ökat med 20 miljoner kronor, det vill säga 4,0 procent. Öknings-
takten är mycket högre än 2017, då ökningen var 11 miljoner kro-
nor, vilket förklaras av extra intäkter från försäljningsintäkter från
försäljning av tomter vid Sjölyckan (19,0 miljoner kronor). Som
jämförelsestörande post redovisas en statlig premie för vindkrafts-
utbyggnad om 20,6 miljoner kronor. Att den redovisas som jäm-
förelsestörande post beror på att det är ett väsentligt belopp av
engångskaraktär.

När det avser taxor och avgifter så är det en mycket liten för-
ändring mellan åren, endast en ökning med 3 miljoner kronor. 

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med 53 miljoner kronor (36,8
miljoner föregående år), det vill säga 3,0 procent.

Personalkostnaderna har stigit med 23,1 miljoner kronor jäm-
fört med 2017, vilket innebär en ökning med 3,0 procentenheter
(föregående år 4,0 procent). Antal tillsvidarar anställda har mins-
kat med 8 personer mellan åren 2017 och 2018.

Kommunens avskrivningar är 57,7 miljoner kronor (45,4 mil-
joner kronor 2017). Det är 12,3 miljoner mer än förra året. Årets
nettoinvesteringar är 164,3 miljoner kronor (252,7 miljoner kro-
nor 2017). Avskrivningarna kommer att fortsätta uppåt även kom-
mande år. Det beror både på att investeringsnivåerna höjts de
senaste åren.

Under året har nedskrivning gjorts för rivning av Kronoparks-
skola i samband med nybyggnad av ny förskola om 2,9 miljoner
kronor samt nedskrivning av marknadsvärdet av fastigheten Murk-
lan 5 & 6 med 1,6 miljoner kronor. 

Finansnetto
Finansnettot (finansiella intäkter och finansiella kostnader) är i
stort lika som föregående år -1,7 miljoner kronor (-1,5 miljoner
kronor). 

I finansnettot redovisas även indexuppräkningen för utbyggnad
av E20 med 4,4 miljoner kronor.

Skatteintäkter och nettokostnader

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen har ökat med
33,0 miljoner kronor, vilket är lägre än föregående år om 44,0 mil-
joner kronor. En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi
är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna från skat-
ter och statsbidrag. Tabellen ovan visar att nettokostnaderna har
ökat snabbare än intäkterna från skatter och bidrag under 2018
när hänsyn tas till jämförelsestörande kostnader.  Det kan jämföras
med skatteintäkter och statsbidrag, som ökat med 2,4 procent och
nettokostnaderna med 1,8 procent eller 3,3 procent när hänsyn
tas till jämförbara kostnader. Relationen mellan skatteintäkter/
statsbidrag och nettokostnader måste vara stark om kommunen
ska kunna möta framtidens demografiska förändringar och inve-
steringsbehov.
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resultatutjämningsreserv rur

(mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Resultat 26,1 17,1 10,6 6,8 -4,1
– Avgår reavinster -0,8 -0,8 -0,1 -3,0 0,0
Årets resultat efter balans-
 kravsjusteringar 25,3 16,4 10,5 3,8 0,0
Skatteintäkter och statsbidrag 1 345 1 313 1 269 1 201 1 155
två procent av skatteintäkter 
 och statsbidrag 26,9 26,2 25,4 24,0 23,1
Skillnad i årets resultat enligt 

 balanskravsresultatet och två 
 procent av skatteintäkter och 
 statsbidrag -1,6 -9,8 -14,9 -20,2 -23,1
Reservation till RUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ackumulerat RUR 24,4 24,4 24,4 24,4 24,2

utveckling av skatteintäkter och 

nettokostnader

(mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Ökning/minskning av skatte-
 intäkter och statsbidrag (mnkr) 33,0 44,0 54,0 46,0 31,0
Procentuell förändring (procent) 2,4 3,4 5,7 4,0 2,8
Nettokostnadsökning/ 
 minskning (mnkr) 23,0 34,0 56,0 37,0 71,0
Med hänsyn till jämförelse-
 störande poster (mnkr) 43,6 34,0 56,0 48,0 71,0
Procentuell förändring (procent) 1,8 3,4 5,7 3,2 6,5
Med hänsyn till större jämförelse-
störande poster (procent) 3,3 3,4 5,7 4,1 6,5



Nettokostnadsandel

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

Tabellen ovan har kopplingar till föregående tabeller. Den andel
av skatteintäkterna som inte tas i anspråk av driftkostnader, alltså
1,9 procent, är årets resultat. 

Investerings- och exploateringsredovisning 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 164,3 miljoner kronor.
Budgeten för investeringar var 277,6 miljoner kronor. I den siffran
finns även ombudgeteringar med – den ursprungliga budgeten var
på 209,5 miljoner kronor. 

Tillsammans med årets resultat skapar avskrivningarna ut-
rymme för investeringar. Relationen mellan avskrivningarna och
de faktiska nettoinvesteringarna ger en bild av om investeringsvo-

lymen är påfrestande för skuldsättningen eller likviditeten. Som
framgår av tabellen ovan ligger nettoinvesteringarna för 2018
(164,3 miljoner kronor) högre än det utrymme som skapats från
verksamheten (88,7 miljoner kronor). Vilket medför en påfrest-
ning på likviditeten, vilket även kan utläsas av tabellen för tidigare
år. För att skapa en långsiktig ekonomi i balans måste investerings-
volymen anpassas till utrymmet.

Kapacitet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens till-
gångar som finansieras av egna medel. Soliditeten exklusive pen-
sionsåtagandet uppgår till 31,0 procent, vilket är 1,0 procent högre
än föregående år. Att soliditeten exklusive pensionsåtagandet har
minskat de senaste fem åren, vilket främst beror på att investe-
ringsnivån varit hög. Årets förändring beror på ett bra resultat samt
en lägre investeringsnivå än 2017.

För att få en mer rättvis bild av kommunens långsiktiga finan-
siella handlingsutrymme ska soliditeten mätas inklusive hela pen-
sionsåtagandet, det vill säga den del som klassificeras som
ansvarsförbindelse och inte påverkar resultaträkningen. Soliditeten
inklusive pensionsskulden  hamnar 2018 på minus 3 procent, en
ökning med 3,0 procentenheter jämfört med föregående år. 

Självfinansieringsgraden för 2017 är betydligt lägre än årets,
vilket förklaras av en högre investeringsvolym. En större del av in-
vesteringarna har finansierats med lånade medel de senaste åren.
Däremot visar årets resultat en riktning år rätt håll dvs lägre låne-
finansiering. För att minska lånefinansieringsgraden måste en
större andel av skatteintäkterna och de generella statsbidragen gå
till årets investeringar. Med andra ord måste resultatnivån vara
hög.
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nettokostnadsandel – olika kostnaders 

andel av skatteintäkter och utjämning

(procent) 2018 2017 2016 2015 2014

Verksamhetsnetto 94,8 94,7 95,9 96,4 96,1

Avskrivningar 4,7 3,9 3,3 3,9 4,1
Nettokostnad exklusive 

 finansnetto och jämförelse-

 störandeoster (procent) 99,5 98,6 99,2 100,3 100,2

Finansnetto 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Jämförelsestörande poster -1,5 0,0 0,0 -0,9 0,0
Nettokostnad totalt 98,1 98,8 99,2 99,4 100,3

Årets resultat 1,9 1,3 0,8 0,6 -0,3
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

investerings- och exploateringsredovisning 

(mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Investeringar, skattefinansierad 
 verksamhet 139,6 241,4 252,2 78,1 92,3
Investeringar, taxefinansierad 
 verksamhet -4,8 0,8 14,5 9,7 -0,3
Investeringar, exploaterings-
 verksamhet 29,5 10,5 21,4 16,6 0,1
Årets nettoinvesteringar

 (mnkr) 164,3 252,7 288,1 104,4 92,1

Årets resultat + avskriv-
 ningar (mnkr) 88,7 68,5 53,4 53,9 43,2
- i förhållande till årets 

 nettoinvesteringar (procent) 54,0 27,1 18,5 51,6 46,9

soliditet

(procent) 2018 2017 2016 2015 2014

Soliditet exklusive hela 
 pensionsåtagandet (procent) 31 30 33 35 38

Soliditet inklusive hela 
 pensionsåtagandet (procent) -3 -6 -9 -13 -17

självfinansieringsgrad av investeringar

(procent) 2018 2017 2016 2015 2014

Självfinansieringsgrad av 
investeringarna (procent)* 49,3 23,5 18,5 51,6 45,9

* 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.



Risk

Finansiella tillgångar

Likviditetsposition 
Likvida medel är ett mått på den kortsiktiga handlingsberedska-
pen. Medlen behövs för att garantera att verksamheterna kan fun-
gera, Checkkrediten på 150 miljoner kronor har nyttjats under
året, men vid bokslutstillfället var det ingen kredit nyttjad.

Årets kassaflöde
Kommunens kassaflöde (likvida medel enligt ovan) har varit po-
sitivt med 0,7 miljoner kronor under året. Det beror främst på in-
täkter från försäljning av tomter vid Sjölyckan samt statlig premie
för vindkraften. Investeringarna har till 50,7 procent finansierats
genom lån. Därmed har kommunens låneskuld ökat, vilket visas
nedan.

Kommunens låneskuld har ökat med 100 miljoner kronor
under 2017. Amortering har skett med 21,9 miljoner kronor. Av
kommunens totala skulder (744,6) har 380 miljoner är intecknade
i räntederivat och resten har rörlig ränta. Kommuninvest var under
2017 långivare bakom samtliga skulder. Kommunens genomsnitt-
liga ränta för året var 1,21 procent (1,29 procent 2017).

Skuldkvoten uttrycker kommunens skuldsättningsgrad. Ju
högre skuldkvot, desto större är kommunens ekonomiska risk.
Om skuldkvoten är högre än ett har kommunen mer skulder än
tillgångar. En skuldkvot som är lägre än ett indikerar att kommu-
nen har mer tillgångar än skulder. Skuldkvoten har ökat med 3
procent mellan 2017 och 2018.

Skulden på invånare baserat på långfristiga lån har ökat under

de senaste åren med anledning av stora investeringar och ökad lå-
nefinansiering. Under 2018 har den ökat med 3,1 tkr per invånare
och är vid bokslutstillfället 30 551 kronor per invånare. 

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

Kommunala bolag har egna finanspolicyer. Dessa kan skilja sig
åt från kommunens.

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

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

Fast ränta kan uppnås på två sätt: Antingen genom att avsluta
lån med fast ränta eller genom räntederivat i kombination med
lån med rörlig ränta. I det sistnämnda fallet byter kommunen den
rörliga räntan i lånet mot en fast ränta i en så kallad ränteswap.
Av kommunens låneskuld på 744 miljoner kronor finns 450 mil-
joner i fast ränta. Av de 294 miljonerna med rörlig ränta är 380
miljoner säkrade med räntederivat. 

I finanspolicyn anges att målet för skuldportföljens genomsnitt-
liga räntebindning är mellan 0 och 10 år. Vid årets slut var ränte-
bindningen 3,17 år. Utan räntesäkringar skulle den ha varit under
ett år.

För tillfället påverkar räntederivaten kommunens räntekostna-
der negativt. Samtidigt skyddar de mot eventuella framtida rän-
teuppgångar. De genomsnittliga räntekostnaderna under 2018 var
1,21 procent (1,29 procent 2016). Räntesäkringarna har höjt rän-
tekostnaderna med 9,3 miljoner kronor.

Marknadsvärdet på de befintliga räntesäkringarna har vid bok-
slutstillfället ett negativt marknadsvärde på 24,6 miljoner kronor.
Marknadsvärdet ger en ögonblicksbild av den kostnad eller intäkt
som skulle uppstå om de utestående derivatkontrakten skulle
stängas. Marknadsvärdet är just nu negativt eftersom den fasta rän-
tan är högre än marknadsräntan. Kostnaden är jämförbar med den
ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken när ett bun-
det lån löses in i förtid.
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finansiella tillgångar

(mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Aktier och andelar, bokfört värde 37,2 37,2 25,3 16,4 16,4
Likvida medel 0,8 0,1 0,1 153,1 81,3
Checkkredit 150 150 150 100 100

finansiella skulder

(mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Aktier och andelar, 
 bokfört värde 744,6 666,5 480,9 351,2 328,8
Skuldkvot* 43 40 32 26 27

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

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 ansvarsförbin-
delsen kommer att generera framtida utbetalningar. Mariestads
kommun kommer inte att kunna täcka dessa utbetalningar med
eget kapital. Den totala pensionsskulden är 623 miljoner kronor
och totalt eget kapital är 530 miljoner kronor enligt balans -
räkningen.

Det totala pensionsåtagandet har minskat de senaste åren, så
även mellan 2017 och 2018.

Borgensåtaganden

Ett borgensåtagande innebär en risk att borgensmannen måste
infria sitt åtagande. Riskens omfattning beror bland annat på vil-
ken typ av borgen det gäller och för vem/vilka borgen har tecknats.
93 procent av kommunens borgensåtaganden – 735,9 miljoner
kronor – är till bolag inom koncernen. Denna del har ökat sedan
förra året med 116 miljoner kronor. Anledningen är främst Ma-
riehus fastigheter AB satsning på nya bostäder. Samtidigt har kom-
munen borgensåtaganden för Mariestads äldreboende ökat med
12,7 miljoner kronor under året. 

Kontroll

Budgetavvikelse
Den som följer budget har goda förutsättningar för god ekonomisk
hushållning. Nämnderna inklusive våra taxefinansierade verksam-
heter bidrar med ett överskott gentemot budget om 18,8 miljoner
kronor exkluderas jämförelsestörande post är avvikelsen minus 1,8
miljoner kronor. De största negativa avvikelserna redovisas inom
socialnämnden (minus 6,0 miljoner kronor).

Det som bör beaktas är budgetavvikelsen avseende arbetsavgif-
ter och pensioner och skatt och statsbidrag. Dessa kostnader kan
man inte påverka utan till dessa kostnader måste verksamheternas
kostnader anpassas. 

Totalt visar analysen inklusive jämförelsestörande poster att
kommunen har en god budget kontroll.

pensionsåtaganden

(mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Avsättning till pensioner 
 (inkl. löneskatt) 17 18 19 14 14
Pensionsförpliktelser äldre 
 än 1998 (inkl. löneskatt) 589 627 645 671 691
Total pensionsförpliktelse 623 645 664 685 705

borgensåtaganden

(mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Koncerninterna:
Mariehus Fastigheter AB 497,3 401,3 402,5 406,8 442,8
VänerEnergi AB 238,6 218,6 193,6 178,6 153,6
Övrigt:
Mariestads äldreboende 41,2 28,5 30,1 31,9 33,6
HSB 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3
Föreningar 14,1 16,2 10,7 11,4 11,9
Förlustansvar för egna hem 
 och småhus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totalt 792,0 665,5 637,9 628,8 643,2

budgetavvikelse

(mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Budgetavvikelse årets resultat 
 (efter jämförelsestörande poster) -6,6 +4,0 -2,4 -3,9 -22,8
Varav:
verksamhetens netto 18,8 6,3 29,0 -3,6 -25,4
efter jämförelsestörande poster -1,8 6,3 29,0 14,6 -25,4
Arbetsgivaravgifter och pensioner -8,1 -10,1 -12,2 6,3 4,6
Skatteintäkter och statsbidrag -7,0 3,4 20,2 -6,0 -2,4
Finansnetto 2,2 6,8 6,4 4,7 6,3



Kommunkoncernen – redovisning av 
kommunala bolag och kommunalförbund

Den sammanställda redovisningen omfattar förutom kommunen
även:

•   Mariehus Fastigheter AB. Kommunens andel är 100 procent.
Innehåller Mariehus AB och AB Stadens hus.

•   VänerEnergi AB. Kommunens andel är 88 procent. Reste-
rande 12 procent hör till Töreboda kommun. Innehåller 
VänerEl AB.

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

Årets resultat koncernen
Årets resultat för den sammanställda redovisningen visar ett över-
skott med 17,6 miljoner kronor. 

Resultatet är en försämring jämfört med föregående år då re-
sultatet var ett överskott med 47,6 miljoner kronor. Kommunen
och VänerEnergi visar en resultatökning medan Mariehus och
Räddnings- tjänsten Östra Skaraborg (RÖS) visar en resultatför-
sämring och också ett underskott mot budget. Störst förändring
sker i Mariehus som i år visar ett underskott på 21,7 miljoner kro-
nor före skatt, för 2017 var motsvarande ett överskott på 15,2 mil-
joner kronor. Resultatökningen är i kommunen 9,0 miljoner
kronor och i VänerEnergi före skatt 1,6 miljoner kronor. Elimi-
neringar av kostnader och intäkter i resultatet inom koncernen
har skett netto med 6,7 miljoner kronor.

Balansräkningen i den sammanställda redovisningen omsluter
3 212 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med 2017 på
221 miljoner kronor. Den främsta anledningen beror även i år på
den fortsatt höga investeringsnivån i koncernen, detta gör att vär-
det på de materiella anläggningstillgångarna ökar markant. Total
nettoinvesteringsnivå i koncernen under året var 414 miljoner kro-
nor, en ökning med 40 miljoner kronor från 2017.

Soliditeten är marginellt sämre jämfört med föregående år, 25,0
procent jämfört med 25,2 procent föregående år. Minskningen
beror på att kommunen och bolagens resultat inte kunnat finan-
siera den höga investeringsnivån under året. Nyckeltalets minsk-
ning är relaterat till resultatet i förhållande till investeringsnivån.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 288 miljoner kro-
nor vilket är en ökning med 5,5 procent mot 2017. Som en del i
verksamhetens nettokostnader finns en nedskrivning i Mariehus
av kv. Ärlan på 35,4 miljoner kronor.  

Kommunen begär in prognoser fyra gånger per år på årsresul-
tatet även för de kommunägda aktiebolagen. För kommunen och
aktiebolagen finns ett koncernkonto i bank. Genom att likvida

medel samordnas går det att kortfristigt låna inom koncernkontot
istället för direkt i bank. Koncernkontots kredit hos banken på
150 miljoner kronor var inte nyttjad vid årsskiftet.

Sammanfattning viktiga händelser

•   Fjärrvärmen påbörjade under året en utbyggnad mot indu-
striområdet Haggården. Vid årsskiftet var cirka 10 kontrakt
för anslutningar klara.

•   Utbyggnaden av fibernäten i VänerEnergis stadsnät fortsätter
i hög takt. Expansionen förväntas vara fortsatt stark de
närmsta åren.

•   Det stora projektet inom elnätet för att vädersäkra Torsö har
avslutats under året. Detta medför att Torsö kan förses med
el från två håll, genom sjökabel och genom landsbygdsnätet.

•   Hos Mariehus har arbetet med ombyggnationen av fastig -
heten Ärlan 3 genomförts genom ett så kallat partnering -
avtal. Kontorslokaler har byggts om till boenden i centrum
och projektet färdigställdes under 2018 med inflyttning i
februari 2019.

•   Projektet Eken 2. Ett nybyggnadsprojekt med ett hus helt i
trä med limträstomme. Byggstart skedde under våren 2018
och beräknas vara färdigställt hösten 2019.

•   Den stora investeringsnivån i koncernen har gjort att plane-
ringen av likviditeten påverkas. En mer aktiv hantering av
nivån på checkkrediten behövs då en stor del av investering-
arna behöver lånefinansieras. Ett arbete pågår för hur det
framtida lånebehovet ska hanteras.

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 kommun -
invånare, kommunfullmäktige, kommunledning, revisorer och långivare.
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Årets investeringar

•   VänerEnergis investeringar uppgår till totalt 75,8 miljoner
kronor med en budget på 76,1 miljoner kronor. Utfallet är
1,8 miljoner kronor lägre än föregående år. De största inve-
steringarna har skett inom stadsnät på 31,5 miljoner kronor
och elnät på 31,1 miljoner kronor.

•   Mariehus investeringar under året uppgår till totalt 174,0
miljoner kronor med en budget på 214,0 miljoner kronor.
Utfallet är högre än föregående år då motsvarande var 45,0
miljoner kronor. Av det budgeterade beloppet fortsätter flera
projekt över flera år. Pågående projekt motsvarar 112,7 mil-
joner kronor där större pågående arbeten är ombyggnad av
kvarteret Ärlan 3 och nyproduktion Eken 2. Ombyggnad av
badrum i kv. Humlan och om/tillbyggnad av Vävaren har
färdigställts under året. 

Kommunägda bolag

Mariehus fastigheter AB
Bolaget äger och förvaltar hyresfastigheter i centrala Mariestad och
Ullervad. Tre bolag ingår i koncernen Mariehus:

Mariehus Fastigheter AB är moderbolag med döttrarna Marie-
hus Ärlan AB och Mariehus Uttern.

•   Bolagets resultat uppgår till minus 21,7 miljoner kronor före
skatt (föregående år plus 15,1 miljoner kronor) vilket är 35,8
miljoner kronor lägre än budgeten på plus 14,1 miljoner
kronor. 

•  Främsta anledningen till det negativa resultatet är en ned-
skrivning på 35,4 miljoner kronor för fastigheten Ärlan 3.
Nedskrivningen är för att nå ett marknadsvärde på fastig -
heten.

•  Flera stora projekt har pågått under året: Ärlan 3, Eken 2 och
Lejonet 9.

•  Företaget har anslutit sig till allmännyttans klimatinitiativ
med målet att minska utsläppen av växthusgaser med 30 
procent till år 2030.

•  Inom området social hållbarhet har Mariehus tillsammans
med hyresgästföreningen anordnat sommarläger för barn 
boende i Mariestads kommun. Syftet är att barn ska få möj-
lighet till meningsfulla aktiviteter.

Personaluppgifter
Bolaget har 2018-12-31, 30 st. tillsvidareanställda varav 8 kvinnor
och 22 män vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Totala
personalkostnader var 15,5 miljoner kronor och kostnaden för
sjuklön var under året 0,5 miljoner kronor. Motsvarande siffror
för 2016 var 14,5 miljoner kronor och 0,5 miljoner kronor.

Den totala sjukfrånvaron under året var 7,2 procent, en ökning
med 0,1 procent jämfört med 2017. Långtidsfrånvaron var 74,9
procent och sjukfrånvaron för män respektive kvinnor var 5,8 och
111,6 procent. Motsvarande siffror för 2017 var 74,5, 4,6 och
15,1 procent.

VänerEnergi AB
VänerEnergi AB ägs till 88 procent av Mariestads kommun och
till 12 procent av Töreboda kommun. Bolaget bedriver nätverk-
samhet i Mariestad och Töreboda kommuner.  Dotterbolaget Vä-
nerEl AB bedriver elförsäljning som återförsäljare till Mälarenergi
AB. VänerEnergi bedriver också fjärrvärmedistribution i Marie-
stads tätort. Värmen inköps från intressebolaget Katrinefors Kraft-
värme AB, KKAB, (ägarandel 50 procent). Som ett intressebolag
finns även Fastbit AB (ägarandel 33 procent).

•   Bolagets resultat uppgår till plus 37,5 mnkr före skatt, varav
33,0 mnkr är Mariestads kommuns andel. Detta är 8,2 mnkr
högre än budget på 24,8 mnkr. Resultatet 2017 var plus 35,7
mnkr och kommunens andel 31,4 mnkr.

•   Resultatet för stadsnät är åter mycket starkt med anledning
av anslutningsavgifter i den pågående och omfattande ut-
byggnadstakten. Anslutningsavgifter är av engångskaraktär.

•   För elnät har det stora Torsöprojektet avslutats. Ökad försälj-
ningsvolym, större anslutningsavgifter och lägre räntekostna-
der ger ett bättre resultat än budgeterat.

•   Affärsområde Telekom visar också ett bra resultat. Lägre om-
kostnader och fullt avskrivna anläggningar har lyft resultatet
till en positiv nivå.

•   Fjärrvärmen har haft ett av sina bästa år under 2018. Oför-
ändrat värmepris från KKAB under hela året är en orsak.
Ökad försäljning av ånga och lägre räntekostnader är andra
anledningar.

ekonomisk översikt

                                                               Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2018 2018 2017 2016

Intäkter 126,4 128,1 123,9 113,0
Kostnader 112,3 149,8 108,8 101,6
Resultat 14,1 -21,7 15,1 11,4
Budgetavvikelse -35,8 36,8
Nettoinvesteringar 214,0 174,0 45,0 160,54

Resultatet avser belopp före skatt.

ekonomisk översikt

Resultatet avser kommunens andel på 88 procent och är före skatt.

                                                               Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2018 2018 2017 2016

Intäkter 216,9 239,1 228,2 216,9
Kostnader 192,1 206,1 196,8 195,9
Resultat 24,8 33,0 31,4 21,0
Budgetavvikelse 8,2 -1,6
Nettoinvesteringar 76,1 75,8 77,6 57,7



Personaluppgifter
Bolaget har 2018-12-31, 50 st. tillsvidareanställda varav 14 kvin-
nor och 36 män vilket är oförändrat jämfört med föregående år. 

Totala personalkostnader var 34,8 mnkr och kostnaden för
sjuklön var under året 0,2 mnkr, motsvarande siffror för 2017 var
32,3 mnkr och 0,2 mnkr. Den totala sjukfrånvaron under året var
2,5 procent, en ökning från 1,5 procent 2017. Sjukfrånvaron för
män respektive kvinnor var 1,7 och 4,7 procent. Motsvarande siff-
ror för 2015 var 1,5 och 1,5 procent. Långtidsfrånvaron var 28,2
procent där motsvarande siffra 2017 var 0,0 procent.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Är ett kommunalförbund, RÖS, som har bildats av sju kommuner
i Skaraborg. En politiskt tillsatt direktion, med representanter för
kommunerna, fattar beslut om verksamheten. Med hänsyn till den
andel som Mariestads kommun betalar, beräknas förbundets andel
i vårt koncernbolag vara 26,27 procent. Kommunalförbundets to-
tala resultat för året är minus 1,6 mnkr varav 0,4 mnkr är kom-
munens andel. Resultatet stannar kvar i RÖS och återbetalas inte
till kommunen.

Kommunalförbund utanför koncern -
redovisningen 
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 medlem-
marna. Från 2016 ingår Mariestad i förbundet tillsammans
med Hjo, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda och Gulls-
pångs kommuner.
Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarar för insamling och
behandling av hushållsavfall samt information, regelskriv-
ning och planering av hushållsavfallets omhändertagande.
Organisationen leds av en direktion som utser förbundschef.

•   Skaraborgs Kommunalförbund. Kommunens andel är 9 pro-
cent och baseras på invånarandelen bland medlemmarna.
Skaraborgs samtliga 15 kommuner är medlemmar. Förbun-
det ska verka inom tillväxt- och utvecklingsfrågor och verk-
samhetsstöd och intresse-/omvärldsbevakning och vara en
plattform för samarbete mellan medlemmarna.

•   Tolkförmedling Väst. Är ett kommunalförbund som bedriver
språktolkförmedling och översättningsservice i Västra Göta-
land. Kommunen är tillsammans med 27 kommuner samt
Västra Götalandsregionen medlem. Förbundet leds av en di-
rektion med förtroendevalda från samtliga medlemmar.
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ekonomisk översikt

Räddningstjänsten handhas av kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Skaraborg (RÖS) och kommunen betalar avgifter till kommunalförbundet.

                                                               Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2018 2018 2017 2016

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader 25,3 25,2 24,1 23,4
Nettokostnad 25,3 25,2 24,1 23,4
Budgetavvikelse 0,1 0,0 -0,1



Våra medarbetare

Mariestad kommuns huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster som exempelvis äldreomsorg, barnomsorg
och skola, men också annan service till dem som bor i vår kommun och till dem som besöker oss. En del av det arbete vi
utför sker inom ramen för samverkan mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Omfattningen av vårt
uppdrag innebär att våra medarbetare tillsammans representerar närmare 120 olika yrkestitlar; allt från de stora grup-
perna av omvårdnadspersonal och lärare, till andra tjänster som innehas av enbart ett fåtal personer, som exempelvis
kultursamordnare eller badmästare. Trots denna fantastiska mångfald av yrken, kunskaper och erfarenheter har vi alla
en sak gemensamt; vi skall alla arbeta för att uppfylla Mariestad kommuns Vision 2030.

Kompetensförsörjning

Heltid som norm
SKL och Kommunal har gemensamt uttalat att målsättningen för
de kommunala arbetsgivarna ska vara att tillsvidareanställningar
på heltid ska vara norm vid nyanställningar och att redan anställda
medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Mariestads
kommun har enligt kollektivavtal en skyldighet att ta fram denna
handlingsplan till den 31 december 2017, samt vara rustade för
att den 31 maj 2021 kunna leva upp till heltidskonceptet.  

Mariestads kommun har under 2018 aktivt arbetat med att
följa avtalets intentioner. I april anordnades en workshop med in-
formation för samtliga berörda chefer. Under våren genomfördes
också en enkätundersökning riktad till alla medarbetare inom
Kommunals avtalsområde, får att få ta del av medarbetarnas in-
ställning till heltidsfrågan. Denna enkätundersökning kommer att
upprepas årligen. Projektledningen har också, med stöd från kom-
munikationsenheten arbetat aktivt med att sprida information och
kunskap om projektet i organisationen. 

I september startade två projektpiloter inom avdelning vård och
omsorg. Dessa enheter har testat verktyg och lösningar för att
skapa en hållbar heltidsorganisation inom befintlig budget genom
olika tjänstgöringsformer, arbetstidsupplägg och schemaläggning.
Under hösten har en förstudiegrupp bestående av chefer och stöd-
funktioner från samtliga berörda verksamheter tillsammans iden-
tifierat och kartlagt verksamhetsövergripande möjligheter och
metoder för synergier och samverkan med utgångspunkt i heltids-
frågan och kompetensförsörjning. 

För att kunna mäta utvecklingen i kommunen har projektled-
ningen valt april månad som mätmånad och vård och omsorg som
avdelningen att utgå ifrån. 

2017 hade vård och omsorg 792 tillsvidareanställda varav 99
hade heltidsavtal (12,5 procent).

2018 hade vård och omsorg 798 tillsvidareanställda varav 206
hade heltidsavtal (25,8 procent). 

Arbetsmiljö och hälsa

Hälsolyftet
Det 3-åriga program som kommunstyrelsen beslutade om 2015
avslutades i juni 2018. Programmet syftade till att:

•   Utveckla arbetsmiljön. 

•   Förbättra medarbetarnas hälsa.

•   Öka frisknärvaron.

•   Arbeta för ett hållbart arbetsliv.

•   Genomförda åtgärder för strategisk och systematisk arbets-
miljöutveckling.

Under projektperioden har arbetsgivaren bland annat låtit ge-
nomföra årliga hälsoprofiler med hälsosamtal och provtagning för
tillsvidareanställd personal samt föreläsningar med hälsorelaterade
teman för alla medarbetare. Kommunen har även arbetat med sy-
stematiska kartläggningar av arbetsmiljö och hälsa samt med ut-
bildningsinsatser för att stärka chefer och arbetsledare i deras aktiva
arbete med att minska sjukfrånvaron. 

Projektet har varit framgångsrikt och resultatet av det är tydligt.
Förutom att den upplevda hälsan bland medarbetarna har förbätt-
rats, liksom kvalitet på sömn, har även den upplevda stressen
minskat. Tobaks- och alkoholanvändandet har gått ner.  Den stora
vinsten är dock att sjukfrånvaron har sänks från 7,3 procent till
6,3 procent, vilket motsvarar 23 000 friskare timmar eller 11,6
årsarbetare årligen. Detta ska ställas emot kostnaden för projektet
som under projektperioden uppgick till 5 miljoner kronor. 

Vid en jämförelse med övriga kommuner i Skaraborg, ligger
Mariestad något bättre än genomsnittet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under 2018 har HR-enheten gjort en översyn av kommunens
styrdokument och processer inom arbetsmiljöområdet. Arbetet
har syftat till att förtydliga arbetsmiljöansvarets praktiska innebörd
för kommunens chefer. Mallar för bland annat av arbetsmiljöron-
der, riskanalyser och framtagande av handlingsplaner har förenk-
lats för att underlätta vardagen för dem som i sitt chefsuppdrag
har ansvar för arbetsmiljön. Även kommunens årscykel för det sy-
stematiska arbetsmiljöarbetet har gjorts tydligare och enklare
genom systemstöd integrerat med kommunens intranät. Berörda
chefer har fått såväl information som utbildning i det uppdaterade
arbetssättet. 

Under året har Arbetsmiljöverket genomfört ett antal inspek-
tioner av kommunens verksamheter. Av kommunens fyra sektorer
är det främst sektor samhällsbyggnad som varit föremål för inspek-
tioner. Ingen av inspektionerna har föranlett några sanktioner från
Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket har uttryckt att Mariestads
kommun kommit långt med sitt arbetsmiljöarbete samt att de an-
vänder Mariestads kommun som ett gott exempel i som kommu-
nikation.

Årsredovisning 2018
2 – Förvaltningsberättelse 23

Mariestads kommun



Sammantaget arbetar Mariestads kommun med arbetsmiljö -
frågorna på ett hållbart sätt utifrån gällande regler. Det finns dock
utvecklingspotential vad avser kommunens sätt att arbeta med sy-
stematisk uppföljning av genomförda åtgärder.

Jämställdhet och mångfald
Mariestads kommun ska sträva efter att ta till vara på alla medar-
betares unika förutsättningar. Det är ett långsiktigt arbete. En bra
mix av kvinnor och män i alla verksamheter, liksom av exempelvis
olika etnisk, kulturell och språklig bakgrund; medarbetare med
olika personlighet och läggning berikar och breddar vår kompetens
och därmed möjligheterna att möta och kommunicera med våra
brukare och kunder.   I Mariestads kommun ska alla medarbetare
tillförsäkras ett arbetsliv där grundläggande mänskliga värderingar
och rättigheter respekteras, där inga grupper särbehandlas eller
missgynnas och där alla individer får känna sig trygga på sitt ar-
bete. Alla ska på lika villkor erbjudas anställningar, anställnings-
villkor och arbetsmiljö. Alla som kommer till oss ska vara väntade
och välkomna.

Under hösten har kommunens arbetsvärdering uppdaterats, vil-
ken ligger till grund för lönekartläggningen som görs varje år. Ar-
betet har skett i samverkan med de fackliga organisationerna.
Syftet med lönekartläggning och efterföljande analys är att upp-
täcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvin-
nor och män. Skillnaderna är osakliga om de har ett direkt eller
indirekt samband med kön.

Lönerevision 
Merparten av kommunens utgifter är lönekostnader. I budget har
dessa för 2018 beräknats öka med cirka 2,4 procent, att jämföra
med ett utfall på:

•   2,74 procent för 2017

•   2,85 procent för 2016

•   2,7 procent för 2015 

•   2,5 procent för 2014

Den budgeterade ökningen för lönerevisionen 2018 motsvarar
cirka 30 miljoner kronor. 

Under 2018 års lönerevision valde kommunen att göra sär-
skilda satsningar på bland annat socialsekreterare, sjuksköterskor,
förskollärare samt lärare tidigare åldrar. Skälet till dessa satsningar
är främst kopplat till frågan om kompetensförsörjning. Utbildade
i nämnda yrkeskategorierna är få och efterfrågan hög och Marie-
stads kommun behöver fortsätta att vara en attraktiv och konkur-
renskraftig arbetsgivare, utan att kommunens lönepolitik för den
skull ska ha som mål att kommunen ska vara löneledande. En ana-
lys av tillgänglig statistik över Skaraborgskommunerna visar att lö-
nerna på Mariestads kommun ligger på en konkurrenskraftig nivå.
Då konkurrensen om arbetskraften blir allt hårdare finns dock skäl
att även framöver noga bevaka löneutvecklingen i regionen.

Samverkan 
En viktig pusselbit för en hög grad av medarbetarengagemang är
att skapa förutsättningar för verklig samverkan och delaktighet.
Att bli hörd, sedd och att kunna påverka sin arbetssituation är
grundläggande för att medarbetarna ska kunna känna tillfredsstäl-
lelse i sitt arbete. Genom detta skapas i sin tur förutsättningar för
engagemang och arbetsglädje och därmed vilja att tillsammans
bidra till uppfyllandet av kommunens uppdrag.

Mariestads kommun har ett lokalt samverkansavtal som platt-
form för samverkan mellan chef och medarbetare samt mellan ar-
betsgivaren och arbetstagarparterna i form av de lokala fackliga
organisationerna. Alla medarbetare garanteras genom avtalet årliga
medarbetarsamtal och regelbundna arbetsplatsträffar. Samverkan
mellan arbetsgivaren och de lokala fackliga representanterna sker
i samverkansgrupper.

Under 2018 har kommunen tillsammans med de större fack-
förbunden arbetat fram ett nytt samverkansavtal. Avtalet innebär
inga större praktiska förändringar mot det nuvarande avtalet som
kommunen arbetat efter sedan 2010. Nytt är att än större fokus
läggs på arbetsmiljöfrågor, en inriktning som redan ligger i linje
med hur Mariestads kommun har valt att arbeta med dessa frågor

Kommunen i siffror

Antal anställda
Antalet tillsvidareanställda personer har minskat med 12 personer
i förhållande till 2017.
Förändringarna återfinns inom samtliga sektorer.

Jämställdhet
Av kommunens anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent
män. Förhållandet är oförändrat i jämförelse med föregående år.

Andelen män är något högre än genomsnittet för kommunerna
i Västra Götalands län, bland annat på grund av att den gemen-
samma tekniska förvaltningen organiseras inom Mariestads kom-
mun. 

Löner
Den genomsnittliga heltidslönen var 2018 för män 31 988 kronor
per månad och för kvinnor 29 528 kronor per månad.

Årsredovisning 2018
2 – Förvaltningsberättelse

Mariestads kommun

24

Sektor 2018 2017 2016 2015

Ledning 127 132 147 149

Samhällsbyggnad 257 239 234 252

Stöd och omsorg 944 951 943 897

Utbildning 741 759 749 745

Totalt 2 069 2 081 2 073 2 013

antal anställda
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medellön fördelad per kön 
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Medellön män Medellön kvinnor

Lönenivån i Mariestads kommun är konkurrenskraftig i för-
hållande till länets övriga kommuner. Löneökningarna för 2018
motsvarar ca 2,4 procent, vilket i stort sett motsvarar nivåerna i
regionen. 

Heltid - deltid
Andelen kvinnor som arbetar deltid är 42,7 procent och bland
männen arbetar 18,8 procent deltid. Jämfört med kommunerna i
Västra Götalands län innebär det fler deltidsarbetande kvinnor
samt jämförbart antal deltidsarbetande män. 

Kvinnor har i genomsnitt 92 procent sysselsättningsgrad och
män 96,6 procent. Totalt sett är den genomsnittliga sysselsätt-
ningsgraden 93 procent. 

Åldersstruktur och pensionsavgångar
Medelåldern för kommunens anställda är 46 år precis som under
2017. Detta kan jämföras med 46,8 år 2016 och med 47,3 år
2015.

Diagrammet visar den beräknade årliga pensionsavgången
2019-2028 vid 67 års ålder. Totalt under perioden kommer 469
personer att gå i pension, om de stannar kvar i tjänst till i vart fall
67 år, vilket är arbetsgivarens målsättning för att klara av framtida
utmaningar avseende kompetensförsörjning. Detta kommer att
ställa krav på kommunen att skapa förutsättningar för det SKL
kallar för ett ”Förlängt arbetsliv”.

Personalomsättningen totalt var under 2018 18,5 procent. 

Mångfald och jämställdhet
Mariestads kommun strävar efter en jämställd arbetsplats med be-
rikande mångfald och arbetar utifrån värderingar i arbetsgivarens
jämlikhetspolicy.

Under 2018 stod kvinnorna står för 89 procent uttagen föräld-
rapenning och män för 11 procent, att jämföra med 2017 års ni-
våer på 92,5 procent respektive 7,5 procent. Avseende vård av barn
stod kvinnor för 85 procent och män för 15 procent, vilket är oför-
ändrat jämfört med 2017.

Nedan följer i tabellform en redovisning av könsfördelningen
inom våra fem största yrkesgrupper. Siffrorna baserar sig på antal
anställningar.

största yrkesgrupperna tillsvidare-

anställda totalt, kvinnor och män

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt

Undersköterska eller motsvarande 
(undersköterska, omsorgspersonal, stödassistent) 662 63 725

Förskollärare 173 4 177

Lärare tidiga åldrar (grundskola) 93 14 107

Lokalvårdare 64 4 68

åldersstruktur

Åldersgrupp Andel

50 år eller äldre 48,1 procent
40 - 49 år 24,2 procent
30 - 39 år 18,7 procent
20 - 29 år 9,0 procent

pensionsavgångar 
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största yrkesgrupperna tillsvidare-

anställda totalt, kvinnor och män 2018 *
)

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt

Undersköterska eller motsvarande 
(undersköterska, omsorgspersonal, stödassistent) 662 63 725

Förskollärare 173 4 177

Lärare tidiga åldrar (grundskola) 93 14 107

Lokalvårdare 64 4 68

*
) På grund av förändringar i AID-koder under 2018 saknas tillräckligt 

    goda förutsättningar för att göra en jämförelse med föregående år.



Sjukfrånvaro
Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro har fortsatt jämfört med
de föregående fyra åren.  För 2018 ligger den på 6 procent att jäm-
föra med 6,3 procent för 2017, 6,5 procent för 2016 och 6,7 pro-
cent för 2015.

Förändringarna i sjukfrånvaron består generellt av minskad
sjukfrånvaro i samtliga grupper, dock har liksom under 2017, en
viss ökning av korttidsfrånvaron har skett i fram för allt de lägre
åldersgrupperna. 

Den ökningen av sjukfrånvaron i Mariestads kommun som
skedde fram till 2015, har inte enbart kunnat bromsas, utan även
vändas tack vare insatta åtgärder i form av bland annat hälsout-
veckling, hälsosamtal och en effektiv rehabprocess.

Kostnader för sjuklön och timvikarier
Sjuklönekostnaden 2018 uppgick till 18,8 mkr, att jämföra med
2017 då kostnaden var 18,5 mkr.  Kostnaderna har ökat mot fö-
regående år, detta trots att kommunen har något färre anställda
samt att sjukfrånvaron sjunkit. Kostnadsökningen beror på att
PO-påslaget ändrades från 38,33 procent under 2017 till 39,17
procent under 2018.  korttidsfrånvaro.  Sjuklönekostnaderna för
2016 uppgick till 17,3 mkr och till 17,4 mkr för 2015. 

Kostnaderna för timvikarier har ökat med 0,7 procent , jämfört
med minskningen på ca 3,4 procent mellan åren 2016 och 2017.
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sjukfrånvaro i timmar av arbetad tid 

fördelat mellan kvinnor och män samt på åldersgrupper (%)

Typ av sjufrånvaro (%) 2018 2017 2016 2015  

1. Total sjukfrånvaro

Av sammanlagd ordinarie arbetstid 6,0 6,3 6,5 6,7  

2. Långtidsfrånvaro

Av total sjukfrånvaro 38,3 43,0 44,1 42,1
3. Sjukfrånvaro kvinnor

Av sammanlagd ordinarie arbetstid 6,6 6,9 7,4 7,5
4. Sjukfrånvaro män

Av sammanlagd ordinarie arbetstid 3,8 4,6 3,6 3,9
5. Sjukfrånvaro 29 år eller yngre

Av sammanlagd ordinarie arbetstid 5,2 4,5 4,9 5,1
6. Sjukfrånvaro 30 - 49 år

Av sammanlagd ordinarie arbetstid 5,3 5,7 5,6 6,0
7. Sjukfrånvaro 50 år eller äldre 

Av sammanlagd ordinarie arbetstid 6,8 7,4 7,8 7,8

Per sektor i mnkr 2018 2017 2016 2015

Ledning 0,9 1,2 0,9 0,6

Samhällsbyggnad 2,1 1,6 1,6 1,8

Stöd och omsorg 9,4 9,1 9,0 9,4

Utbildning 6,4 6,6 5,8 5,6

Totalt 18,8 18,5 17,3 17,4

kostnader för sjuklön

Per sektor i mnkr 2018 2017 2016 2015

Ledning 1,4 1,4 2,6 36,7

Samhällsbyggnad 4,0 3,0 3,4 4,5

Stöd och omsorg 48,9 48,8 49,8 11,6

Utbildning 15,5 15,0 14,8 9,7

Totalt 68,9 68,2 70,6 62,5

kostnader för timvikarier



Årsredovisning 2018
2 – Förvaltningsberättelse 27

Mariestads kommun

Välfärdsbokslut

En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för god folkhälsa genom att förbättra människors livs-
villkor. Ledstjärna för vårt folkhälsoarbete är Mariestad kommuns Vision 2030.

Utifrån den har folkhälsomålet ”Friska och trygga kommuninvå-
nare med den bästa livskvalitén” satts. Folkhälsoperspektivet åter-
kommer i flera kommunala styrdokument och konkretiseras i
”Folkhälsostrategi 2018 för Mariestads vision 2030”. Samtliga
nämnder ska årligen upprätta en handlingsplan till folkhälsostra-
tegin som följs upp av kommunstyrelsen. 

Prioriterade målgrupper för folkhälsoarbetet är barn och unga,
äldre, personer med funktionsnedsättning samt personer som
söker eller nyligen fått asyl.

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

•   Delaktighet och inflytande

•   Trygga och goda uppväxtvillkor

•   Goda levnadsvanor

Strategi för hälsa 
De kommande åren innebär en demografisk utmaning för Sverige
då behovet av välfärdstjänster ökar stort samtidigt som den arbets-
föra andelen av befolkningen minskar. Sverige har höga ohälsotal
och skillnaden i hälsa mellan olika grupper är betydande. Hur man
skattar sin hälsa är kopplat till utbildningsnivå; större andel av per-
soner med eftergymnasial utbildning skattar sitt hälsotillstånd som
gott jämfört med personer med förgymnasial och gymnasial ut-
bildning.  Att ha flertalet ohälsosamma levnadsvanor medför också
en ökad risk för att utveckla ohälsa. Hälsa och livsstil påverkas
samtidigt till stor del av samhällets sociala, ekonomiska, miljömäs-
siga och kulturella förhållanden. Detta gör att främjande och fö-
rebyggande arbete inte bara är strategiskt viktigt för att människor
ska få förutsättningar att må bra utan är dessutom en ekonomisk
nödvändighet. 

Under 2017 har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram
en strategi för hälsa. Syftet med strategin är att kraftsamla kring
tre övergripande mål; god och jämlik hälsa, god kvalitet samt ett
hållbart och uthålligt resultat. Nedan presenteras några av de in-
dikatorer som visar på strategins övergripande målsättningar. 

Under 2018 genomförde folkhälsomyndigheten en nationell
folkhälsoenkät. I Västra Götaland tillfrågades 75 000 slumpmäs-
sigt valda personer mellan 16-84 år ut att svara på enkäten.  ”Hälsa
på lika villkor?”, som enkäten heter,  innehåller frågor kring fysisk
och psykisk hälsa, tandhälsa, levnadsvanor, trygghet och sociala
relationer. Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om
människors hälsa och livsvillkor samt att kunna följa förändringar
över tid. Resultaten förväntas redovisa i början av 2019.

Upplevd trygghet, en förutsättning för delaktighet
och inflytande
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläg-
gande förutsättningarna för folkhälsan. Jämlika och jämställda
livsvillkor, liksom social integration, har betydelse för god hälsa
och hållbar utveckling. Att känna sig trygg är en rättighet och en
förutsättning för att kunna delta i samhällslivet. 

Statistiska centralbyråns (SCB) senaste Medborgarundersök-
ning i Mariestad gjordes 2014.”Upplevd trygghet” visade ett me-
delbetygsindex i Mariestad på 56. Det var lägre än betygsindex för
riket (61). Det var alltså en något högre andel som upplever ot-
rygghet i medborgarundersökningen i Mariestads kommun jäm-
fört med riket. Det var också en högre andel kvinnor som upplever
otrygghet jämfört med män enligt samma medborgarundersök-
ning.  

Under 2018 genomförde polisen en medborgarundersökning
i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner med fokus på

                     

2016 2017 2018
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (procent) 43 45
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, andel (procent) 91.2 88,6

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (procent) 95.8 93.5

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, positiva svar, andel (procent) 79.5 67.7

Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv. 53 55
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (procent) 22 24

Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (procent) 70 70

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta (status efter 90 dagar), andel (procent) 31 43
Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år 83.9 83.8
Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år 80.3 79.9

brukarundersökning 2018

Där värden saknas har inga enkäter eller mätningar gjorts.  Källa: Kommun- och Landstingsdatabasen.



trygghet. Tyvärr blev antalet svar för lågt för att upplevelserna som
de svarande gav uttryck för ska kunna antas ge en rättvis bild av
hur kommunens invånare generellt upplever tryggheten i kom-
munen. 

Antalet anmälda brott i Mariestads kommun 
Antalet anmälda brott var under 2018 något lägre än 2016-2017
och betydligt lägre än under 2014-2015. Statistiken ska  läsas med
försiktighet. Om en sorts brott tillfälligt stiger kan detta bero på
att polisen fokuserat på och gjort aktiva insatser inom kategorin.
I dessa kategorier, exempelvis narkotikabrott, kan fler brott därför
ha upptäckts och rapporterats utan att det därmed betyder att fler
brott begåtts.

Samarbete med polisen
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har samverkans-
avtal med Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Ska-
raborg, om samverkan för ökad trygghet. Det brottsförebyggande
rådet är processägare för samverkansavtalet. Mariestads kommun
har tillsammans med Polismyndigheten i Västra Götaland under
2018 arbetat utifrån ett medborgarlöfte om att särskilt fokusera
på ungdomar i riskzon och besöka mötesplatser för att förebygga
att ungdomar dras in i kriminalitet eller missbruk av narkotika. 

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

Andel behöriga till gymnasiestudier
Färdigheter som barn och ungdomar utvecklar under skoltiden
har ett starkt samband med framtida hälsotillstånd. Dels har skol-
resultaten betydelse för framtida utbildning- och yrkeskarriär, men

även den sociala och emotionella kompetensen har stor betydelse
för levnadsvanor och livsstil.

I Mariestads kommun, liksom i Västra Götalandsregionen i
stort, pågår ett intensivt arbete för att möjliggöra för alla elever att
slutföra sin utbildning. Under 2018 har exempelvis elevhälsan i
Mariestads kommun stärkts för att ännu bättre kunna bidra till
att barn och unga mår bra under sin studietid.

Eftersom vanor och beteenden grundläggs i tidig ålder är sko-
lornas arbete för att även främja sunda matvanor och fysisk akti-
vitet särskilt viktig då skolan når alla barn och ungdomar. En
näringsriktig skolmat är avgörande för elevernas hälsa och goda
matvanor är väsentliga för att barn och unga ska kunna nå goda
studieresultat. 

Ungas kost
Under 2016 gjordes en enkätundersökning av elevers uppfatt-
ningar om skolmaten. Motsvarande undersökning genomfördes
senast 2013, och båda gångerna har eleverna i åk (årskurs) 3, 6
och 9 fått svara på enkäten. 485 elever i kommunen besvarade en-
käten 2016, vilket motsvarade en andel svarande på 76 procent.
Nedan följer ett axplock av resultaten. Ingen senare undersökning
har gjorts.

De flesta elever äter skollunch i skolan; cirka 80 procent i åk 6
och cirka 70 procent i åk 9. När elever i åk 9 inte äter på skolan
innebär det i cirka 50 procent av fallen att de inte äter någon lunch
alls. Med tanke på hur många år eleverna går i skolan och äter
skolmat är det betydelsefullt att eleverna upplever att de kan på-
verka skolmåltiden, både mat och miljö. Nästan hälften av ele-
verna i åk 3 och åk 6 respektive en femtedel i åk 9 tyckte att de
kunde påverka skolmåltiden mycket. Dessa resultat är i stort sett
desamma som 2013. Majoriteten av elever i åk 3 och 6 upplevde
att de hade god tid på sig att äta, medan bland eleverna i åk 9 var
det knappt 60 procent som upplevde det. Överlag var det eleverna
i åk 3 som uppskattade skolmåltiderna mest, både avseende mat
och miljö. 

Förutom frågor om skollunchen fick eleverna också svara på
frågor om deras matvanor i övrigt. Närmare nio av tio barn i åk 3
äter frukost varje dag. I åk 5 är det cirka tre av fyra som äter frukost
varje dag och i åk 9 drygt hälften av eleverna. Ungefär hälften av
eleverna i åk 3 äter frukt varje dag. I åk 6 har detta minskat till
drygt en tredjedel och i åk 9 är det knappt en femtedel av eleverna
som äter frukt varje dag. 
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antalet anmälda brott i mariestads kommun

2015– 2018

Brottskategorier 2018 2017 2016 2015  

Totalt 2 996 3 113 3 017 3 734   

Våldsbrott 285 292 252 277 
Övriga brott mot person 170 232 196 211 
Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 698 778 741 982 
Skadegörelsebrott 206 224 217 251 
Narkotikabrott 187 141 185 489 
Trafikbrott 404 393 343 428 
Bedrägeribrott m.m. 165 153 236 251 
Tillgrepp i butik 51 54 50 63 
Övriga BrB-brott 80 100 95 78 
Övriga specialstraffrättsliga brott 82 85 67 50 
Lokala trafikkoder 294 297 281 254 
Ej brott 374 364 354 400

Källa: Polismyndighetens anmälningsstatistik.

andelen behöriga till gymnasiekolan i 

mariestads kommun åk 9

(procent) 2014 2015 2016 2017 2018
Behöriga till yrkesprogram 88.1 90.4 89.2 84.6 91.0

I rikets kommuner var i snitt 84 procent behöriga till yrkesprogram
2018. Källa: Kommun och Landstingsdatabasen.



Föräldrars och andra vuxnas engagemang
Det är inte ovanligt att vuxna behöver stöd i sitt föräldraskap.
Under 2017 togs en handlingsplan fram för att stödja vuxna i deras
viktiga engagemang för unga. Bland annat har kommunen under
2017 och 2018 kontinuerligt bjudit in till öppna kvällsföreläs-
ningar med teman kring ungas situation och föräldraskap. Före-
läsningarna har besökts av mellan 70 och 250 personer per tillfälle. 

Alkohol, narkotika, tobak och doping (ANDT)
Att skjuta upp ungdomars tobaks- och alkoholdebut är ett priori-
terat område inom folkhälsoarbetet i Mariestad. En tidig berus-
nings-debut ökar riskerna för en högre alkoholkonsumtion under
ungdomsåren och/eller ett missbruk av andra droger senare i livet.
Kommunstyrelsen antog hösten 2015 en ”Strategi för förebyg-
gande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-
2019” baserat på kommunens folkhälsostrategi. Mariestads
kommun har valt att följa det nationella målet i den förebyggande
ANDT-strategin: ”Ett samhälle fritt från narkotika och doping,
med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol
och med ett minskat tobaksbruk.” De kommunala nämnderna
har för 2016 skrivit en handlingsplan som följs upp av Folkhälso-
rådet. Kommunen har också satsat särskilt på förebyggande arbete
under 2016-2018.

Under 2013 och 2016 fick ungdomar i grundskolans åk 9 och
åk 2 på gymnasiet svara på frågor om sin användning och erfaren-
het av bland annat alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak.
Motsvarande undersökning kommer genomföras under 2019 och
därmed möjliggöra jämförelser över tid. Undersökningen görs
genom en enkät från Centralförbundet för alkohol- och narkoti-
kaupplysning (CAN). 

Tillgänglighetsfrågor
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för tillgänglighets-
frågor i kommunen. Det åligger respektive nämnd att utifrån till-
gänglighetsplanen ”Ett tillgängligare Mariestad 2016-2019” ta
fram handlingsplaner och aktivt arbeta med tillgänglighetsfrågor
inom de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde. Till-
gänglighetsplanen ska leda till att:

•   Hinder undanröjs så att kommunen är tillgänglig och an-
vändbar för alla och att delaktigheten i samhällslivet gäller
alla. 

•   Funktionshinderperspektivet finns med inom alla områden i
de kommunala verksamheterna.

•   Medvetenheten om personer med funktionsnedsättning höjs
hos personalen i kommunen samt kommuninvånare.

Syftet med tillgänglighetsplanen är att med FN:s konvention
som bas verka för ett samhälle för alla, där funktionsnedsättning
inte sätter gräns för delaktighet. Planen är till hjälp när nämnder,
styrelser och sektorer planerar, beslutar och genomför åtgärder.
Planen syftar också till att säkra att kommunen följer lagstiftningen
mot diskriminering och satsningar på fysisk tillgänglighet. 

Fokus för tillgänglighetsarbetet under 2018 har varit tillgäng-
lighet till kollektivtrafik med åtgärder dels på busshållplatser och
dels tillgängligheten till dessa. I Mariestad har busshållplatsen vid
Vadsbogymnasiet, badhuset samt en på Stockholmsvägen vid Jo-
hannesberg tillgänglighetsanpassats. Vid flera busshållplatser längs
Västra vägen har tillgängligheten fram till busshållplatser iord-
ningsställts då det tidigare saknades. Under 2018 har även flera
gång-och cykelpassager byggts om för ökad trafiksäkerhet och till-
gänglighet där passagerna anpassats båda för personer med rulls-
tol/rollatorer och personer med synnedsättning kan ta sig över på
ett bra sätt. Till exempel har en passage på Östra Järnvägsgatan
vid Viktoriagatan byggts om för ökat tillgänglighet. Under året
har också en hiss installerats vid entrén till badhuset.

FN:s barnkonvention
Kommunen arbetar löpande med frågor som rör barns rätt i sam-
hället. Barn- och ungdomsenheten inom IFO arbetar enligt Barns
behov i centrum, BBIC, som ska stärka barnperspektivet och del-
aktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets behov och
ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidens-
baserad struktur för handläggning, genomförande och uppfölj-
ning. I alla beslutsunderlag eftersträvas barnets synpunkter och
delaktighet i arbetet. Barnperspektivet ska även vara tydligt i hand-
lingsplaner mot arbete/studier som utförs inom arbetsmarknads-
sidan. 

Vid ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd ska en bedöm-
ning av barnets bästa dokumenteras, både vid positiva och negativa
beslut.

I samband med ansökan om skulder avseende el-, hyres- och
barnomsorgsskuld ska en barnkonsekvensanalys alltid upprättas.
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Målstyrning 2018
Mariestads kommuns uppföljning av målen för 2018

Vision 2030 är en bild av hur vi vill att vår kom-
mun ska se ut i framtiden. Den är beslutad av
kommunfullmäktige. En av våra viktigaste strate-
gier för att nå dit är vår målstyrning. I januari
2016 beslutade kommunfullmäktige om en juste-
rad målstyrningsmodell utifrån den modell som
beslutades om 2009, för att tydligare kunna styra
och följa upp kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen har beslutat att följande fokus -
områden ska gälla till och med 2019:

•    Boende
•     Kommunikationer
•     Ungdomar
•     Lärande 
•     Besöksmål

Inom dessa fokusområden ska varje nämnd årligen sätta upp fem
mål för hur nämnden vill bidra till förverkliga Vision 2030. Kom-
munstyrelsen ska upprätta åtta mål varav tre avser kultur- och fri-
tidsavdelningen. Målen kan vara ett- eller fleråriga. Gäller målen för
mer än ett år ska det finnas tydliga etappmål för varje år. Nämnden
kan välja att ha fler än ett mål per fokusområde. För 2018 har kom-
munen totalt haft 27 nämndmål. 26 av dessa mål har helt eller del-
vis uppfyllts, och 1 mål har inte uppfyllts.

Måluppföljningen baseras på respektive sektor/verk-
samhets bedömning av hur målen är uppnådda
2018-12-31. Svarsalternativen är tre:

Grönt                       Målet är uppfyllt

Gult                         Målet är delvis uppfyllt

Rött                         Målet är inte uppfyllt

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

Kommunstyrelsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Tekniska nämnden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Utbildningsnämnden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Socialnämnden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Miljö- och byggnadsnämnden  . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Lönenämnden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

IT-nämnden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

I detta block redovisas de viktigaste delarna av den verk-
samhet som bedrivits i Mariestads kommuns nämnder
under 2018. Här kan man bland annat läsa om uppföljningen
av nämndens uppsatta mål i arbetet mot Vision 2030, en
ekonomisk analys av verksamheten, viktigare händelser
samt en kommentar om framtiden.

☺
K
L
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Kommunstyrelsen har samma politiska sammansättning som
kommunfullmäktige.

Avdelningar som lyder under nämnden: 

Ekonomiavdelning, HR-avdelning, avdelning kommunikation
och demokrati, kulturavdelning, fritidsavdelning, arbetsmarknad
samt planenhet.

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. Se till att uppföljning av samtliga nämnder
sker till fullmäktige.

•   Följa upp fullmäktiges fastställda mål, planer för verksam -
heten och ekonomin samt se till att orgaisationen arbetar 
rationellt och kostnadseffektivt.

•   Vara huvudansvarig för administration, ekonomi, upphand-
ling, personal, politik, kollektivtrafik och kommunikation.

•   Ansvara för hållbart planarbete i samhälls- och bostads -
byggande samt utveckling av näringsliv.

•   Utveckla turism, kultur- och fritidsliv. 

•   Bedriva utvecklingsarbete med högskolor/yrkeshögskolor och
universitet.

Sammanfattning viktiga händelser

•   Renovering av badhuset etapp ett var färdigt till hösttermin -
en 2018. Etapp två med ny barn- och undervisningsbassäng
är påbörjad och beräknas bli klar hösten 2019. 

•   Kommunikationsenheten har arbetat med ett digitalt press-
rum för att ge ökad information till press och media.  

•   Under året har ett omfattande arbete lagts ner i samband
med det allmänna valet.

•   Vadsbo museum firade 100-års jubileum.

•   Under året har Dacapo skickat in fyra nya ansökningar till
Yrkeshögskolemyndigheten med svar i januari 2019. 

•   Tillväxtenheten ingår sedan årsskiftet i sektor samhällsbygg-
nad. Jonas Johansson är ny chef för tillväxtenheten och
Adam Johansson är ny chef för planenheten. 

•   En anläggning för lokal produktion av vätgas till befintlig
vätgasstation etableras på Hindsbergsområdet. Anläggningen
drivs av en solcellsanläggning och är den första i världen av
sitt slag. 

•   Ytterligare fem bränslecellsbilar har köpts in  det finns nu 
totalt sju bilar som kan köras på vätgas. Tre helelektriska test-
fordon; en distributionsbil, en flakbil och en mindre buss,
har levererats.

•   Inom ramen för ElectriVillage har förberedelser gjorts för att
i början av 2019 starta en logistik-hub för samordning av
kommunens varudistribution.  

•   Under året har ett 20-tal nationella och två internationella
delegationer besökt kommunen. 

•   Tillsammans med Sandvikens kommun arrangerades ett fru-
kostseminarium om satsningen på vätgasproduktion under
Almedalsveckan på Gotland.

•   Kommunen har antagit en ny översiktsplan som bland annat
innehåller bostadsförsörjning, landsbygdsstrategi, lands-
bygdsutveckling i strandnära områden (LIS) och klimat -
anpassning. 

•   Nya detaljplaner för bostäder har under året antagits för flera
områden, vilket möjliggör nybyggnation på Sjölyckan, 
Johannesberg och kvarteret Myggan på Marieholm samt
kvarteret Järnet med anslutning till Leverstads industri -
område i Mariestad. 

•   Exploateringen i Sjölyckan har fortsatt. Under året har 15
villatomter och två andra tomter sålts. 

•   Under höstterminen 2018 har Mariestads kommun varit
värdkommun för en masterkurs i arkitektur på Chalmers
Tekniska Högskola. 

•   Ett flerbostadshus (Murklan) med nio lägenheter har upp-
förts i Madlyckan.

•   Universitetsbron över ån Tidan har invigts.

•   En ny Nettobutik har etablerats i Krontorp. 

•   Avtal har tecknats om en etablering av Dinners på Hinds-
bergsområdet.

Ordförande: Johan Abrahamsson (M)
Vice ordförande: Rune Skogsberg (C)
Andre vice ordförande: Ida Ekeroth (S)



Framtid
Digitalisering och samverkan är ett utvecklingsområde som är
nödvändigt för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen, ekono-
min och en hög service mot medborgarna.   

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att arbeta
med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att skapa förutsätt-
ning för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. 

ElectriVillage väcker allt större uppmärksamhet i omvärlden
och bidrar förutom till den lokala utvecklingen även till att stärka
varumärket Mariestads kommun.

Att marknadsföra Mariestads kommun som boende- och
etableringsort är viktigt för att hålla uppe försäljningen av tomter
och industritomter. Näringslivets förutsättningar och bostadsut-
veckling är fortsatt högt prioriterat. 

Mariestad ska också locka fler besökare. I detta är en bred och
kvalitativ kulturverksamhet viktig för att stärka upplevelsen av Ma-
riestad, både för besökare och invånare. 

Utbildning och arbete för de som står långt ifrån arbetsmark-
naden och satsningar på högskoleplattformen Dacapo Mariestad
är strategiska vägval. 

Ett annat viktigt område är arbetet med den psykiska hälsan
hos både unga och äldre.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen visar ett överskott under året och den största
delen hänförs till en statlig vindkraftspremie på 20,6 mnkr.

Under 2018 har även ett effektiviseringsuppdrag om 27 miljo-
ner hanterats med hjälp av exploateringsintäkter, vakanta tjänster
och verksamhetseffektiviseringar.

Vakanser på flera enheter har gjort att flera enheter haft kost-
nader som är lägre än budgeterat. Lönepotten har genererat ett
överskott mot budget för året.

Överförmynderiet har även under 2018 haft en bestående ären-
devolym från föregående år vilket gör att de haft kostnader som
överstiger budgeten.

Den centralt placerade posten tillkommande kapitalkostna-
derna avseende nämndernas investeringar har inte förbrukats på
grund av en lägre investeringsnivå än budgeterat.
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Mål 1: Besluta om en kommunövergripande strategi (med sek-
torspecifika handlingsplaner) för verksamhetsutveckling genom
digitalisering i Mariestads kommun.

Realism: För att möjliggöra önskvärd, eftersträvad och nödvändig verk-
samhetsutveckling och samtidigt leva upp till nationella mål avseende 
digitalisering behövs en förstärkning av resurser i form av kompetens och
medel för nödvändiga investeringar. För att utvecklas och stödja kommu-
nens kvalitetsarbete och digitalisering behöver någon form av verksam-
hetsstrateg anställas och resurser tillsättas.

Kommentar: En digitaliseringsstrateg är anställd och arbetar med målet.

Kommunstyrelsen – uppföljning av mål

Mål 2: Besluta om en strategi för Mariestad kommuns 
fritidsgårdar.

Realism: Ja.

Kommentar: Fritidsavdelningens ursprungliga mål förändrades med
beslut i Kfu (Kfu §23, 2018-05-22) då kultur- och fritidsutskottet läm-
nade förslag på ett antal områden som bör ingå i strategin för fritids -
gårdarna och med ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna för
stadstrafik vid fritidsgårdarna.

ekonomisk översikt

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2018 2018 2017 2016

Intäkter 36,7 101,6 53,7 57,1
varav:
Vindkraftpremie 0,0 20,6 0,0 0,0
Exploateringsintäkter 0,0 19,0 0,0 0,0
Kostnader 189,2 223,4 186,9 209,0

Nettokostnad 152,5 121,8 133,2 151,9
Budgetavvikelse 30,7 0,2 0,1

Nettoinvesteringar 28,8 22,3 13,6 19,2

* inklusive revision, överförmyndarverksamhet samt kultur- och fritids-
verksamhet.

Mål 3: Besluta om förstudien (med förprojektering) för att
starta en kulturskola. ☺

K

K

Realism: Målet är realistiskt, 20 procent av heltid avsatt för projekt -
ledare (6 månader) inom ramen för kulturverksamhetens budget.

Kommentar: Förstudien om kulturskola inlämnad till kultur- och fritids-
utskottet i maj.
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Mål 5: 2 000 nya bostäder till 2025.

Etappmål: Ta fram 40-60 nya tomter i Sjölyckan norr samt 
30-40 tomter på Västra Ekudden.

☺

Mål 7: Besluta om en kommunövergripande marknadsförings-
strategi för ökad och samordnad marknadsföring.

Realism: Möjligt. Medel behöver prioriteras för strategiarbetet.

Kommentar: Målet har efter hand utökats till att omfatta marknadsfö-
ringen av Mariestads kommun och dess bolag och ett uppdrag har till-
kommit att skapa en övergripande samfinansierad marknadsförings-
organisation för marknadsföringsarbetet tillsammans med kommunens
bolag. Prioriterade områden för marknadsföringen har pekats ut och en
organisation skapats.

☺

Mål 4: Besluta om en utvecklingsstrategi i syfte att öka antalet
eftergymnasiala utbildningsplatser (YH samt högskole- och 
universitetsutbildningar).

Realism: Målet är realistiskt.

Kommentar: Strategin är färdigställd men ej beslutad.

Realism: Dessa projekt kommer att lösas dels med kommunala medel i
befintligt budgetförslag samt med fördjupat samarbete med externa ex-
ploatörer. Risk finns bland annat för överklagande i planprocesserna.

Kommentar: Planarbete för Sjölyckan etapp 5 har skapat möjlighet för
ytterligare 70-115 tomter så detta gör att målet bedöms komma upp-
nås.

Kommentar: 70-115 tomter i Sjölyckan etapp 5. Västra Ekudden kom-
mer inte att kunna genomföras på grund av en dom i Mark- och miljö
överdomstolen.

Mål 6: Minska arbetslösheten i Mariestads kommun till 5 
procent i januari 2020.

☺

☺
☺

Kommentar: Under oktober 2018 uppgick arbetslösheten till 5,7 pro-
cent i Mariestads kommun vilket är en minskning med 0,9 procent vid
samma period föregående år. Mot bakgrund av dessa siffror så är vi på
väg att nå målet 5,0 procent. Gruppen som saknar gymnasieutbildning
som trots en bra arbetsmarknad och bra insatser har svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden innebär en utmaning. Här måste vi utveckla
och förfina våra insatser. En annan grupp som i dag ökar i arbetslöshet
är de som är 55 år och äldre.

Etappmål: Halvera arbetslösheten i målgruppen nyanlända
genom att utforma fler arbetsmarknadsinsatser med fokus på
språkutveckling för gruppen nyanlända arbetslösa.

Kommentar: Enligt statistik så har det skett en kraftig minskning av
antal arbetslösa i gruppen nyanlända. Under oktober 2017 var 128 in-
skrivna på Arbetsförmedlingen och samma månad ett år senare var
samma siffra 50 inskrivna. Det innebär en minskning med 60,9 procent.
Utmaningen är fortsatt de som saknar utbildning från hemlandet och
de som är analfabeter. Här krävs individuellt anpassade insatser och sker
av personer som själv gått den vägen.

☺Etappmål: Fler i anställning jämfört med år 2017. Kommentar: Under oktober 2018 har den totala arbetslösheten mins-
kat med drygt tio procent i jämförelse med föregående år. Utmaning
kvarstår dock gällande personer som saknar gymnasieutbildning och
personer med funktionsnedsättning samt gruppen 55 och äldre som i
dag ökar.

K
Etappmål: Förtätning i centralorten, ca 30 lägenheter. Kommentar: Bantorget bedöms klara detta.

Etappmål: Karlslund färdigställs med 8 nya industritomter och
2 nya fastigheter för handel färdigställs.

Kommentar: Målet bedöms kunna nås.

Etappmål: Ökad planberedskap för i snitt 285 bostäder 
per år.

Kommentar: Under året kommer planberedskap att möjliggöras för
cirka 265 bostäder.K

K



Tekniska nämnden

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

Avdelningar som lyder under nämnden:

Va-avdelning, gatuvdelning, lokalvårdsavdelning, fastighetsavdel-
ning, produktionsavdelning, mät- och geodataenhet, driftcenter.

Ansvarsområden

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

•   Förvaltande och utveckling av gator, parker, hamn och skär-
gård samt trafikfrågor.

•   Uppdatering av kommunens kartor samt utsättande och in-
mätning av nya byggnationer och anläggningar.

•   Lokalvård i lokaler där kommunen bedriver sina olika verk-
samheter.

•   Produktion och leverans av dricksvatten, el samt omhänder-
tagande och rening av avloppsvatten. Utbyggnad av va-an-
läggningarna och att skydd av våra vattentäkter.

Sammanfattning viktiga händelser

•   Den snörika och långa vintern under första kvartalet ställde
verksamheten på prov.

•   Efter en lång vinter kom en tidig sommar. En sommar som
slog rekord på många sätt och prövade nämndens verksam-
heter än mer.

•   Bevattningsförbud infördes rekordtidigt på säsongen för att
säkerställa leverans av dricksvatten till kommunens alla delar.

•   Den långvariga torkan innebar förutom låga grundvattenni-
våer även en påtagligt stor brandrisk vilket innebar att kom-
munala grillplatser fick stängas.

•   Den nya skötselplanen för de kommunala badplatserna kom
till stor nytta då badplatserna var flitigt använda under en
lång tid.

•   Förutom badplatserna var hamnområdet flitigt besökt vilket
innebar ett hårt tryck på den personal som var i tjänst under
semesterperioden när det gällde skötsel och renhållning av
dessa ytor.

•   Under senare delen av sommaren och en lång tid in på hös-
ten brottades va-verksamheten med att få bukt på den, till
följd av den höga vattentemperaturen, förhöjda bakterieföre-

komsten i dricksvattenledningsnätet, vilket vi också lyckades
med.

•   Det nya utegymmet vid Karlsholmes lekplats färdigställdes
på sensommaren.

•   Senare än planerat, men en bit in på hösten kom den nya
servicebyggnaden vid ställplasterna i hamnen på plats. 

•   Badhusets första etapp gällande tillgänglighetsanpassningar
har under året färdigställts och etapp två som innefattar en
utökning med bland annat en undervisningsbassäng är på-
börjat.

•   En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till områ-
dena Askevik och Moviken har beslutats. Under hela året har
planering skett för att få en byggstart till stånd inom utlovad
tidplan.

•   Under hela året har stora satsningar på gatuunderhåll med
det tillhörande gång- och cykelnätet gjorts där bland annat
Marieholmsbron, Prebendegatan och den nya gång- och cy-
kelvägssträckan längs Leverstadsvägen är de insatser som
uppskattats mest.

Framtid
Kommunens övergripande mål om att bli fler invånare ställer krav
på tekniska nämndens verksamhet för att nuvarande kommunin-
vånare ska trivas och att potentiellt nya attraheras genom att upp-
levelsen av att besöka Mariestad är något extra. Samtidigt som
service-, drift-, skötsel- och underhållsnivåer behöver höjas får inte
kostnaderna för nämndens verksamheter stiga vilket innebär att
nya effektivare arbetssätt behöver utvecklas. Detta behöver nämn-
den ha ett särskilt fokus på de kommande åren. 

Utvecklingen inom det digitala området går fort i samhället ge-
nerellt. Även inom tekniska nämndens verksamhetsområden sker
en utveckling för förbättrad service till medborgarna samt effekti-
vare arbetssätt genom ett bättre nyttjande av digitala hjälpmedel.
Det finns en stor möjlighet till långsiktiga besparingar om tekniska
nämnden lyckas med satsningar inom detta område. Nämnden
behöver dels kompetensutveckla sig inom den nya tekniken och
dels avsätta medel för de utvecklingsprojekt som behöver initie-
ras.

Ordförande:                    Suzanne Michaelsen-Gunnarsson (S), 
                                        Gullspång
Vice ordförande:             Sven-Inge Eriksson (KD), Mariestad
Andre vice ordförande:  Linn Brandström (M), Töreboda
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Ekonomisk analys

För 2018 har resultatreglering av överskott gjorts för Töreboda
med 0,3 mnkr och för Gullspång med underskott på 0,2 mnkr.

Den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott på 4,1
mnkr. Den avgiftsfinansierade verksamheten visar ett överskott på
0,7 mnkr.

Den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott på 4,1
mnkr. 

En del av tekniska nämndens överskott beror på att man vid
ingången av året tog beslut om att avsätta 1,6 mnkr i buffert som
bara fick användas vid särskilt beslut. Bufferten har inte förbrukats
under året.

Mät- och geodataenheten visar ett överskott på 1,2 mnkr be-
roende på framför allt lägre personalkostnader p.g.a. sjukskrivning
samt vakans. Enheten har också haft högre intäkter än förväntat
p.g.a. hög byggnation.

Gatu- och produktionsavdelningen visar ett underskott på 0,2
mnkr beroende dels på ökade snöröjningskostnader under början
av året och dels på ökade skötselkostnader av badplatserna under
den varma sommaren med extra städning, renhållning och prov-
tagning. Kommunstyrelsens ombudgetering av 1 mnkr täckte
stora delar av de ökade snöröjningskostnaderna. Underskottet blev
lägre än prognostiserat på grund av gynnsamma väderförhållanden
under sista delen av 2018.

Fastighetsavdelningens överskott på 1,2 mnkr har påverkats av
bl.a. lägre kostnader för särskilt boende Alen jämfört med tillde-
lade medel. Högre tidsskrivning mot projekt och uppdrag från
andra sektorer än budgeterat har medfört högre intäkter. Lägre
personalkostnader än budgeterat påverkar också resultatet positivt. 

Städavdelningen visar ett överskott på 0,4 mnkr som beror på
lägre personalkostnader samt högre intäkter än budgeterat.

Investeringar inom fastighets- och 
gatuavdelningen
Större investeringar inom fastighets- och gatuavdelningen har
under året varit:

•   Badhuset, tillgänglighet & utbyggnad undervisn.bassäng
17,5 mnkr *

•   Ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola 14,8 mnkr *

•   Riktat fastighetsunderhåll, Tunaholmsskolan 6,3 mnkr *

•   Kronopark, ny förskola 5,8 mnkr *

•   Exploatering Sjölyckan gata 27,5 mnkr *

•   Beläggningsprogrammet gata 7,5 mnkr *

•   Cykelnätsplan 6,2 mnkr *

•   Stockholmsvägen, omgestaltning 3,5 mnkr *
       * investeringen genomförs under fler år än 2018.
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totalt mariestad, töreboda och gullspång

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2018 2018 2017 2016

Intäkter 476,9 487,6 474,1 405,2
– Mariestad 339,6 324,8 333,7 272,3
– Töreboda 94,6 102,2 90,7 82,9

– Resultatreglering 0,0 −0,3 0,0 0,0
– Gullspång 42,7 60,9 49,6 50,0

– Resultatreglering 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader 641,6 647,5 620,8 556,1
– Mariestad 504,2 484,6 480,5 423,2
– Töreboda 94,6 101,9 90,3 81,7

– Resultatreglering 0,0 0,0 0,4 1,2
– Gullspång 42,7 60,7 49,4 49,9

– Resultatreglering 0,0 0,2 0,2 0,1

Nettokostnad 164,6 159,8 146,7 150,9

ekonomisk översikt – totalt mariestad

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2018 2018 2017 2016

Intäkter 339,6 324,8 333,7 272,3
Kostnader 504,2 484,6 480,5 423,2
Nettokostnad 164,6 159,8 146,8 150,9
Budgetavvikelse 4,8 2,2 −2,0

Nettoinvesteringar 235,6 135,5 222,9 264,8

ekonomisk översikt

skattefinansierad verksamhet

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2018 2018 2017 2016

Intäkter 274,2 253,7 272,2 217,7
Kostnader 438,8 414,2 419,3 366,1
Nettokostnad 164,6 160,5 147,1 148,5
Budgetavvikelse 4,1 1,9 0,5

Nettoinvesteringar 167,0 120,4 193,7 226,8



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

Produktion och distrubition av dricksvatten har under året varit
något mer resurskrävande än budgeterat och vad som kan anses
vara normalt. Höga produktionsvolymer i kombination med ut-
maningar i råvattenkvaliteten under den varma sommarperioden
drev upp produktionskostnaden. En osäkerhet kring intäktssidan
med anledning av bevattningsförbud gjorde att verksamheten var
återhållsam med större underhållsarbeten på ledningsnätet. Det i
kombination med ett totalt sett nederbördsfattigt år, som gav låga
energikostnader i pumpstationer och reningsverk, gör att VA-verk-
samheten uppvisar ett positivt resultat på 0,7 mnkr.

Investeringar inom VA 
Större investeringar inom VA-avdelningen har under året varit:

•   VA-saneringar (Bl.a. Lyrestad södra, Bäckaskogsvägen, Björ-
sätersvägen*, Munkströmsvägen*) 14,5 mnkr

•   Stockholmsvägen etapp 3  3,1 mnkr *
       * investeringen genomförs under fler år än 2018.

Större investeringsprojekt 2018

Sjölyckan
I Sjölyckan har under 2018 byggnationen av hus fortsatt och tom-
ter i flera etapper är sålda eller bokade. Detta för kommunen vik-
tiga exploateringsprojekt har hittills varit lyckosamt då
försäljningen av tomter bidragit med ca 19 mnkr till årets resultat.
Ytterligare en etapp är påbörjad och området växer norrut.

Upparbetade kostnader under 2018: 20,7 mnkr.

Kronopark, ny förskola
Under året har projektering av Kronoparkens förskola pågått. För-
skolan kommer att vara en energisnål byggnad och möjligheten
med att energiförsörja förskolan med sol-el lagrad i vätgas utreds.

Upparbetade kostnader under 2018: 5,8 mnkr 

Upprustning av gator
Inom ramen för beläggningsprogrammet och extra satsningar på
upprustning av gator och utsatta korsningar har en mängd ny as-
falt lagts för att komfortförbättra det kommunala gatunätet.   

Upparbetade kostnader under 2018: 7,5 mnkr.

Cykelnätsplan
Cykelnätsplanen innehåller dels att nya cykelvägsträckor byggts
och dels beläggningsåtgärder på befintliga gång- och cykelvägar. 

Upparbetade kostnader under 2018: 6,2 mnkr.

Stockholmsvägen
Även under 2018 har arbetet med byte av vatten- och avloppsled-
ningar i Stockholmsvägen fortgått och i samband med det också
omgestaltning av gatan. Kopplat till projektet har även Sjöhaga-
parken fått ett nytt utseende för att fungera som en dagvattenför-
dröjning vid större nederbördsmängder. 

Upparbetade kostnader under 2018: 6,6 mnkr.

Ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola
Ombyggnaden av Flitiga Lisan har under året färdigställts och
verksamheten i Hertig Karls förskola som den numer heter har
startat upp i nya moderna lokaler. 

Upparbetade kostnader under 2018: 14,8 mnkr.

EPC-projekt och Riktat fastighetsunderhåll
Det fleråriga projektet med att investera i energieffektiviserings åt-
gärder i kommunens fastigheter och i samband med det också ut-
föra en omfattande renovering för att säkerställa fastigheternas
värde på lång sikt. Totalt har hela 80 mnkr varit avsatta för dessa
ändamål och under 2018 genomfördes den enskilt största åtgärden
på Tunaholmsskolan.

Upparbetade kostnader under 2018: 20,0 mnkr.

Badhuset
Arbetet med att renovera och tillgänglighetsanpassa badhuset i
Mariestad är under året genomfört och badhuset kunde efter att
ha varit stängt en tid åter öppnas. Fortsatt har tillbyggnaden av
bland annat undervisningsbassäng påbörjats för att slutföras under
2019. 

Upparbetade kostnader under 2018: 17,5 mnkr.

VA-saneringar (förnyelse av ledningsnätet)
Under året har ett antal vatten- och avloppssaneringsprojekt ge-
nomförts som syftat till att förnya och förbättra ledningssystemet.
Ett långsiktigt arbete där verksamheten satt upp målet att 1 pro-
cent av ledningsnätet ska förnyas per år vilket man också nådde
under 2018. De största arbetena är utförda på Bäckaskogsvägen,
Björsätersvägen, Munkströmsvägen och i södra Lyrestad.

Upparbetade kostnader under 2018: 14,5 mnkr.
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ekonomisk översikt

avgiftsfinansierad verksamhet, mot fond

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2018 2018 2017 2016

Intäkter 65,4 71,1 61,5 54,6
Kostnader 65,4 70,4 61,2 57,1
Nettokostnad 0,0 −0,7 −0,3 2,5
Budgetavvikelse 0,7 0,3 −3,2

Nettoinvesteringar 68,6 15,1 29,2 38,0
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Tekniska nämnden – uppföljning av mål
Mål 1: Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten. Realism: Behov av åtgärder bör kunna hanteras inom MTG-kommuner-

nas årliga investeringsbudget för gatuinvesteringar/trafiksäkerhet.

Kommentar: Under första kvartalet har ett MTG-gemensamt trafiksäker-
hetsprogram antagits i alla tre kommunerna vilket inleder ett fortsatt
strategiskt arbete. Handlingsplaner har även tagits fram och det planeras
för genomförande under året. Målet kommer att uppfyllas.

☺

Mål 2: Öka upplevelsen av trygghet i hos invånarna genom att
identifiera och åtgärda otrygga platser i kommunen.

Realism: Målet bedöms som realistiskt. Kostnaden ska tas ur respektive
kommuns investeringsanslag för gatu- och parkverksamheten.

Kommentar: Arbetet fortgår enligt plan och målet bedöms kunna nås.
En dialog har förts med kommunpolisen som gjort inspel till fokusom -
råden. Insatser som kameraövervakning, slyröjning och andra trygghets-
skapande åtgärder är genomförda. Målet kommer att uppfyllas.

☺

Mål 3: Öka tillgängligheten för medborgarna till kommunala
vattentjänster.

Realism: För att nå målet krävs att någon av MTG-kommunerna utökar
sitt verksamhetsområde samt att VA-taxan anpassas till de nivåer som
krävs för att få täckning av de kostnader som ska hanteras genom så kal-
lad anslutningsavgift. Beslutet om att bilda ett verksamhetsområde redo-
visas senast i samband med årsbokslutet 2018.

Kommentar: Beslut om att införliva så kallat paragraf 6-område i kom-
munens verksamhetsområde för vatten och avlopp har tagits. Det enskilt
största projektet är Askevik/Moviken i Mariestads kommun. Kommunfull-
mäktige fattade beslut i februari och i maj gavs även ett igångsättnings-
tillstånd till den föreslagna tekniska lösningen. Sedan dess har planering
och projektering fortgått och planerad byggstart är kvartal ett
2019.Målet har uppnåtts för 2018.

Etappmål: Sex stycken GCM-passager ska färdigställas i MTG-
kommunerna. Tre passager i Mariestad, två passager i Töreboda
och en passage i Gullspångs kommun.

Kommentar: Under första kvartalet har ett MTG-gemensamt trafiksäker-
hetsprogram antagits i alla tre kommunerna vilket inleder ett fortsatt stra-
tegiskt arbete. Handlingsplaner har även tagits fram och det planeras för
ett genomförande under året. Målet kommer att uppfyllas.

☺

☺

Etappmål: Tekniska nämnden ska i samverkan med någon av
MTG-kommunerna ha påbörjat införliva ett så kallat § 6 enligt
antagen VA-plan i kommunens verksamhetsområde för vatten
och avlopp.

Kommentar: Beslut om att införliva så kallat paragraf 6-område i kom-
munens verksamhetsområde för vatten och avlopp har tagits. Det enskilt
största projektet är Askevik/Moviken i Mariestads kommun. Kommunfull-
mäktige fattade beslut i februari och i maj gavs även ett igångsättnings-
tillstånd till den föreslagna tekniska lösningen. Sedan dess har planering
och projektering fortgått och planerad byggstart är kvartal ett 2019.
Målet har uppnåtts för 2018.

☺

Mål 4: Tekniska nämnden ska minska verksamhetens miljö -
påverkan under 2018. ☺

Mål 5: Mer attraktiva badplatser.

☺

Realism: Det finns flera större reinvesteringsprojekt som innehåller stor
del av energibesparande åtgärder i samtliga tre kommunerna. Utöver
detta är medel avsatta för att rusta upp befintliga VA-anläggningar som
vid genomförande kommer att resultera i lägre energikostnader och
minskad förorening.

Kommentar: Enligt målformuleringen ska en handlingsplan arbetas
fram under första kvartalet för att sedan genomföras under resterande
delen av året. Verksamheten låg efter tidplanen med att ta fram en
handlingsplan vilken vid delåret var på plats. Resterande del av året går
åt att genomföra den. Verksamheten bedömer att målet ändå kommer
att uppnås på helår.

Realism: Utifrån beslutade nivåer på beslutade skötselplaner kan ytterli-
gare driftsmedel behöva skjutas till tekniska nämnden alternativt omför-
delas inom befintlig budgetram.

Kommentar: De förberedelser som planerades inför badsäsongen ge-
nomfördes på ett bra sätt. Skötselplanen kommunicerades, medarbetare
och andra inblandade utbildades inför badsäsongen som startade i mit-
ten av juni, vilket kan anses vara lite sent kopplat till väderleken just
detta år. När väl badsäsongen drog igång hölls en hög nivå på skötseln
och planen har följts. Verksamheten har fått positiv respons från kom-
muninvånare och turister. Målet har uppnåtts för 2018.
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Utbildningsnämnden

Avdelningar som lyder under nämnden: 

Avdelning förskola och pedagogisk omsorg, avdelning grundskola,
avdelning gymnasium och vuxenutbildning, barn- och elev -
hälsoavdelning, kostavdelning

Ansvarsområden

•   Ge utbildning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå,
inklusive särskola, samt tillhandahålla förskole- och fritids-
hemsplatser.

•   Öppna förskolan Pärlan, där föräldrar kan få tidigt och före-
byggande stöd.

•   Barn- och elevhälsan som består av specialpedagoger för alla
barn inom förskolans verksamheter samt skolläkare, skol -
sköterskor, skollogoped, specialpedagoger, skolkuratorer och
skolpsykologer för alla elever på grundskola och gymnasie -
skola.

•   Aktivitetsansvar, följa upp de ungdomar som inte går i 
gymnasiet.

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

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

Sammanfattning viktiga händelser

•   Ombyggnation av Flitiga Lisans skola till att bli Hertig Karls
förskola stod klar under sommaren och invigdes i augusti. 

•   Om- och tillbyggnation av Vävarens förskola i Ullervad stod
klar under våren och verksamheten flyttade in i augusti.

•   För att möjliggöra en röd tråd i stödet kring barn/elever i
sektorns verksamheter genomfördes en omprioritering av
tjänster för att möjliggöra en utökad elevhälsofunktion från
augusti. 

•   Närvaroteam Viktoria (En skola för alla), ett samarbets -
projekt mellan socialtjänst och skola, startade upp i augusti.

•   I oktober öppnades möjlighet till kvällsomsorg efter ny 
genomförd behovsinventering.

•   Vadsbogymnasiet har fortsatt stabilt elevantal och flera 
program har hög.

•   Undantaget är estetiskt program och marintekniskt program
som inte kunde starta med åk 1 hösten 2018.

•   Vadsbogymnasiet har utökat med lärlingsprogram inom 
bygg och anläggning samt vård och omsorg.

•   Vadsbogymnasiet har utökat med utbildning som gymnasie-
ingenjör, så kallat tekniskt fjärde år.

•   Vuxenutbildningen har vid höstterminens start utökat sitt
utbildningsutbud med lärlingsprogram inom industri (svets)
samt marinteknik. 

•   Vuxenutbildningen har ett utökat samarbete med Vara folk-
högskola där allmän linje med vårdinriktning startat under
hösten.

•   Inom kostavdelningen har arbetsmiljöfrågor varit i fokus och
ett arbete kring att förbättra arbetsmiljön och öka
kompetens en har inletts.

•   Projektet Nära vård barn och unga norra Skaraborg pågår
och förväntas leda till snabbare insatser för barn med behov
av flera instanser.

•   2018 har fortsatt präglats av satsningar på nya lärmiljöer. 
Renoveringar har pågått under verksamhetsåret i Vadsbo-
gymnasiet, Tunaholmsskolan, Skrivaren, Kvarnstenens skola
och Grangärdets skola.

•   Projektering av nya förskolor har fortgått under året. En av
dem beräknas klar i början av 2020.

Framtid
Det finns ett behov av utvecklande lärmiljöer inom grundskolan
och sektor utbildning arbetar vidare med att renovera lokaler för
att möta detta behov.

En fortsatt växande utmaning är att behålla och rekrytera per-
sonal med rätt kompetens och erfarenhet. 

Inom vuxenutbildning kommer en fortsatt utökning av verk-
samheten att undersökas då det finns behov av att ytterligare
bredda utbildningsutbudet.

Prognosen för Vadsbogymnasiets framtid är god och verksam-
heten kommer även här att behöva fundera över framtida utök-
ningar.

Framtidens behov av digital kompetens är ett fortsatt utveck-
lingsområde inom skolans alla verksamheter.

Den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga ställer krav
på utbildningsnämndens verksamheter, att se och förstå alla
barn/elever och att skapa goda uppväxtvillkor.

Ordförande:                    Anette Karlsson (M)
Vice ordförande:             Sture Pettersson (S)
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Ekonomisk analys Förskolan har haft högre intäkter i form av barnomsorgs -
avgifter.

Enheterna inom grundskolan visar sämre resultat än budgete-
rat.

Inom området iInterkommunala ersättningar (IKE) har det
varit färre köpta platser inom förskola, gymnasium och sär -
gymnasium men fler köpta platser inom grundskolan.

Kostverksamheten har haft oförutsedda reparationer och har
också gjort inköp av köksutrustning.

Barn- och elevhälsan har haft vakanser under året vilket ger ett
överskott.

Centralt inom sekton med övergripande kostnader har det fun-
nits en vakant tjänst och även överskott med anledning av lägre
kapitalkostnader än budgeterat.

Mål 1: Alla elevers schemalagda pedago-
giska måltid ska minst motsvara Livsmedels-
verkets råd. ☺
Mål 2: Förbättra övergången inom och mellan 
skolor och skolformer, från förskolan till
gymnasie skolan. ☺
Mål 3: Stimulera samverkan mellan skola och 
arbetsliv.

Realism: Ja.

Kommentar: Förskolor och grundskolor genomför ett antal studiebesök under året. De
projekt som förskolorna arbetar med styr vilka studiebesök som är aktuella. Grundskolan
startar upp arbetet med att genomföra PRAO i åk 8 från och med läsåret 2018/2019.
Gymnasieskolans yrkesprogram har etablerade lokala programråd med möten minst två
gånger/termin. Gymnasieskolan startade ht 2018 utbildning till gymnasieingenjör, gymna-
sial lärlingsutbildning och Vuxenutbildningen startade lärlingsutbildning. SYV-plan revide-
rades i mars 2018 och utvärdering sker under november 2018.

☺

Realism: Ja.

Kommentar: Målet kvarstår från 2017.cI grundskolans schema har alla elever 30 minu-
ters lunchtid. Hösten 2018 har gjorts undantag från Livsmedelsverkets råd gällande tid-
punkt för skollunchen vid en skolenhet. Gymnasieskolans schema har kontrollerats vid
terminens start. Samtliga elevers schema har 30 minuter avsatt för skollunch.

Realism: Ja.

Kommentar: Rutin för övergångar inom och mellan skolformer har följts vid terminsav-
slutning och terminsstart. I uppföljning av enheternas systematiska kvalitetsarbete framgår
att det är en förbättring gällande övergångar. Analysen visar att rutinen för övergångar
fungerar.

Realism: Ja.

Kommentar: Pågående arbete inom ramen för samarbetet med socialnämnden kring Lot-
sen. Fokus ligger på samarbete och drogförebyggande teamutveckling. Konsultationstea-
met, bestående av enhetschef IFO barn och unga, enhetschef IFO LSS barn och unga,
grundskolechef samt barn- och elevhälsochef, träffas två timmar varannan vecka och ver-
kar som en rådgivande funktion till enhetschefer inom sektor utbildning och sektor stöd
och omsorg. Fortsatt samarbete kring drogförebyggande fältassistent.

☺

Mål 5: Antalet barn och unga som börjar an-
vända alkohol, narkotika, dopning och tobak
(ANDT) ska succesivt minska. ☺

ekonomisk översikt

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2018 2018 2017 2016

Intäkter 117,7 112,3 108,0 102,2
varav:
Barnomsorgsavgifter 17,3 19,0 18,0 16,7
Försäljning av utbildningsplatser 28,3 32,0 33,0 30,5

Kostnader 590,4 586,3 566,5 545,9
varav:
Köp av utbildningsplatser 84,3 85,0 77,0 81,8
Personalkostnader 408,0 433,4 422,8 396,7
Lokalkostnader 15,5 16,0 15,0 14,1
Läromedel 14,1 14,7 12,7 13,7
Nettokostnad 472,7 474,0 458,5 443,7
Budgetavvikelse −1,3 2,5 0,4

Nettoinvesteringar 3,0 3,5 14,4 2,6

Realism: Ja.

Kommentar: Rekryteringsläget inom grundskolan har påverkats av interna förflyttningar.
Samtliga tjänster är tillsatta med ett fåtal obehöriga lärare. Rekryteringsläget i övrigt inom
sektorns verksamheter är oförändrat. Arbetet med att implementera goda rutiner för in-
troduktion av nyanställda, vikarier och VFU-elever pågår. Medarbetarundersökning ge-
nomfördes under mars – april 2018 och visar ett fortsatt behov att arbeta med arbets-
belastning inom samtliga verksamheter. Flera verksamheter har under året bytt skolledare
eller chefer vilket kan påverka medarbetarenkätens resultat.

Mål 4: Sektor utbildning ska vara en attraktiv 
arbetsplats.

Utbildningsnämnden – uppföljning av mål



Socialnämnden

Avdelningar som lyder under nämnden:

Vård- och omsorgdavdelning, biståndsavdelning, individ- och 
familjeomsorgsavdelning samt arbetsmarknadsenhetsavdelning.

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.

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.

Sammanfattning viktiga händelser

•   Från januari 2018 infördes en ny lag om trygg och säker
hemgång från sjukhus. Lagen innehåller bestämmelser om
samverkan mellan kommun och region. Kommun måste
snabbare ta emot utskrivningsklara patienter i hemtjänsten,
på korttidsplats eller i särskilt boende.

•   I juni invigdes gruppbostaden, enligt Lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, Gräshoppan på Hjortstigen. 

•   I september genomfördes en mässa med syfte att synliggöra
olika former av funktionsnedsättningar.

•   Antalet ensamkommande barn till Sverige har under 2018
varit fortsatt lågt och Mariestads kommun har under året en-
dast tagit emot fyra barn.

•   Under hela året har verksamheten på Lotsen märkt av en
kraftig ökning av inkommande ärende som rör barn och
unga, både enligt SoL och LSS.

•   Det har under året varit ett fortsatt högt inflöde av ärende
rörande våld i nära relation. 

•   Det förebyggandet arbetet med Föräldrar 2.0 har pågått hela
året. Föreläsningar har erbjudits för att öka kunskapen bland
föräldrar.

•   I augusti startade närvaroteam Victoria ett samarbetsprojekt
mellan socialtjänsten och skola (en skola för alla).

•   Under året verksamheterna arbetat för att öka antalet digitala
tjänster till medborgarna. 

•   Den statliga satsningen på arbetet med psykisk funktions-
nedsättning, så kallade priopengar, har fortsatt att förstärka
verksamheten även 2018. 

•   I december stängde det tillfälliga boendet, Koltrasten, på
sjukhuset och samtidigt invigdes det nya särskilda boendet
Alen på Mariagatan.

Framtid
Hemsjukvården är en verksamhet som växer och antalet hemsjuk-
vårdsinsatser blir fler. Patienter inom den kommunala hälso- och
sjukvården har en mer komplex sjukdomsbild vilket ställer högre
krav på den legitimerade personalen. Allt fler svårt sjuka väljer att
vara kvar i sitt hem även under den sista tiden i livet. Detta ställer
krav på organisationen, men också på hjälpmedelsförsörjningen.
För att klara de uppgifter vi är ålagda är det viktigt att vi skapar
lokal samverkan mellan primärvård och kommun.

Arbetsmarknadsinsatserna ska vara flexibla, individuella och
skapa förutsättningar för kommuninvånare som behöver försörj-
ningsstöd att komma närmare den reguljära arbetsmarknaden och
gå mot egen försörjning. 

Arbetet med att utveckla utbudet och samordningen av insatser
i egen regi kommer att pågå under året. Så lång det är möjligt ska
insatser ske på hemmaplan oavsett ålder hos individen som behö-
ver stöd och hjälp. Socialnämnden kommer att arbeta med hem-
maplanslösningar både på egen hand men också tillsammans med
utbildningsnämnden.

Inflödet av nya ärenden vad gäller barn och unga ser ut att vara
fortsatt högt. Arbetet med att upptäcka unga som är i riskzon för
att utveckla destruktiva livsmönster kommer att fortsätta under
2019. 

Bostadsförsörjningen är en av de stora utmaningarna inför de
närmaste åren. Många personer står utanför bostadsmarknaden
Att vara utan bostad är ett stort hinder för att kunna klara sitt dag-
liga liv utan stöd från socialtjänsten.

Ordförande:                    Jan Hallström (L)
Vice ordförande:             Sebastian Clausson (S)
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Ekonomisk analys Intäkterna från Migrationsverket har minskat med 31 mnkr
under 2018 jämfört med 2017 till följd av det minskade antalet
ungdomar. 

Köp av verksamhet har minskat med 15,1 mnkr, dels beroende
på ett minskat antal ensamkommande unga men också som en
följd av individ- och familjeomsorgens arbete.

Placeringar inom individ- och familjeomsorgen (IFO) ger ett
underskott vid bokslutet.

Under året har investeringar gjorts i inventarier till det ny-
byggda särskilda boendet Alen samt till den nya gruppbostaden
Gräshoppan.
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ekonomisk översikt

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2018 2018 2017 2016

Intäkter 101,7 119,7 156,1 180,9

Kostnader 620,6 644,7 660,2 655,3
Varav:
Ekonomiskt bistånd 13,9 13,6 13,7 12,4
Köp av verksamhet 48,6 42,3 54,4 70,6
Personalkostnader 487,7 496,1 487,0 466,2
Lokalkostnader 4,2 8,4 9,5 6,1
Nettokostnad 518,9 525,0 504,1 474,4
Budgetavvikelse −6,1 −2,9 3,1

Nettoinvesteringar 9,0 2,5 1,2 1,3

Socialnämnden – uppföljning av mål

Realism: Ja.

Kommentar: Dialog med IT-enheten har inletts, för att planera för det fortsatta ar-
betet och vilka tekniska lösningar som saknas, för att kunna digitalisera Faderskap
och tidbokning. Lifecare VOO har sedan april börjat användas i drift. 

Kommentar: Antalet trygghetskameror har ökat och 20 personer har nu insatsen.
GPS-larm används i hemvården, LSS samt särskilt boende. I nuläget har fyra 
personer insatsen. E-ansökan för försörjningsstöd är införd.

Mål 1: Bidra till en hållbar miljö genom att 2018 in-
föra ett fordon med helelektisk laddning inom sektor
stöd och omsorgs verksamhet. ☺

Realism: Ja.

Kommentar: Sektorn har köpt in en el-bil.

Mål 2: Ökad välfärd för kommunens medborgare
genom bättre e-tjänstservice för medborgare som
har/önskar kontakt med tjänsteman inom sektor stöd
och omsorg.

☺

☺Etappmål: Införa tre digitala tjänster under 2018
som ger förbättrad service för den enskilde.

Kommentar, Socialnämnd: Den sökande får beslut inom 48 timmar.Etappmål: Vid ansökan om försörjningsstöd ska
den enskilde ha ett beslut inom 24 timmar.

Realism: Ja.

Kommentar: Sjukfrånvaron har minskat sedan 2017 i alla grupper. Enhets chefer
arbetar aktivt med utredning av pågående rehabärenden med syfte att minska
frånvaron och får stöd från personalkontoret och Avonova. Resultatet av Öppna
Jämförelser 2017 är nu redovisat och brukarnas helhetsbedömning av hemvår-
den har ökat och visar nu 92 procent nöjdhet. Personalkontinuitet ligger fortfa-
rande högt men har minskat sedan tidigare år. En förklaring till att vi ligger högt
är att det finns många personer som har stort omvårdnadsbehov har valt att få
vård och omsorg i hemmet i stället för att flytta till särskilt boende. 

Det har varit stora problem med att rekrytera vikarier och vi har haft många oer-
farna personer som har arbetat under sommaren men har gjort ett mycket bra
arbete. Heltidsprojektet fortlöper och vi har flera enhetschefer som är pilot i pro-
jektet. Bemanningsenheten kommer att arbeta vidare med sjukfrånvaro bland vi-
karier och komma fram till förbättringsområden. Resultatet av medarbetar-
enkäten ser bra ut och varje enhetschef har ansvar för sin verksamhet och arbe-
tar med förbättringsåtgärder.

Mål 3: Ökad omsorgskvalitet i hemtjänsten genom
lägre sjukfrånvaro och högre kontinuitet. ☺

L
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Realism: Ja.

Kommentar: Arbete pågår. Rutin för hur skolan och socialtjänsten ska samarbeta
och stödja elever som lämnat positiva drogtest har tagits fram. Arbete med att göra
rutinen känd pågår. Arbete med stärkt självkänsla i alla årskurs 6:or genomfört. Ut-
bildningsmaterial framtaget för arbete med att stärka flickors självkänsla i årskurs 8
och utbildning har genomförts under hösten. 

Föreläsningar till föräldrar i egen regi och i samarbete med föräldraförening. Föreläs-
ning och stöd till föreningar. Stöd till ungdomar och deras föräldrar.

Mål 5: Antalet barn och unga som börjar använda
alkohol, narkotika, tobak och doping (ANDT) ska
succesivt minska. ☺

Realism: Nej.

Kommentar: Under 2018 har en utredning visat att det i dagsläget inte finns för-
utsättningar för att utöka antalet privata utförare inom hemtjänst/hemsjukvård i
Mariestads kommun. Ett nytt ersättningssystem har därför arbetats fram som ska
testas och implementeras under 2019. 

Socialnämnden har beslutat att ta en paus från att tillämpa valfrihetssystem enligt
LOV för hemtjänst/hemsjukvård under 2019 då det nya ersättningssystemet testas
och implementeras. Ersättnings systemet ska utvärderas i september 2019.

Mål 4: Utöka antalet privata utförare inom hem-
tjänst/hemsjukvård. L



Miljö-
och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har sitt uppdrag tillsammans med
Töreboda och Gullspångs kommuner.

Avdelningar/enheter som lyder under nämnden: 

Miljöenhet, byggenhet, klimat- och energienhet.

Ansvarsområden

•   Ärenden och uppdrag inom byggnads- och miljöområdet.

•   Handlägga och pröva ansökningar inom bygg- och miljöom-
rådet och klagomål mot gällande lagstiftning.

•   Utföra kontroll och tillsyn av verksamheter och anläggningar
enligt miljö- och byggnadslagstiftning med tillhörande för-
fattningar. 

•   Bistå med en samlad kompetens för naturvård till kommu-
nerna Mariestad, Töreboda och Gullspång.

•   Följa och delta i planering och utveckling inom byggnads-
och miljöområdet.

•   Remissinstans.

Sammanfattning viktiga händelser

•   E-tjänsten Mitt Bygge, för att ansöka om bygglov och annat
inom byggprocessen öppnades i mars. Verksamheten arbetar
för att lansera tjänsten till alla sökande. Den digitaliserade
ansökan underlättar handläggningen och kontakten med sö-
kande som också får en bra inblick och snabb återkoppling i
sitt ärende.

•   Bygglovsverksamheten ligger på samma nivå som förra året.
Under den varma sommaren minskade inflödet något.  I
MTG har 389 bygglov utfärdats varav 280 i Mariestad, några
fler jämfört med 374 stycken 2017.

•   Byggenheten har under året aktivt deltagit i kommunernas
utvecklings- och planarbete samt varit en part i olika bygg-
projekt i MTG-kommunerna.

•   Handläggningen av nya bygglov har prioriterats  under året,
tillsyn över förfallna fastigheter har utövats men behovet är
större än verksamhetens resurser för uppdraget.

•   Verksamheten beviljades ytterligare medel av  Länsstyrelsen
och har fortsatt inventeringen av kulturmiljöer i Mariestad.
När uppdraget är klart kan det publiceras i den digitala kar-
tan på webbplatsen. 

•   Livsmedelskontrollen i MTG har bedrivits enligt planerna
och omfattade 211 registrerade kontrollbesök varav 133 styc-
ken på anläggningar i Mariestad.

•   Projekt inom livsmedel utöver den löpande kontrollen har
varit glassprovtagning och kontroll av frityrfetter. Båda upp-
dragen har visat på bra resultat, med några mindre avvikelser
för mjukglass.

•   Tillsynen över miljöfarliga verksamheter har utöver normal
verksamhet bland annat inriktats på täkter, tillståndspliktiga
och anmälningspliktiga lantbruk samt övriga tillståndsplik-
tiga miljöfarliga verksamheter i MTG.

•   Miljöenheten har på Länsstyrelsens uppmaning lagt mycket
av sin tid på olika områden inom MTG med förorenad
mark.

•   Verksamheters avfallshantering och nedskräpning på allmän
och privat mark är komplexa uppgifter som ägnats mycket
tid under året.

•   Andelen bostadsklagomål inom hälsoskyddsområdet ligger
fortfarande på en hög nivå där allt inte kan hanteras utan
prioritering. Fukt och mögel samt bristande ventilation är
den dominerande orsaken.

•   Tjänstepersoner och politiker har deltagit i SKL:s presidieda-
gar för att ta del av utveckling inom nämndens uppdragsom-
råde med fokus på Plan och bygglagen.

•   Byggenheten har under året deltagit i projektet Förenkla Ska-
raborg. Fokus ligger på att samordna och förenkla företagens
möte med kommunen som organisation.

•   Verksamhet miljö och bygg arbetar internt med handläggar-
nas arbetssätt för att likställa hantering av ärende inom olika
tillsynsområden. Vi vill uppfattas som en myndighet och ta
väl hand om de frågor som sökande och klagande kommer in
med till verksamheten.

•   Verksamheten har under året rekryterat bygglovshandläggare,
assistent och miljöinspektör efter pensionsavgångar och  egna
uppsägningar.

Framtid

•   I Mariestads Vision 2030 om 2 000 nya bostäder till år 2025
har verksamhet miljö och bygg en viktig roll. Verksamheten
ser att efterfrågan på tjänsterna inom miljö och bygg troligen
kvarstår på en liknande nivå framöver.

Ordförande: Kjell Lindholm (C) Gullspång
Vice ordförande: Björn Fagerlund (M) Mariestad
Andre vice ordförande: Gunnar Welin (M) Töreboda
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•   Nycklar till ett bra bemötande är att fortsätta digitaliseringen
av tjänster till verksamheter och privatpersoner. Lika viktig är
den digitala utvecklingen av det interna arbetet för att höja
effektivitet och kvalitét i ärendehanteringen. 

•   Verksamheten fortsätter arbetet med Förenkla Skaraborg till-
sammans inom samhällsbyggnadsområdet för hela MTG.

•   Den nya tobakslagstiftningen medför ett förändrat arbetssätt
när man går från anmälan till tillståndsprövning av tobaks-
försäljning.

•   Livsmedelsverkets riskklassning av alla objekt är framflyttat
till att gälla från och med år 2022. Till dess behövs en ny
taxa och ett stort arbete på fältet och administrativ uppfölj-
ning inom livsmedelstillsynen.

•   När kommunen får en gemensam arkivhantering av digitala
dokument kan verksamheten effektiviseras ytterligare och tid
kan frigöras till eftersatta tillsynsuppdrag inom både miljö-
och bygglagstiftningen.

•   Klagomålshantering och tillsyn inom hälsoskydd ökar till
följd av bostadsbristen. 

•   Tillsyn och inventering av dåliga enskilda avlopp bör intensi-
fieras för att närma sig EU:s mål om fem procent åtgärdade
avlopp årligen. MTG når idag cirka 1,5 procent

•   Miljötillsyn på mindre objekt står idag helt tillbaka och kan i
och med förväntade effektiviseringar från digitaliseringen ut-
föras i form av tillsynsprojekt i framtiden.

•   För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att göra rätts-
säkra bedömningar i myndighetsutövningen är kompetens-
utveckling viktig och måste ges det utrymme som behövs.

•   Att knyta till oss och behålla en god kompetens bland med-
arbetarna är ett pågående och framtida uppdrag som behöver
utvecklas.

Ekonomisk analys

Inom miljöbalksområdet har verksamheten haft ett bättre utfall
än budget vilket beror av fler debiterade timmar, ersättningar för
externa arbetsuppgifter, vakant miljöinspektörstjänst och en lång-
tidssjukskrivning och det ska även ses som ett resultat av ekono-
misk styrning och fastlagda rutiner för fakturering. 

Byggenheten håller inte sin budget över året på intäktssidan.
Andelen sökta bygglov ligger antalsmässigt på samma nivå som
föregående år, däremot är utdebiteringen för loven något lägre och
sänkningen av bygglovstaxan för Mariestad bidrar fortsatt till att
intäkterna blir något mindre. Byggenheten har under året haft
stora kostnader för insatser från företagshälsan både individuellt
och på gruppnivå. 

Verksamheterna livsmedel- och tobakstillsyn följer budget.
Generellt har verksamhet miljö och bygg hållit ned sina om-

kostnader för att klara budgeten.
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ekonomisk översikt

Budget Bokslut
(Belopp i mnkr) 2018 2018 2017 2016

Intäkter 13,4 14,4 13,3 13,1
Kostnader 19,7 20,7 18,6 18,6
Nettokostnad 6,3 6,3 5,3 5,5
Budgetavvikelse 0,0 0,5 0,3



Realism: Verksamhet miljö- och bygg förändrar arbetssätt och rutiner för att för-
bättra servicen till sökande. De risker som finns att inte nå målet är främst vakan-
ser och ökande ärendehantering.

Kommentar: Byggenheten strävar mot det här målet och under året kommer
fokus att hållas på arbetssätt som leder till besked om att ärenden är kompletta
eller ej ska delges skyndsamt.

Mål 1: Andelen överklagade beslut som helt eller 
delvis ändrat nämndens beslut ska ej överstiga 25 
procent.

Miljö- byggnadsnämnden – uppföljning av mål

Realism: Målet är realistiskt och kan uppnås när verksamhet och nämnd har en
fullgod kompetensnivå.

Kommentar: Utrymmet om 25 procent behöver finnas för att ge verksamheten
möjlighet att pröva ärenden där tolkningen av lagen är osäker och då nyheter be-
höver tolkas. I dagsläget är det verksamhetens beviljade strandskyddsärenden som
står för merparten av beslut som ändrats då de blir upphävda av överprövande
myndigheter.

Mål 2: För inlämnade kompletta bygglovsansök-
ningar ska handläggning påbörjas inom vecka. ☺

Realism: Förutsätter att det finns tillgänglig personal. 

Kommentar: I samarbete med Va-avdelningens arbete med att utöka kommunala
verksamhetsområden bör målet  kunna nås under året.

Mål 5: Antalet bristfälliga enskilda avloppsanlägg-
ningar ska minska och minst 150 fastigheter ska ha
åtgärdat sina utsläpp. Verksamhet miljö- och bygg
ska informera om möjligheterna för gemensamhets -
anläggningar.

☺

Realism: Det krävs initialt fler möten, gemensam planering och samverkansprojekt
som tar tid från verksamhetens handläggning. Resultatet bör bli enklare och snab-
bare handläggning för ärenden i nya planområden. De risker som finns att inte nå
målet är svårigheten att avsätta tid vid hög belastning i verksamheten samt vakanser
och ökande ärendehantering.

Kommentar: Verksamhet miljö och bygg deltar aktivt  i kommunutvecklingsmöten i
MTG kommunerna. Det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter för det gemen-
samma arbetet inom Sektor samhällsbyggnad.

Mål 3: Aktivt deltagande i kommunernas utvecklings-
arbete med översikts- och detaljplaner. ☺

Realism: Förutsättningen för att detta skall lyckas är att kunna avsätta tid och perso-
nal för detta uppdrag. Tillsynen kan idag inte finansieras genom avgifter utan måste
skattefinansieras. Åtgärder i form av underhåll och rivning kräver finansiering utanför
verksamhet miljö- och byggs budget.

Kommentar: –

Mål 4: För att uppnå en välvårdad bebyggelsemiljö
ska verksamhet miljö- och bygg och fastighetsägare
arbeta med uppdraget att åtgärda vanvårdade 
fastigheter.

☺
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Lönenämnden

Lönenämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda, Gullspång,
Karlsborg och Tolkförmedling Väst.

Avdelningar som lyder under nämnden:

Löneadministration.

Ansvarsområden

•   Löneadministrationen.

•   Systemförvaltning och planering av lönesystem. 

•   Pensions- och försäkringsfrågor.

•   Utbildning och information inom löneadministration. 

•   Avtal personal- och lönesystem, schemasystem och för drift
av lönesystemet.

Sammanfattning viktiga händelser

•   Flera nyrekryteringar under året. Pensionsavgångar. 

•   En satsning på utbildning för löneadministratörer och för
systemförvaltare. 

•   En utvärdering av lönekontorets verksamhet har genom-
förts av KPMG på uppdrag av revisionen.

•   En större uppgradering av personal- och lönesystemet
och även för schemasystemet Medvind.

•   Arbetsmiljöarbetet har prioriterats. Genomgångar med
Avonova. 

•   En arbetsgrupp har påbörjat ett arbete för att kartlägga
processerna inom löneadministrationen. 

•   Ett strukturerat arbete för att följa upp avvikelser i rap-
porteringen av underlag m.m. till lönekontoret.

Målstyrning
Mål om budget i balans är uppfyllt. Medarbetarmålen bygger på
medarbetarundersökning hösten 2018, mål som inte uppfylls han-
teras i den fortsatta medarbetarutvecklingen. Här ges en redovis-
ning av målarbetesresultatet för 2018.

•   Det är enkelt att komma i kontakt med lönekontoret,
minst 80 procent nöjda/mycket nöjda. Har inte mäts.

•   Personalen på lönekontoret upplever sig jobba på ett mil-
jövänligt sätt. 100 procent ska uppleva detta. Har inte
mäts. 

•   Personal- och lönesystem motsvarar behovet från verk-
samheten, minst 85 procent nöjda. Har inte mäts.

•   Verksamheten upplever att de får ett professionellt stöd.
Minst 85 procent nöjda. Har inte mäts.

•   90 procent av alla medarbetare ska uttrycka att de ä nöjda
med sitt arbete vid lönekontoret. Har inte uppfyllts.

•   Sjukfrånvaron skall vara max 5 procent under 2018 inom
lönekontorets verksamhet. Har inte uppfyllts.

•   Minst 80 procent av medarbetarna kan rekommendera
vänner och bekanta att söka anställning på lönekontoret.
Har inte uppfyllts.

Framtid
Arbetet med digitalisering av rutiner fortsätter. Med målet att ta
bort rapportering via pappersblanketter. Utveckla personal- och
lönesystemets funktioner. Kartlägga processerna i löneadministra-
tionen, för att tydliggöra ansvar och att därmed minska avvikel-
serna och förbättra administrationen. En översyn och genomgång
görs av ett nytt förlängt avtal för personal- och lönesystemet. Ar-
betsmiljöarbetet prioriteras. En upphandling görs av pensionsad-
ministration och försäkring.

Ekonomisk analys
Lönenämndens resultat för 2018 är ett totalt överskott på 194 tkr,
av detta är Mariestads andel 100 tkr. Överskottet beror främst på
något lägre verksamhetskostnader än budgeterat. Omsättningen
var 10,5 mnkr.

Ordförande:                    Bengt Sjöberg (M), Töreboda
Vice ordförande:             Peter Lindroth (S), Karlsborg         
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IT-nämnden

MTG IT är MTG-kommunernas gemensamma IT-förvaltning.

Avdelningar som lyder under nämnden: 

IT-avdelning.

Ansvarsområden

•   IT-nämndens uppdrag regleras i reglemente och samarbetsav-
tal inom MTG och innebär i korthet att tillhandahålla drift,
support och förvaltning av system och nätverksmiljön för
verksamheterna i medlemskommunerna.

Sammanfattning viktiga händelser
Under 2018 har bland annat följande genomförts.

•   En MTG-gemensam e-tjänsteplattform har upphandlats och
levererats. All teknik och funktionalitet är på plats och arbete
pågår med verksamheterna med att anpassa arbetsprocesserna
för att dra nytta av effektiviseringsmöjligheterna med e-tjäns-
terna innan de lanseras.

•   Upphandling av nytt Datacenter-avtal har genomförts och
kommunens totala server/lagringslösning är upphandlad och
utbytt under hösten 2018.

•   Upphandling av nytt Klient-avtal har genomförts.

•   Värdegrundsarbete för IT-avdelningen är genomfört och har
resulterat i värdegrunder, riktlinjer och förhållningssätt i be-
mötande internt och i kontakterna med våra kunder.

•   Intern omorganisation och översyn av ansvar och roller i
syfte att effektivisera drift- och utvecklingsarbetet har färdig-
ställts. Motsvarande översyn av supportorganisationen är på-
börjad.

•   Drift av MTG:s IT-miljö har varit stabil utan några allvarliga
driftavbrott eller incidenter även under den höga utetempe-
ratur under sommaren. Alla kritiska servrar för MTG står i
kylda serverrum.

•   IT-supporten har under 2018 besvarat och löst 19.885 ären-
den.

Målstyrning
Mål om budget i balans är uppfyllt. Medarbetarmålen bygger på
medarbetarundersökning våren 2018 och hanteras som en del i
de kontinuerliga medarbetarsamtalen.

Framtid
IT-nämnden har inte begärt utökad budget för kommande år utan
beräknar att få hantera eventuella utökningar och förändringar av
befintlig IT-miljö och arbetsuppgifter utifrån interna omfördel-
ningar av nuvarande budget.

Pågående arbete med succesivt införande av ny fördelningsmo-
dell för IT-kostnader förändrar budgetfördelning av IT-medel men
inte totalkostnaden för nuvarande grundläggande IT-miljö och
tjänster/funktioner

Den pågående digitaliseringen inom kommunens verksamheter
kommer att ge en fortsatt ökad efterfrågan på IT-avdelningens
stöd och tjänster tidigt i utvecklingsarbetet och effektivisering kan
då ske genom MTG-samverkan.

Den nya fördelningsmodellen för IT-kostnader ger förutsätt-
ningar och möjligheter för fortsatt verksamhetsutveckling med
stöd av IT då budget för IT-kostnaderna successivt flyttas över till
beställande verksamheter.

Ekonomisk analys
IT-nämnden lämnar ett positivt resultat för 2018 på 10 tkr vilket
återbetalas till respektive medlemskommun enligt gällande fördel-
ningsmodell. 

Ordförande:                    Johan Abrahamsson (M, Mariestad
Vice ordförande:             Bengt Sjöberg (M), Töreboda         
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Styrmått Utfall Målvärde

Budget i balans för IT-nämnden 100% minst 100%
Styrmått Utfall Målvärde

Medarbetarna känner att de har förtroende. Minst indexvärde 80. 81 minst 80
Styrmått Utfall Målvärde

Medarbetare upplever sitt arbete meningsfullt. Minst indexvärde 80. 79 80

matris målstyrning 2018

☺
☺
L
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Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper kommunen
Kommunens årsredovisning har upprättats enligt Kommunala 
redovisningslagen (KRL). Rådet för kommunal redovisning
(RKR) lämnar rekommendationer om redovisningsprinciper.

Det innebär bland annat att:

•   Intäkter redovisas i den omfattning de ekonomiska förde-
larna kommer att tillgodogöras kommunen och räknas på ett
tillförlitligt sätt.

•   Kostnader redovisas fortlöpande då de uppstår med beak-
tande av försiktighetsprincipen.

Skatteintäkter

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

Pensionskostnader

•   I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekom-
mendation nr 17 har den särskilda löneskatten på pensions-
kostnader periodiserats. Uppgifter om aktualiseringsgrad och
överskottsmedel i försäkringen lämnas i not. Värdering av
pensionsförpliktelser görs med tillämpning av RIPS17.

•   Särskild avtalspension och visstidspension är beräknade en-
ligt RKR nr 2.

•   Förtroendevaldas pensioner redovisas som avsättning.

•   Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade
blandmodellen, vilket innebär att skulden visas som en an-
svarsförbindelse utanför balansräkningen. Värdet på ansvars-
förbindelsen är något som i framtiden kommer att belasta
kommunens resultat och likviditet. Beräkning och underlag
för pensioner erhålls från KPA pension i samband med års-
bokslutet.

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

•   Samtliga pensionsförpliktelser är återlånade.

Personalkostnader

•   Okompenserad övertid, sjuklön, mertid samt jour och be-
redskap med tillkommande upplupna sociala avgifter redovi-
sas som kortfristig skuld.

•   Förändring av semesterlöneskuld redovisas i driftredovis-
ningen. Total semesterlöneskuld redovisas som kortfristig
skuld.

•   Sociala avgifter har bokförts löpande månadsvis i form av
procentuellt omkostnadspålägg. Nämndernas påslag har varit
39,17 procent vilket är samma som den av SKL rekommen-
derade avgiften.

Anläggningstillgångar

•   Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till
anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar.
Ett basbelopp 45 500 kronor används som gräns för att få
bokföras som investering.

•   Linjär avskrivning görs vilket innebär samma avskrivningsbe-
lopp per år fördelat över avskrivningstiden. Avskrivningar på-
börjas månaden efter att investeringen tagits i bruk.

•   Komponentavskrivning på anläggningar sker på samtliga nya
investeringar från 2015. Följande indelningar görs:

   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 kom-
ponenter som stomme, fasad, ytskikt och ventilation. För
varje enskilt projekt sker indelning i komponenter med olika
nyttjandeperioder.

    Vatten/avlopp har ledningsnät som en komponent. Övriga
anläggningar inom VA har komponenter utifrån inriktning
och syfte där angivna komponenter inom byggnader eller
andra delar användas.

•   Omprövningar av nyttjandetiden görs om inriktningen eller
användningsområdet ändras.

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

•   Under året har kommunen färdigställt en nybyggnation av
hyreslägenheter i fastigheten Murklan 5. Användningsområ-
det för lägenheterna är att allmänheten kan hyra. En extern
värdering har gjorts som fastslog ett marknadsvärde på 11,0
mnkr. Total byggkostnad i kommunen var 12,6 mnkr. Ett
behov av nedskrivning på 1,6 mnkr har därmed framkommit
och genomförts. Marknadsvärdet ligger till grund för fram-
tida avskrivningskostnader.

avskrivningstider anläggningar

Anläggningstyp År

Mark Ingen avskrivning
Markanläggningar 20-50
Maskiner och inventarier 5-10
Gator 20-100
Byggnader 20-80
Vatten/avlopp (VA) 50
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Övriga nedskrivningar under året motsvaras av bokfört värde
på Kronoparksskolan i samband med rivning 2,9 mnkr och
inventarier som ej längre är i bruk 0,4 mnkr.

Övriga redovisningsprinciper

•   Räntekostnader belastar inte pågående investeringsprojekt
innan färdigställande.

•   Enligt RKR 6.2 Bidrag till infrastrukturella investeringar
finns möjlighet till periodisering av bidragen. Kommunen
periodiserar utbyggnaden av E20 över 15 år, från år 2014-
2029.

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

    Syftet med säkringen är att undvika snabba förändringar av
ränteläget och att inte få stora svängningar i finansiella kost-
nader. Till detta finns kommunens finanspolicy som visar att
kreditförfallet ska vara jämt fördelat i tidsintervallet noll till
tio år och att räntebindningstiden för varje enskilt lån inte
bör överstiga tio 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 ak-
tuellt år har bokförts och belastat redovisningsåret.

•   Kommunen är ansvarig för koncernkrediten på bank. Det in-
nebär att fordran respektive skuld för koncernbolagens lik-
vida medel på konton ska redovisas hos
kontoinnehavaren/gäldenären. Från 2015 redovisas detta hos
kommunen.

•   I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekom-
mendation nr 18 bokas förutbetalda intäkter inom taxefi-
nansierad verksamhet som en kortfristig skuld.

Sammanställd redovisning (koncernen) 
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt den Kom-

munala redovisningslagen kapital åtta. Bolag eller kommunalför-
bund med ägarandel överstigande 20 procent ingår i den samman-
ställda redovisningen.  Upprättandet av årsbokslutet har gjorts
enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.

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

I övrigt enligt samma redovisningsprinciper som kommunen.
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Begreppsförklaring
Resultaträkning 
Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur föränd-
ringen av egna kapitalet har uppkommit. Resultaträkningen be-
skriver 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 balans-
dagen dvs. 31:e 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 an-
läggningstillgångar som fastigheter, gator och va-nät. Tillgångarna
har finansierats på två sätt, dels genom lånade medel och dels
genom eget kapital, dvs. överskott från verksamheterna. Solidite-
ten, dvs. storleken på det egna kapitalet i förhållande till totala till-
gångar, är ett mått på kommunens finansiella styrka. Soliditeten
är viktig att följa och analysera under en längre tidsperiod. 

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-anlägg-
ningar, maskiner och inventarier. 

Avskrivningar 
Avskrivningar beräknas på anläggningstillgångarnas ursprungliga
anskaffningsvärde och den ekonomiska livslängden med in-
riktning på komponenter.

Komponentavskrivning
Indelning av anläggningstillgångar i olika komponenter efter be-
räknad 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 balans-
räkningens datum. 

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

Likviditet 
Betalningsförmåga på kort sikt. 

Nettoinvesteringar 
Investeringar efter avdrag för investeringsbidrag.

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

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

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

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

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

Pensionsskuld 
Pensionsskulden redovisas från och med 1998 enligt ”blandmo-
dellen” i den nya redovisningslagen. Detta innebär att årets avsätt-
ning redovisas bland verksamhetens nettokostnader i resultat-
räkningen 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-Gullspångs kommuner. Mariestad som
huvudman ansvarar för Miljö- och byggnadsnämnden som star-
tade sin verksamhet den 1 januari 2007 och en gemensam teknisk
nämnd, MTG kommunalteknik, 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 till-
satt 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 till-
satt direktion med representanter för kommunerna fattar beslut
om verksamheten där Mariestads andel är 14 procent.

Mnkr
Förkortning för miljoner kronor.
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Kommunen Kommunen Kommunen

Belopp i mnkr Not 2018 2017 Budget 2018

Verksamhetens intäkter 1 505,4 484,9      480,0

Jämförelsestörande intäkter 2 20,6 0,0      0,0
Verksamhetens kostnader 3 -1 780,8 -1 727,8      -1 750,5
Avskrivningar 4 -62,6 -51,4      -65,6
Verksamhetens nettokostnader -1 317,3 -1 294,3       -1 336,1

      
Skatteintäkter 5 1 058,1 1 028,6      1 058,2
Generella statsbidrag och utjämning 6 287,0 284,3      293,9
Finansiella intäkter 7 12,3 9,2      9,2
Finansiella kostnader 8 -14,0 -10,7      -13,0
Resultat före extraordinära poster 26,1 17,1       12,1

Extraordinära poster 0,0 0,0      0,0

Redovisat resultat 26,1 17,1 12,1

*) Avser budget efter ombudgeteringar.

Kommunens resultaträkning

                     

Kommunen Kommunen Kommunen

Belopp i mnkr 2018 2017 Budget 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 26,1 17,1 12,1

minus samtliga realisationsvinter/förluster -0,8 -0,8 0,0
plus sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0
plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning 0,0 0,0 0,0
plus realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning 0,0 0,0 0,0
plus orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 25,3 16,4 12,1

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0 0,0 0,0
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0 0,0 0,0
Årets balanskravsresultat 25,3 16,4 12,1

*) Avser budget efter ombudgeteringar.

Balanskravsavstämning, kommunen

*)

*)
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Kommunen Kommunen

Belopp i mnkr Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 352,7 1 288,1
Maskiner och inventarier 10 41,6 34,2

Finansiella anläggningstillgångar 11 37,2 37,2
Bidrag till statlig infrastruktur 12 54,8 59,9
Summa anläggningstillgångar 1 486,3 1 419,5

Omsättningstillgångar

Exploatering, förråd 13 101,9 72,0
Fordringar 14 125,2 167,0
Kassa och bank 15 0,8 0,1
Summa omsättningstillgångar 227,9 239,0

Summa tillgångar 1 714,2 1 658,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 26,1 17,1
Övrigt eget kapital 16 480,2 463,1
Resultatutjämningsreserv 17 24,4 24,4
Summa eget kapital 530,7 504,7

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 18 17,5 18,3
Övriga avsättningar 19 85,4 81,0
Summa avsättningar 102,9 99,3

Skulder 

Långfristiga skulder 20 721,9 672,8
Kortfristiga skulder 21 358,7 381,7
Summa skulder 1 080,6 1 054,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 714,2 1 658,5

Borgen och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna 22 589,1 608,4
Borgensåtaganden 23 792,0 665,5

varav borgen till kommunägda företag 735,9 619,9
Hyres- och leasingavtal 24 669,5 468,1

Kommunens balansräkning
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Beskrivning (mnkr) Not 2018 2017 2016 2015 2014

Den löpande verksamheten

Årets resultat 26,1 17,1 10,6 6,8 -4,1
Justering för av- och nedskrivning 4, 25 62,6 51,4 42,8 47,2 47,4
Justering för ej likviditetspåverkande poster 26 25,0 -0,6 57,7 -92,1 0,5
Justering realisationsvinster (-) / förluster (+) -0,8 -0,8 -0,1 -3,0 0,0
Förändring av avsättningar 18 -0,8 -0,9 5,0 -1,5 -2,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 112,1 66,4 116,0 -42,6 41,8

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 14 41,8 22,8 -54,3 -20,6 43,8
Ökning/minskning förråd, varulager, exploatering 13 -29,9 -1,0 -22,8 -17,0 -0,7
Ökning/minskning kortfristiga skulder 21 -23,0 -15,2 -33,0 100,1 46,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 100,9 73,0 6,0 19,9 131,5

Investeringsverksamheten

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar -151,8 -251,0 -274,3 -91,7 -93,3
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster 2,5 7,1 5,7 3,9 1,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 27 0,0 0,0 0,0 20,2 2,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -149,3 -243,9 -268,6 -67,6 -89,8

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån/checkkredit 28 100,0 379,6 349,6 226,3 146,2
Amortering/lösen av långfristiga skulder 28 -23,9 -207,2 -143,8 -203,9 -124,7
Övrig förändring av långfristiga skulder 28 -27,0 -1,5 0,5 0,1 0,1
Förändring av långfristiga fordringar 29 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49,1 170,9 206,6 22,5 21,6

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets kassaflöde 0,7 0,0 -56,0 -25,2 63,3

Likvida medel vid årets början 0,1 0,1 56,1 81,3 18,0

Likvida medel vid årets slut 0,8 0,1 0,1 56,1 81,3

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

kostnader totalt avvikelse beslutad 

Nämnd/förvaltning (mnkr) netto årsbudget

Kommunstyrelsen: 106,3 229,8 -123,5 -152,5 29,0 -171,2
Kommunledning och utveckling 61,9 190,5 -128,6 -135,2 6,7 -130,3

Pott för löneökningar 0,0 1,1 -1,1 -7,2 6,1 -30,3
E20 årets avsättning 0,0 5,1 -5,1 -5,1 0,0 -5,1
Effektivisering och finansiering i verksamheterna 21,7 0,0 21,7 27,0 -5,3 27,0
Tillkommande kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 -5,4 5,4 -7,0
Övrigt KS/nedskrivning/reavinster/vindkraftspremie 21,8 4,4 17,4 0,7 16,7 -0,2

Räddningstjänsten 0,0 25,3 -25,3 -25,2 -0,1 -23,3
Revisionen 0,0 0,8 -0,8 -0,9 0,1 -0,9
Överförmyndare 0,8 2,6 -1,8 -1,3 -0,5 -1,2

Tekniska nämnden (skattefin.vht + taxefin.vht) 486,9 647,5 -160,5 -164,6 4,1 -161,9
Utbildningsnämnden 415,3 895,4 -480,1 -478,8 -1,3 -467,9
Socialnämnden 209,6 734,7 -525,0 -518,9 -6,1 -510,8
Miljö- och byggnadsnämnden 14,4 20,7 -6,3 -6,3 0,0 -5,9
Delsumma: 1 232,6 2 528,0 -1 295,5 -1 321,1 25,8 -1 317,7

Internränta 22,9 0,0 22,9 21,7 1,2 21,5
Arbetsgivaravgifter o pensioner: 321,3 366,1 -44,8 -36,7 -8,1 -36,7
Delsumma: 344,2 366,1 -21,8 -15,0 -6,9 -15,2
Verksamheternas nettokostnad 1 576,8 2 894,1 -1 317,3 -1 336,1 18,8 -1 332,9

Finansiering

Skatteintäkter 1 058,1 0,0 1 058,1 1 058,2 -0,1 1 058,2
Generella statsbidrag och utjämning 287,0 0,0 287,0 293,9 -6,9 293,9
Finansiella intäkter 12,3 0,0 12,3 9,2 3,2 9,2
Finansiella kostnader 0,0 14,0 -14,0 -13,0 -1,0 -13,0
Summa Finansiering 1 357,4 14,0 1 343,4 1 348,2 -4,8 1 348,2

Summa Resultat 26,1 12,1 14,0 15,3

Nämndsförändringar av budget jämfört med Kf årsbudget härleds främst till pott för löneökningar som under året fördelats till nämnderna från central pott.

Kommunens driftredovisning
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Intäkter Kostnader Netto- Budget Budget- Av KF 

investering netto avvikelse beslutad 

Nämnd (mnkr) årsbudget

Kommunstyrelsen -0,9 23,2 22,3 28,8 6,5 19,5
Exploateringsverksamhet -1,4 30,9 29,5 23,0 -6,5 12,0
Tekniska nämnden -12,8 119,5 106,6 213,8 107,2 168,0
Därav (exkl. exploatering):

Fastighetsavdelningen -10,9 65,3 54,4 122,1 67,6 79,5
Gatuavdelningen -1,0 32,3 31,3 37,5 6,2 32,4

Utbildningsnämnden 0,0 3,5 3,5 3,0 -0,5 3,0
Socialnämnden 0,0 2,5 2,5 9,0 6,5 7,0
Totalt -15,2 179,6 164,3 277,6 113,4 209,5

Under året har redovisning eller budget förekommit på totalt 134 investeringsprojekt, vilket är 18 fler än föregående år och också fler än det antal projekt som varit 
aktuella de senaste åren.
Ombudgetering från 2017 eller tilläggsbudgetering under året har gjorts med ett nettobelopp på 17,6 mnkr för totalt 56 projekt där exploatering Sjölyckan etapp 1-5 är
de största.
Stora investeringar sker under ett antal år. Investeringsbudgeten under innevarande år och planperioden 2019-2021 är totalt 341 mnkr. Till det kommer tidigare gjorda
stora investeringar under de senaste åren.
Stora projekt inom energieffektivisering (EPC) ger lägre driftskostnader över tid samt exploateringsprojekt som ska generera ökade skatteintäkter påverkar ändå 
likviditeten de närmaste åren genom ett utflöde av medel.
De stora investeringarna påverkar kommunens likviditet genom att en stor del av projekten får lånefinansieras. Under 2018 uppgår nyupplåningen till 100 mnkr och
under 2018 har fullmäktige beslutat om 150 mnkr i nya lån. Till detta avgår löpande amortering.
Investeringarnas omfattning och inriktning påverkar lånefinansieringen över lång tid och låneskulden har mer än fördubblas från 2014 fram till slutet på 2018 och en
fortsatt ökning kommer att ske även under 2019.
Räntenivåerna är fortsatt historiskt sett låga med minusränta på flera håll men räntenivån har i slutet på året börjat stiga. Beloppen motsvarande de investeringar som
görs nu är något som ska amorteras under lång tid och budget och redovisning respektive år får anpassas till en högre kostnadsnivå.

Kommunens investeringsredovisning

                     

Intäkter Kostnader Utfall Årsbudget Avvikelse 

netto inkl

Projekt / Beskrivning (mnkr) ombudget

Lokal Vätgasproduktion -0,9 14,6 13,7 15,3 1,6
Elfordon 3 st. 0,0 7,5 7,5 8,0 0,5
Betslet 2 0,0 0,6 0,6 0,0 -0,6
Elskenor ElectriVillage 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0
KS investeringspott/övrigt 0,0 0,2 0,2 5,1 4,9
Totalt Kommunstyrelsen -0,9 23,2 22,3 28,8 6,5

Kommunstyrelsen har som en del i ElectriVillage investerat i en lokal vätgasproduktion och elskenor i vägar för elfordon. Även 3 stycken elfordon har köpts in som ska an-
vändas i den kommunala verksamheten. Betslet 2 avser inköp av mark inom Horns industriområde.

Kommunstyrelsen

                     

Intäkter Kostnader Utfall Årsbudget Avvikelse 

netto inkl

Projekt / Beskrivning (mnkr) ombudget

Exploatering Sjölyckan etapp 2-5 -3,0 29,2 26,2 -16,9 -43,1
Murklan 5 & 6 0,0 4,7 4,7 2,3 -2,4
Eken 2 0,0 0,4 0,4 0,0 -0,4
Exploatering Västra skogen 0,0 0,4 0,4 4,4 4,0
Katthavsviken 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9
Övrigt inom exploateringsprojekt 1,6 -3,8 -2,2 23,4 25,6
Totalt exploateringsverksamhet -1,4 30,9 29,5 23,0 -6,5

Flera exploateringsprojekt är stora och pågår över flera år. Intäkter budgeteras varje år men beroende på tid i projekten kan avvikelse ske enstaka år. Detta kan göra av
avvikelse mot budgeten blir stor. Indelning av områden sker i etapper. Sjölyckan etapp 2-5 redovisas mot exploateringsprojekt och i samband med avslut av etapperna
kommer intäkter och kostnader att resultatföras och aktiveras i balansräkningen. Utöver detta har exploateringsredovisning skett inom Sjölyckan där även tidigare intäk-
ter i etapp 1 förts om till driftredovisningen under året.

Exploateringsverksamhet
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Intäkter Kostnader Utfall Årsbudget Avvikelse 

netto inkl

Projekt / Beskrivning (mnkr) ombudget

Badhuset, tillgänglighet & utbyggnad undervisn.bassäng 0,0 17,5 17,5 30,5 13,0
Ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola 0,0 14,8 14,8 17,1 2,3
Beläggningsprogrammet, funktionsavtal 0,0 7,5 7,5 8,0 0,5
Riktat fastighetsunderhåll, Tunaholmsskolan 0,0 6,3 6,3 5,3 -0,9
Cykelnätsplan -0,3 6,5 6,2 6,5 0,3
Kronopark, ny förskola 0,0 5,8 5,8 30,2 24,5
Sthlmvägen, omgestaltning -0,2 3,7 3,5 4,2 0,7
VA-avd, Stockholmsvägen etapp 3 -0,4 3,5 3,1 15,4 12,3
VA-sanering Lyrestad södra 0,0 2,8 2,8 4,0 1,2
VA-sanering Bäckaskogsvägen 0,0 2,7 2,7 2,5 -0,2
Riktat fastighetsunderhåll, Lugnås skola -1,0 3,5 2,6 4,1 1,6
VA-sanering Björsätersvägen 0,0 2,3 2,3 0,2 -2,0
Upprustning av småbåtshamnar 0,0 2,2 2,2 3,0 0,8
Riktat fastighetsunderhåll, Grangärdets skola -0,6 2,5 1,9 2,7 0,8
Upprustning av lekparker 0,0 1,8 1,8 4,0 2,2
VA-sanering Munkströmsvägen, Ullervad 0,0 1,6 1,6 1,0 -0,6
Ny skola väster, Prisma 0,0 1,6 1,6 2,2 0,6
Karlslund -1,8 3,5 1,6 -1,1 -2,7
Renovering av pirarmar, yttre hamnen 0,0 1,6 1,6 1,5 -0,1
Servicebyggnad vid ställplatserna i Mariestads hamn 0,0 1,4 1,4 2,5 1,1
Riktat fastighetsunderhåll, Vadsboskolan 0,0 1,2 1,2 -0,6 -1,8
Byte slamskrapor till kembassänger vid Mariestads avloppsreningsverk 0,0 1,2 1,2 0,9 -0,3
Byte av huvudvattenledning från Lindholmens vattenverk, etapp 1 0,0 1,1 1,1 3,0 1,9
Brandskyddstekniska åtgärder i ishallen 0,0 1,1 1,1 1,2 0,1
Upprustning av gator 0,0 1,1 1,1 2,0 0,9
Universitetsparken 0,0 1,1 1,1 1,0 -0,1
VA-sanering Rickardsbergsgatan -0,1 1,1 1,0 2,9 1,9
Övriga investeringsprojekt inom tekniska nämnden, utfall < 1,0 mnkr -8,5 18,7 10,2 59,5 49,3
Totalt tekniska nämnden -12,8 119,5 106,6 213,8 107,1

Mer information om tekniska nämndens större projekt under tekniska nämnden i block 3.

Tekniska nämnden

                     

Intäkter Kostnader Utfall Årsbudget Avvikelse 

netto inkl

Projekt / Beskrivning (mnkr) ombudget

Utbildningsnämnden centrala medel 0,0 2,3 2,3 3,0 0,7
Inventarier grundskola 0,0 0,4 0,4 0,0 -0,4
Kostavdelningen 0,0 0,8 0,8 0,0 -0,8
Totalt utbildningsnämnden 0,0 3,5 3,5 3,0 -0,5

Investeringsmedlen har använts till inventarier för att förbättra lärandemiljöerna och till anpassningar för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Utbildningsnämnden

                     

Intäkter Kostnader Utfall Årsbudget Avvikelse 

netto inkl

Projekt / Beskrivning (mnkr) ombudget

Inventarier nytt äldreboende 0,0 2,3 2,3 7,0 4,7
Inventarier vård och omsorg/IFO 0,0 0,2 0,2 2,0 1,8
Totalt socialnämnden 0,0 2,5 2,5 9,0 6,5

Under året har investeringar gjorts i inventarier till det nybyggda särskilda boendet Alen samt till den nya gruppbostaden Gräshoppan.

Socialnämnden
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Not 1. Verksamhetens intäkter

(mnkr) 2018 2017

Försäljningsmedel 22,8             23,0
VA-avgifter 72,4             70,4
Barnomsorgsavgifter 19,0             18,0
Äldreomsorgsavgifter 18,0             16,0
Övriga avgifter och ersättningar 18,5             23,6
Bostads- och lokalhyror, arrenden 53,9             49,4
Driftbidrag 152,4           173,2
Försäljning av verksamhet 128,7           111,6
Försäljning av exploateringstomter Sjölyckan 19,0               0,0
Realisationsvinster, övrigt 0,8              -0,3
Summa 505,4             484,9

Not 6. Generella statsbidrag

(mnkr) 2018 2017

Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 242,8           248,9
Utjämningsbidrag för LSS 10,9             16,0
Avgift för kostnadsutjämning -33,0            -37,7
Regleringsavgift 3,8              -0,2
Konjunkturstöd / generellt statsbidrag 13,8             14,5
Fastighetsavgift 2017 0,0             42,8
Fastighetsavgift 2018 48,8               0,0
Summa 287,0             284,3

Not 7. Finansiella intäkter

(mnkr) 2018 2017

Aktieutdelning 5,3               5,3
Övriga finansiella intäkter 0,4               0,3
Borgensavgift från de kommunala bolagen 3,7               3,6
Kommuninvest överskottsutdelning 2,9               0,0
Summa 12,3                 9,2

Not 8. Finansiella kostnader

(mnkr) 2018 2017

Ränta långfristiga lån -0,3              -0,1
Övriga räntekostnader (bankswapar m.m.) 9,3               7,7
Ränta på avsatta pensionsmedel 0,1               0,2
Indexuppräkning på grundbelopp för bidrag till 
statlig infrastruktur 4,4               2,3
Övriga bankkostnader 0,5               0,5
Summa 14,0               10,7

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den 
period de hör hemma. Under 2018 har den finansiella kostnaden för kommunens lån totalt varit 9,0
mnkr varav rörlig ränta på upptagna lån gav en positiv effekt på 0,3 mnkr medan kostnaden för
swapar var 9,3 mnkr. Indexuppräkningen för bidrag till statlig infrastruktur baseras på grundbelop-
pet i prisnivå för juni 2013 och indexuppräkning sker med Trafikverkets investeringsindex för väg.
Under 2018 är indexuppräkningen 5,5 procent, totalt från 2013 9,0 procent. Mer information i not
12 och 19.

Not 2. Jämförelsestörande post

(mnkr) 2018 2017

Vindkraftspremie 20,6               0,0
Summa 20,6                 0,0

Kommunen har erhållit en statlig premie för vindkraftsutbyggnad. Premien är av engångskaraktär
och kräver ingen motprestation efter utbetalning.

Not 5. Skatteintäkter

(mnkr) 2018 2017

Kommunalskatt 1 063,2        1 032,3
Slutavräkning år 2016 0,0               1,3
Slutavräkning år 2017 -3,6               0,0
Avräkning år 2018 -1,5              -4,9
Summa 1 058,1          1 028,7

Not 4. Avskrivningar

(mnkr) 2018 2017

Maskiner och inventarier 7,0               6,0
Fastigheter och anläggningar 50,7             41,7
Nedskrivningar 4,9               3,7
Summa 62,6               51,4

Kommunen tillämpar komponentavskrivning på samtliga anläggningar. Mer information under not 8
och 9. Höga investeringsnivåer ger ökade avskrivningar totalt. Under 2017 färdigställeds bland 
annat två nya grundskolor vilket ökar avskrivningarna inom fastigheter. Nedskrivning av bokfört 
värde på 2,9 mnkr har gjorts för rivning av Kronoparksskolan i samband med nybyggnad av ny för-
skola, 1,6 mnkr för Murklan 5 & 6 till externt värderat marknadsvärde samt 0,4 mnkr för inventarier
som ej är i bruk.

Not 3. Verksamhetens kostnader

(mnkr) 2018 2017

Personalkostnad 826,9           803,7
Sociala avgifter enl. lag och avtal 280,4           268,8
Pensionskostnader exkl löneskatt 85,3             76,3
Inventarier och förbrukningsmaterial 71,5             65,3
Anläggnings- och underhållsmaterial 13,6             13,3
Bidrag och transfereringar 51,3             49,9
Entreprenader o köp av verksamhet 276,2           302,0
Lokal- o markhyror, fastighetsservice 73,9             72,0
Hyra/leasing av anläggningstillgångar 20,5             20,5
Bränsle, energi och vatten 42,1             41,8
Kontorsmaterial och trycksaker 2,0               2,0
Rep. o underhåll av maskiner/inventarier 5,5               4,9
Diverse främmande tjänster 58,8             63,9
Tele-, datakommunikation, postbefordran 9,5               8,8
Transporter och resor 8,3               8,3
Representation, gåvor 1,2               1,6
Annonser, reklam, information 2,1               2,0
Försäkringsavgifter o riskkostnader 6,2               5,3
Övriga kostnader 17,0             10,9
Avgår: Interna poster investeringsred. -71,6            -93,7
Summa 1 780,8          1 727,8

Under 2018 har kommunen erhållit 2,2 mnkr i byggbonus från Boverket. Under 2017 erhölls 1,5
mnkr för motsvarande. Detta redovisas som generellt statsbidrag.

Av aktieutdelning på beslutade 6,0 mnkr avser detta kommunens andel på 88 procent i VänerEnergi
AB. Borgensavgiften är 0,6 procent av utnyttjad borgen vid verksamhetsårets ingång.
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Not 9. Mark, byggnader, tekniska anläggningar

(mnkr) 2018 2017

Markreserv                       

Anskaffningsvärde 30,4             30,4
Ackumulerade avskrivningar -6,4              -6,3
Årets investering netto 0,0               0,0
Årets avskrivning -0,1              -0,1
Årets försäljning 0,0               0,0
Utgående bokfört värde 23,9               24,0

                      

Verksamhetsfastigheter                     
Anskaffningsvärde 1 248,8        1 116,0
Ackumulerade avskrivningar -405,3          -386,1
Årets investering netto 69,7           143,8
Årets avskrivning -33,0            -26,5
Årets försäljning/utrangering -9,6            -11,0
Ackumulerade avskrivningar vid utrangering 6,3               8,7
Årets nedskrivning               -1,4
Utgående bokfört värde 876,9             843,5

                      

Fastigheter för affärsverksamhet                       

Anskaffningsvärde 368,0           343,4
Ackumulerade avskrivningar -170,6          -162,1
Årets investering netto 20,6             24,6
Årets avskrivning -8,6              -8,5
Årets försäljning 0,0               0,0
Utgående bokfört värde 209,4             197,4

                      

Gata, vägar och park                       

Anskaffningsvärde 328,6           275,1
Ackumulerade avskrivningar -106,4            -98,2
Årets investering netto 28,3             53,5
Årets avskrivning -8,9              -8,2
Årets försäljning 0,0               0,0
Utgående bokfört värde 241,6             222,2

                      

Övriga fastigheter                       

Anskaffningsvärde 3,4               3,4
Ackumulerade avskrivningar -2,4              -2,3
Årets investering netto 0,0               0,0
Årets avskrivning -0,1              -0,1
Årets försäljning 0,0               0,0
Utgående bokfört värde 0,9                 1,0

Summa utgående bokfört värde 1 352,7          1 288,1

Not 10. Maskiner och inventarier

(mnkr) 2018 2017

Anskaffningsvärde 208,3           190,8
Ackumulerade avskrivningar -174,0          -168,1
Årets investering netto 14,4             17,5
Årets avskrivning -7,0              -5,9
Årets försäljning 0,0               0,0
Utgående bokfört värde 41,6               34,2

Summa utgående bokfört värde 41,6               34,2

Avskrivning inom not 9 och 10 sker med följande tider (år):                     
Mark Ingen avskrivning
Markanläggningar 20-50                    
Byggnader 20-80                    
Gata 20-100                    
Vatten/avlopp 50                    
Maskiner och inventarier 5-10
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 in-
ventarier. Se även redovisningsprinciper i block 4.

Not 11. Finansiella anläggningstillgångar

(mnkr) 2018 2017

Mariestad Töreboda Energi AB 8,0               8,0
Mariehus fastigheter AB 3,0               3,0
Andelar Kommuninvest 12,4             12,4
Andelar övrigt 9,1               9,1
Förlagslån Kommuninvest 4,7               4,7
Grundfondskapital 0,0               0,0
Summa 37,2               37,2

2017 betalade kommunen in 11,8 mnkr som särskild medlemsinsats i Kommuninvest AB. Detta för
att uppnå högsta nivån baserat på invånarantalet för insatsskyldigheten i medlemsskapet.

Not 13. Exploatering och förråd

(mnkr) 2018 2017

Förråd Mariestad 0,5               0,4
Förråd Töreboda 0,5               0,3
Förråd Gullspång 0,4               0,4
Exploateringsmark 100,6             70,8
Summa 101,9               72,0

Kommunen utvecklar nya bostads- och industriområden genom exploatering av nya markområden. 
Större aktuella områden är Sjölyckan och Hindsberg. Detta genererar kostnader inom 
exploateringsmark. Områdena etappindelas och årligen sker genomgång över värdet och behov av 
omfördelning till anläggningstillgångar.

Not 12. Bidrag till statlig infrastruktur

(mnkr) 2018 2017

Medfinansiering för utbyggnad av E20. 76,5             76,5
Avgår tidigare upplöst belopp -16,6            -11,5
Avgår årets upplösta belopp -5,1              -5,1
Summa 54,8               59,9

Beslut har tagits i kommunfullmäktige i september 2014.
Beloppet periodiseras på 15 år, 2014-2029.
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Not 17. Resultatutjämningsreserv (RUR)

(mnkr) 2018 2017

Reservering 2012, beslut under 2013 14,1             14,1
Reservering bokslut 2013 14,5             14,5
Utnyttjad del av RUR 2014 -4,2              -4,2
Summa 24,4               24,4

Ingen reservering eller utnyttjad del under 2018.

Not 19. Övriga avsättningar

(mnkr) 2018 2017

Bidrag till statlig infrastruktur

Redovisad avsättning vid årets början 76,5             76,5
Tidigare gjord indexuppräkning 2,5               0,2
Indexuppräkning 2017 0,0               2,3
Indexuppräkning 2018 4,4               0,0
Summa statlig infrastruktur 83,4               79,0

Beslut i kommunfullmäktige i september 2014 avseende utbyggnad av E20. Planerad utbetalnings-
tid är 2019-2023. Avsättningen är i prisnivå för juni 2013 och indexuppräkning sker med Trafik -
verkets investeringsindex för väg. Under 2018 är indexuppräkningen 5,5 procent, totalt från 2013
9,0 procent.

Avsättning för återställande av deponi

Redovisad avsättning vid årets början 2,0               2,0
Förändring avsättning under året 0,0               0,0
Summa deponi 2,0                 2,0

En beräknad kostnad för återställning av deponi i samband med bokslutet är 25 mnkr. Avsättning 
deponi 2,0 mnkr och avfallsfond Bångahagen 3,8 mnkr täcker del av kostnaden. Ny beräkning sker 
årligen. En osäkerhet föreligger då dispens från Länsstyrelsen kan påverka tidsaspekten.

Summa övriga avsättningar 85,4               81,0

Not 18. Avsättningar till pensioner

(mnkr) 2018 2017

Särskild avtalspension/ålderspension 2,8               2,8
Förmånsbestämd/kompletterande pension 0,1               0,2
Ålderspension 10,0             11,3
Pension till efterlevande 0,7               0,3
Löneskatt 3,1               3,2
Nya förpliktelser under året 0,7               0,7
Summa avsatt till pensioner 17,5               18,3

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 16                11
Tjänstemän 0                  0

Not 20. Långfristiga skulder

(mnkr) 2018 2017

Ingående balans 645,7           463,3
Återläggning kortfristig del 20,8             17,6
Nya lån 100,0           389,6
Amortering -21,9            -17,4
Lösen av gamla lån 0,0          -186,6
Avgår kortfristig del -22,8            -20,8
Upptagna lån 721,8             645,7

Utnyttjad checkkredit 0,0             26,9
Långfristig del av avtal 0,1               0,2
Summa 721,9             672,8

Kreditgivare upptagna lån                       

Kommuninvest 744,6           666,5
avgår kortfristig del -22,8            -20,8
Summa långfristig del upptagna lån 721,8             645,7

Fortsättning not 20 --->>

Not 14. Fordringar

(tkr) 2018 2017

Kundfordringar 37,7             46,1
Avräkning moms 17,3             33,2
Förutbetalda kostnader 25,9             36,5
Avräkning teknisk verksamhet Töreboda och Gullspång 0,2               0,0
Upplupen fastighetsskatt 25,8             19,7
Övriga upplupna intäkter 16,9             21,5
Skattefordran slutlig skatt 2017 0,0               0,0
Skattefordran slutlig skatt 2018 0,0               0,0
Övriga kortfristiga fordringar 0,6               0,0
Fordringar koncernbolag inom koncernkonto bank 0,8               9,9
Summa 125,2             167,0

Not 15. Kassa och bank

(mnkr) 2018 2017

Kassa 0,0               0,1
Plusgiro -25,8            -85,0
Bank 1,2               1,4
Nyttjad kredit koncernnivå 0,0             26,9
Koncernkonto bank:                     
Tillgodohavande Mariehus fastigheter AB 22,5             62,8
Utnyttjad kredit VänerEnergi AB 2,8              -6,0
Summa 0,8                 0,1

Total koncenkredit är 150 mnkr. Vid bokslutstillfället var inte checkkrediten utnyttjad. Under året 
nyttjas checkkrediten då avgifter föreligger vid positivt saldo på bankkonto med anledning av 
negativa marknadsräntor. Vid förändrad räntenivå tillbaks mot normal marknadsränta kan det
innebära ett behov av ytterligare lån för att nå ett positivt saldo på plusgiro/bank. Att använda
checkkrediten är en förskjutning av behov av nya medel för en god likviditet.

Not 16. Övrigt eget kapital

(mnkr) 2018 2017

Ingående balans 463,1           452,5
Föregående års resultat 17,1             10,6
Omföring till resultatutjämningsreserv 0,0               0,0
Summa 480,2             463,1
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Not 22. Pensionsförpliktelser

(mnkr) 2018 2017

Ingående ansvarsförbindelse 489,6           504,3
Aktualisering -0,5               0,1
Ränteuppräkning 5,0               5,0
Basbeloppsuppräkning 8,0               9,7
Ändringar av försäkringstekniska grunder 0,0               0,0
Övrig post 0,3              -1,9
Årets utbetalningar -28,3            -27,6
Summa pensionsförpliktelse 474,1             489,6

Löneskatt 115,0           118,8
Summa utgående ansvarsförbindelse 589,1             608,4

Beräkningsgrund för pensioner framgår under redovisningsprinciper. Kommunens pensionsskuld 
redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att skulden visas som en ansvarsför-
bindelse 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 förliktelsen har minskat med 15 mnkr genom detta. Under 2016 har 2,9 mnkr använts
från överskottsfonden för försäkringslösningar. I övrigt har inga inbetalningar gjorts tidigare år eller
åren därefter.

Aktualiseringsgrad: 98,0%          98,0%
Överskottsmedel i försäkringen hos KPA 2,5               3,2

Not 21. Kortfristiga skulder

(mnkr) 2018 2017

Kortfristiga skulder till kreditinstitut/banker                       

nästa års beräknade amortering av lån 22,8             20,8
                    

Leverantörsskulder 89,7             86,2
                    

Personalens skatter och avgifter 146,9             147,1

varav källskatt 14,5             16,9
varav semesterlöneskuld 63,2             62,8
varav arbetsgivaravgifter 20,9             20,3
varav pensionskostnader, individuell del 38,9             37,9
varav löneskatt pensioner, individuell del 9,4               9,2

                    
Prel.skatt dec 2017 0,0                 1,5

Prel.skatt dec 2018 1,6                 0,0

Momsredovisning 10,5                 8,0

                      

Upplupna kostnader 22,3               16,1

varav personalrelaterade kostnader för december 13,8             12,7
                    

Förutbetalda intäkter 15,2               18,7

Förutbetalda skatteintäkter 10,0                 8,6

Kortfristiga skulder till kunder inom VA- och sophämtning 4,8                 4,7

Övriga kortfristiga skulder 8,8                 3,4

Skuld koncernbolag inom koncernkonto bank 26,1               66,6

Summa 358,7           381,7

forts. Not 20. Långfristiga skulder

(mnkr) 2018 2017

Låneskuldens struktur inklusive långfristig del, kapitalbindning                       

Förfallodag inom ett år 195,9           214,9
Förfallodag mellan ett och tre år 453,4           369,9
Förfallodag över tre år 95,3             81,7
Summa 744,6             666,5

Enligt RKR nr 21 ska redovisning av derivat och säkringsredovisning göras.

Säkringsredovisning av finansiella instrument (ränteswapar) har gjorts. Syftet med säkringen är att
undvika snabba förändringar av ränteläget och att inte få stora svängningar i finansiella kostnader.
Till detta finns kommunens finanspolicy som visar att kreditförfallet ska vara jämt fördelat i tidsinter-
vallet 0-10 år och att räntebindningstiden för varje enskilt lån inte bör överstiga 10 år.

Kommunen har sedan tidigare tecknat 8 ränteswapar hos SEB till ett värde av 325 mnkr. Under året
har en ny ränteswapp startats hos Nordea på 75 mnkr. En tidigare swap på 20 mnkr har löpt ut
under året. Totalt värde vid årsskiftet är 380 mnkr.

Swaparna har olika löptider i intervallet 4-8 år med en snittränta på 2,06 procent.

Den genomsnittliga kapitalbindningen är 1,76 år och den genomsnittliga räntebindningen inklusive
ränteswappar är 3,17 år. Inga lån överstiger 10 år.

Marknadsvärdet på swaparna per 2018-12-31 var minus 24,6 mnkr. Det motsvarar det undervärde
swapparna har vid eventuell inlösen och är skillnaden i värde på aktuell ränta och swapparnas
ränta. Swapparna har ränta mellan 1,05 procent och 2,72 procent. 

Under 2018 har den finansiella kostnaden för kommunens lån totalt varit 9,0 mnkr varav upptagna
lån med rörlig ränta gett en positiv effekt på 0,3 mnkr och kostnaden för swapar varit 9,3 mnkr.

Vid en förändring av räntekostnader med + 1 procent ökar räntekostnaderna med 3,0 mnkr per år
utifrån aktuell låneskuld.

Not 23. Borgensåtaganden

(mnkr) 2018 2017

Koncerninterna:                     
Mariehus Fastigheter AB 497,3           401,3
VänerEnergi AB 238,6           218,6
Övrigt:                     
Mariestads äldreboende 41,2             28,5
HSB 0,7               0,8
Föreningar 14,1             16,2
Förlustansvar för egna hem och småhus 0,1               0,1
Summa 792,0             665,5

Ett borgensåtagande innebär en risk för att borgensmannen måste infria sitt åtagande. Riskens om-
fattning beror på typ av borgen och för vilka kommunen tecknat borgen för.

Av borgen avser 92,9 procent åtaganden till bolag inom koncernen, resterande 7,1 procent är till
föreningar utanför koncernen.

Borgen för pensionsåtaganden finns för Mariehus Fastigheter AB och VänerEnergi AB.

Under 2015 tog Mariehus Fastigheter AB ut pantbrev på totalt 141 mnkr. Det innebär att en säker-
het för motsvarande belopp ställts utanför kommunal borgen.

Mariestads kommun har i augusti 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kom-
muninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och
landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har in-
gått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekono-
misk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mariestads kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommu-
nens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 590 568 488 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 1 600 761 281 kronor.

Under året har kommunfullmäktige beslutat om borgen till VänerEnergi AB på 20,0 mnkr och Ma-
riestads äldreboende på 9,8 mnkr. Mariehus har under året ökat låneskulden inom befintlig bor-
gensram.

Inga infriade borgensåtaganden under åren.
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Not 25. Justering för av- och nedskrivning

(mnkr) 2018 2017

Avskrivning 57,7             47,7
Nedskrivning 4,9               3,7
Summa 62,6               51,4

Nedskrivning avser rivning av Kronoparksskolan, Murklan 5 & 6 samt inventarier som ej är i bruk.

Not 26. Justering för ej likviditetspåverkande poster

(mnkr) 2018 2017

Övriga ej likviditetspåverkande poster -16,0            -10,8
Nettoförändring av bidrag till statlig infrastruktur 5,1               5,1
Förändring skuld likvida medel koncernkredit bank 31,5               2,8
Indexuppräkning E20 bidrag till statlig infrastruktur 4,4               2,3
Summa 25,0                -0,6

Not 27. Avyttring av materiella tillgångar

(mnkr) 2018 2017

Försäljning fastigheter  0,0               0,0
Försäljning bostadsrätter 0,0               0,0
Försäljning mark 0,0               0,0
Summa 0,0                 0,0

Not 29. Förändring av långfristiga fordringar

(mnkr) 2018 2017

Förändring av långfristiga fordringar 0,0               0,0
Summa 0,0                 0,0

Not 28. Förändring av långfristiga skulder

(mnkr) 2018 2017

Återläggning kortfristig del 20,8             17,6
Nya lån 100,0           389,6
Amortering -21,9            -17,4
Lösen av gamla lån 0,0          -186,6
Avgår kortfristig del -22,8            -20,8
Utnyttjad checkkredit -26,9            -10,0
Pensionsavtal -0,1              -1,5
Summa 49,1             170,9

Not 24. Hyres- och leasingavtal

(mnkr) Innan ett år* Ett - tre år** Över tre år***

Maskiner/fordon 4,5 7,7                  3,4
Fastigheter 67,6 170,8              415,6
Summa 72,0 178,5                419,0

Sammanställning av avtal. För maskiner och fordon sträcker sig avtalen längre än 36 månader. 
För byggnader enligt kontraktstid. Avtal tecknade tom 2018-12-31.

* Förfallotidpunkt inom ett år
** Förfallotidpunkt mellan ett till tre år

*** Förfallotidpunkt över tre år

Under året har många fordon och maskiner inom verksamhet teknik bytts ut och dessa har ersatts 
med nya som finansieras genom leasing. För flera större objekt inom kommunens verksamheter har
under året tecknats avtal med externa aktörer som sträcker sig längre än 10 år.
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Affärsverksamhet – internredovisning

Resultaträkning – Hyresfastigheter

(mnkr) 2018 2017

Intäkter 0,5               0,5
Kostnader -0,7              -0,8
Avskrivningar 0,0               0,0

Verksamhetens nettokostnad -0,3                -0,3

Ränteintäkter 0,0               0,0
Räntekostnader 0,0               0,0
Årets resultat -0,3                -0,3

Nettoinvestering 0,0               0,0

Resultaträkning – Salutorg

(mnkr) 2018 2017

Intäkter 0,1               0,1
Kostnader -0,1              -0,1
Avskrivningar 0,0               0,0

Verksamhetens nettokostnad 0,0                 0,0

Ränteintäkter 0,0               0,0
Räntekostnader 0,0               0,0
Årets resultat 0,0                 0,0

Nettoinvestering 0,0               0,0

Resultaträkning – VA-verksamhet

(mnkr) 2018 2017

Intäkter 71,1             61,5
Kostnader -59,2            -50,6
Avskrivningar -7,7              -7,2

Verksamhetens nettokostnad 4,3                 3,7

Ränteintäkter 0,0               0,0
Räntekostnader -3,6              -3,4
Årets resultat 0,7                 0,3

Nettoinvestering 15,1             29,2

Resultaträkning – Hamn- och småbåtsverksamhet

(mnkr) 2018 2017

Intäkter 3,4               3,2
Kostnader -3,0              -2,7
Avskrivningar -1,0              -1,3

Verksamhetens nettokostnad -0,5                -0,8

Ränteintäkter 0,0               0,0
Räntekostnader -0,2              -0,2
Årets resultat -0,7                -1,0

Nettoinvestering 3,7               1,3
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VA-avdelningens resultat- och balansräkning

                     

Belopp i mnkr Not 2018 2017

Verksamhetens intäkter 71,1 61,5 
varav – externa 30 43,9 41,3 

– interna 31 27,2 20,1 
Verksamhetens kostnader -59,8 -51,1 
varav – externa 32 -33,6 -30,9 

– interna 33 -26,2 -20,2 
Avskrivningar 34 -7,7 -7,0 

Verksamhetens nettokostnader 3,6 3,4 

Finansiella intäkter 35 0,0 0,0 
Finansiella kostnader 36 -3,6 -3,4 
Periodens resultat 0,0 0,0

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster skall verksamheten för VA-anläggningar bokföras så att resultat- och balansräkning redovisas särskilt.
Genom tilläggsupplysningar skall det också framgå hur gemensamma kostnader har fördelats. Redovisningen ska, när den är fastställd efter 
respektive år, finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Periodens resultat/förändring av eget kapital, + 0,7 mnkr, visas i balansräkningen.

VA-avdelningens resultaträkning

                     

Belopp i mnkr Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 211,0 198,2
Maskiner och inventarier 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0
Summa anläggningstillgångar 37 211,0 198,2

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 38 0,0 0,0
Fordringar 39 4,2 3,5
Kassa och bank 40 0,0 0,0
Summa omsättningstillgångar 4,2 3,5

SUMMA TILLGÅNGAR 215,3 201,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 0,3 0,3
Periodens förändring 0,7 0,0
Resultatregleringsfonder 0,0 0,0
Summa eget kapital 41 1,0 0,3

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 42 0,0 0,0

Skulder

Långfristiga skulder 43 204,7 191,4
Kortfristiga skulder 44 9,6 10,0
Summa skulder 214,3 201,4

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 215,3 201,7

VA-avdelningens balansräkning
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VA-avdelningens kassaflödesanalys
                     

Beskrivning (mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Den löpande verksamheten

Verksamhetens intäkter 71,1 61,5 54,4 47,5 43,6
Verksamhetens kostnader -59,8 -51,1 -44,1 -37,6 -33,3
Verksamhetens nettokostnader 11,3 10,4 10,2 9,9 10,2

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Finansiella kostnader -3,6 -3,4 -3,5 -3,7 -4,3
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I Verksamhetsnetto 7,7 7,0 6,7 6,2 6,0

Investeringar
Investering materiella tillgångar -20,6 -29,2 -38,0 -33,0 -8,4
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 finansiell tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II Investeringsnetto -20,6 -29,2 -38,0 -33,0 -8,4

Finansiering
Upplåning
Långfristig upplåning 20,6 29,2 38,0 33,0 8,4
Amortering -7,7 -7,0 -6,7 -6,2 -6,0
III Finansieringsnetto 12,9 22,2 31,3 26,8 2,4

Förändring likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VA-avdelningen – Kassaflödesanalys

                     

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

Fördelningsnycklar för VA-avdelningens gemensamma verksamhetskostnader 2017

                     

Inkomster Utgifter Netto- Budget Budget- Av KF 

investering netto avvikelse beslutad 

Nämnd/förvaltning (mnkr) årsbudget

Tekniska nämnden
VA-avdelningen 11,4 26,5 15,1 68,5 53,4 55,5
Totalt 11,4 26,5 15,1 68,5 53,4 55,5

*) Beloppet avser anslutningsavgifter

VA-avdelningens investeringsredovisning 2018

*)



VA-avdelningens noter

Årsredovisning 2018
4 – Finansiella rapporter

Mariestads kommun

66

Not 30. Verksamhetens externa intäkter

(mnkr) 2018 2017

VA-avgifter 41,7             40,5
Tipp-/slamavgifter 0,8               0,7
Övrigt 1,4               0,2
Summa 43,9               41,3

Not 31. Verksamhetens interna intäkter

(mnkr) 2018 2017

Interna ersättningar inom tekniska nämnden 3,5               3,5
Anslutningsavgifter 0,0               0,0
Entreprenad inom tekniska nämnden 13,8             10,8
Intäkt arbetsorder 9,9               5,8
Summa 27,2               20,1

Not 32. Verksamhetens externa kostnader

(mnkr) 2018 2017

Personalkostnad 12,1             11,3
Sociala avgifter enl. lag och avtal 4,6               4,3
Material och köp av tjänst 4,9               6,6
Inventarier och förbrukningsmaterial 4,5               2,4
Bränsle, energi och vatten 2,7               2,6
Rep. o underhåll av maskiner/inventarier 0,8               0,9
Diverse främmande tjänster 1,5               0,9
Övriga kostnader 1,7               1,7
Reglering mot resultatregleringsfond 0,7               0,3
Summa 33,6               30,9

Not 33. Verksamhetens interna kostnader

(mnkr) 2018 2017

Entreprenad inom tekniska nämnden 13,7             13,7
Lokal- och markhyror, fastighetsservice 1,1               1,3
Hyra arbetsmaskiner, fordonskostnader 3,9               1,9
Köpta tjänster inom kommunen 4,7               3,0
Övriga kostnader 2,7               0,2
Summa 26,2               20,2

Not 34. Avskrivningar

(mnkr) 2018 2017

Fastigheter och anläggningar 7,7               7,0
Summa 7,7                 7,0

Not 41. Allmänt eget kapital

(mnkr) 2018 2017

Ingående balans eget kapital 0,3               0,0
Periodens förändring 0,7               0,3
Summa eget kapital 1,0                 0,3

Not 35. Finansiella intäkter

(mnkr) 2018 2017

Ränta på behållning genom överuttag av avgifter 0,0               0,0
Summa 0,0                 0,0

Not 38. Förråd m.m.

(mnkr) 2018 2017

VA-avdelningen 0,0               0,0
Summa 0,0                 0,0

Not 39. Fordringar

(mnkr) 2018 2017

Kundfordringar 3,5               3,5
Övriga kortfristiga fordringar 0,7               0,0
Summa 4,2                 3,5

Not 40. Kassa och bank

(mnkr) 2018 2017

Avdelningen nyttjar kommunens kassa och bank och 
har därmed ej något saldo under 2018. 0,0               0,0

Not 37. Anläggningstillgångar

(mnkr) 2018 2017

VA-anläggningar                       

Ingående bokfört värde 198,2           175,9
Årets inköp 20,6             29,2
Årets avyttringar 0,0               0,0
Årets avskrivningar -7,7              -7,0
Summa utgående bokfört värde 211,0             198,2

Tekniska anläggningar, maskiner och inventarier                       

Tekniska anläggningar 211,0           198,1
Mark 0,0               0,0
Maskiner och inventarier 0,0               0,0
Summa 211,0             198,1

Not 43. Långfristiga skulder

(mnkr) 2018 2017

Ingående balans 191,4           170,7
Återläggning kortfristig del 6,7               5,2
Nya lån 20,5             29,2
Amortering -7,7              -7,0
Avgår kortfristig del -6,2              -6,7
Summa 204,7             191,4

Not 44. Kortfristiga skulder

(mnkr) 2018 2017

Kortfristig del av långfristig skuld 6,2               6,7
Leverantörsskulder 1,7               1,5
Moms och särskilda punktskatter 0,4               0,4
Upplupna semesterlöner 1,3               0,5
Övriga kortfristiga skulder 0,0               1,0
Summa 9,6               10,0

Not 36. Finansiella kostnader

(mnkr) 2018 2017

Ränta på långfristiga lån till kommunen 3,6               3,4
Summa 3,6                 3,4

Not 42. Avsättningar

(mnkr) 2018 2017

Avsättningar och betalningar för pensioner görs centralt inom kommunen. 
Verksamheten belastas med lagstadgade arbetsgivaravgifter inklusive           
försäkring och pensioner. 0,0               0,0
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Sammanställd redovisning – Resultaträkning
                     

Belopp i mnkr Not 2018 2017

Verksamhetens intäkter 45 811,1 768,1
Verksamhetens kostnader 46 −1 952,0 −1 890,1
Avskrivningar 47 −148,0 −99,0
Verksamhetens nettokostnader −1 288,9 −1 221,0

Skatteintäkter 1 058,1 1 028,6
Generella statsbidrag och utjämning 287,0 284,3
Finansiella intäkter 48 7,5 4,7
Finansiella kostnader 49 −33,4 −38,4
Resultat före skatt m.m. 30,3 58,2

Jämförelsestörande post 0,0 0,0
Skattekostnader −12,7 −10,6
Årets resultat 50 17,6 47,6

Mariestads kommun – Sammanställd redovisning – Resultaträkning
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Belopp i mnkr Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,1
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekniska anläggningar 2 700,8 2 461,3
Maskiner och inventarier 53,8 44,9

Finansiella anläggningstillgångar 54,3 47,0
Bidrag till statlig infrastruktur 54,8 59,9
Summa anläggningstillgångar 51 2 863,8 2 613,2

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 106,3 76,2
Fordringar 235,6 293,5
Kassa och bank 52 7,1 8,2
Summa omsättningstillgångar 349,0 377,9

SUMMA TILLGÅNGAR 3 212,8 2 991,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 17,6 47,6
Övrigt eget kapital 759,5 683,1
Resultatutjämningsreserv 24,4 24,4
Summa eget kapital 53 801,5 755,1

Avsättningar 54 183,2 156,1

Skulder

Långfristiga skulder 55 1 768,7 1 609,8
Kortfristiga skulder 459,4 470,1
Summa skulder 2 228,1 2 079,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 212,8 2 991,1

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser 589,1 608,4
Borgensåtaganden 792,0 665,5

varav borgen till kommunägda företag 735,9 619,9
Hyres- och leasingavtal 669,5 468,1
Garantiförbindelse FASTIGO 0,2 0,2

Ställda panter

Inteckningar i fastigheter 284,1 284,1

Mariestads kommun – Sammanställd redovisning – Balansräkning
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Sammanställd redovisning - 
Kassaflödesanalys

                     

Beskrivning (mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Den löpande verksamheten

Årets resultat 20,6 47,6 37,3 24,4 15,3
Justering för av- och nedskrivning 148,0 99,0 91,1 89,5 89,3
Övriga ej likviditetspåverkande poster 35,0 12,5 61,2 8,8 3,4
Justering realisationsvinster/förluster −0,8 −0,8 −0,1 −3,0 −0,0
Minskning av avsättning pga utbetalningar −0,0 −0,8 5,2 −1,2 −1,9
Skatter −0,5 −4,1 −4,5 −3,8 −5,4

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 202,3 153,4 190,2 114,7 100,8

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 67,5 33,2 −32,6 −77,0 64,4
Ökning/minskning förråd och varulager −30,0 −0,8 −24,7 −18,2 1,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder −15,7 −9,8 −22,9 −0,3 41,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 224,1 176,0 110,0 19,2 208,9

Investeringsverksamheten

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar −377,7 −365,4 −438,2 −190,8 −210,9
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster 2,5 7,1 5,7 3,9 1,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,6 0,4 21,1 2,4
Försäljning av imateriella anläggningstillgångar 0,1 0,0 −0,0 −0,0 −0,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten −375,1 −357,8 −432,1 −165,8 −207,4

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån / checkkredit 212,3 401,4 407,8 353,8 182,6
Amortering av långfristiga skulder −26,4 −209,7 −146,5 −206,2 −129,2
Förändring av långfristiga skulder −27,9 −3,1 −1,5 −0,2 0,1
Förändring av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Övriga poster −8,0 −5,8 3,6 −21,8 5,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 150,0 182,7 263,8 125,6 58,4

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets kassaflöde −1,1 0,9 −58,3 −21,0 60,0

Likvida medel vid årets början 8,2 7,3 65,7 86,7 26,7

Likvida medel vid årets slut 7,1 8,2 7,3 65,6 86,7

Mariestads kommun – Sammanställd redovisning – Kassaflödesanalys
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Not 45. Verksamhetens intäkter
    Koncernen Koncernen
(mnkr) 2018 2017

Mariestads kommun 526,0           484,9
Mariehus Fastigheter AB 128,1           123,9
VänerEnergi AB 239,1           228,3
RÖS 27,7             26,1
Summa elimineringar −109,8           −95,0
Summa 811,1             768,1

forts. Not 50. Årets Resultat
    Koncernen Koncernen
(mnkr) 2018 2017

RÖS −0,4               0,5
Summa elimineringar −6,7             −6,0
Skattekostnad −12,7           −10,6
Summa 17,6               47,6

Not 50. Årets Resultat
    Koncernen Koncernen
(mnkr) 2018 2017

Mariestads kommun 5,5             17,1
Mariestads kommun, jämförelsestörande intäkt 20,6               0,0
Mariehus Fastigheter AB −21,7             15,2
VänerEnergi AB 33,0             31,4

Not 51. Anläggningtillgångar
    Koncernen Koncernen
(mnkr) 2018 2017

Mariestads kommun 1 486,3        1 419,5
Mariehus Fastigheter AB 883,4           739,7
VänerEnergi AB 495,0           454,7
RÖS 11,6             11,1
Summa elimineringar −12,5          −11,7
Summa 2 863,8          2 613,2

Not 53. Eget kapital
    Koncernen Koncernen
(mnkr) 2018 2017

Mariestads kommun 530,7           504,7
Mariehus Fastigheter AB 105,9           104,8
VänerEnergi AB 170,1           149,7
RÖS 7,3               7,7
Summa elimineringar −12,5          −11,7
Summa 801,5             755,1

Not 54. Avsättningar
    Koncernen Koncernen
(mnkr) 2018 2017

Mariestads kommun, pensioner 15,5             16,3
Mariestads kommun, bidrag till statlig infrastruktur 85,4             81,0
Mariestads kommun, övriga avsättningar 2,0               2,0
Mariehus Fastigheter AB, latent skatteskuld 27,0             10,3
VänerEnergi AB, pensioner 0,7               0,4
VänerEnergi AB, latent skatteskuld 43,4             37,7
RÖS, pensioner 9,2               8,4
Summa 183,2             156,1

Not 55. Långfristiga skulder
    Koncernen Koncernen
(mnkr) 2018 2017

Mariestads kommun 721,9           672,8
Mariehus Fastigheter AB 752,3           657,6
VänerEnergi AB 294,0           278,8
RÖS 0,5               0,5
Summa elimineringar 0,0               0,0
Summa 1 768,7          1 609,8

Not 52. Kassa och bank
    Koncernen Koncernen
(mnkr) 2018 2017

Kassa och bank, likvida medel 7,1               8,2
Checkkredit 0,0               0,0
Summa 7,1                 8,2

Koncernkredit hos bank på 150 mnkr är nyttjad med 26,9 mnkr per 2018-12-31.
Som koncernbolag har Mariehus Fastigheter en fordran på 22,5 mnkr och VänerEnergi en fordran
på 2,8mnkr mot huvudkontoinnehavaren som är kommunen.

Not 47. Avskrivningar
    Koncernen Koncernen
(mnkr) 2018 2017

Mariestads kommun 57,7             47,7
Mariestads kommun, nedskrivningar 4,9               3,7
Mariehus Fastigheter AB 22,1             21,0
Mariehus Fastigheter AB nedskrivning 35,5               0,0
VänerEnergi AB 26,4             25,2
RÖS 1,4               1,3
Summa elimineringar 0,0               0,0
Summa 148,0               99,0

Not 48. Finansiella intäkter
    Koncernen Koncernen
(mnkr) 2018 2017

Mariestads kommun 12,3               9,2
Mariehus Fastigheter AB 0,2               0,5
VänerEnergi AB 0,3               0,3
RÖS 0,0               0,0
Summa elimineringar −5,3             −5,3
Summa 7,5                 4,7

Not 49. Finansiella kostnader
    Koncernen Koncernen
(mnkr) 2018 2017

Mariestads kommun 14,0             10,7
Mariehus Fastigheter AB 13,3             21,2
VänerEnergi AB 5,9               6,4
RÖS 0,2               0,2
Summa elimineringar 0,0               0,0
Summa 33,4               38,4

Not 46. Verksamhetens kostnader
    Koncernen Koncernen
(mnkr) 2018 2017

Mariestads kommun 1 780,7        1 727,8
Mariehus Fastigheter AB 79,1             67,0
VänerEnergi AB 174,1           165,5
RÖS 26,5             24,1
Summa elimineringar −108,4          −94,3
Summa 1 952,0          1 890,1

Fortsättning not 50 --->>
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Nyckeltal kommunen
                     

Beskrivning 2018 2017 2016 2015 2014

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 1 317 -1 294 -1 260 -1 206 -1 158
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 1 345 1 313 1 269 1 201 1 155
Årets redovisade resultat, mnkr 26,1 17,1 10,6 6,8 -4,1

Finansiella kostnader, mnkr 14,0 10,7 8,2 9 11,8
Finansiella intäkter, mnkr 12,3 9,2 9,3 9,3 9,9
Finansnetto, mnkr -1,7 -1,5 1,1 0,3 -1,9

Bruttoinvesteringar, mnkr 179,6 291,2 310,1 110,8 93,7
Investeringsintäkter/bidrag, mnkr 15,3 38,5 22 6,4 1,6
Nettoinvesteringar, mnkr 164,3 252,7 288,1 104,4 92,1

Rörelsekapital, mnkr -130,8 -142,7 -134,4 -93,1 -102,5
Likvida medel, mnkr 0,8 0,1 0,1 153,1 81
Kassalikviditet 35% 44% 48% 67% 59%

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder 64% 63% 66% 78% 69%
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter 
och generella statsbidrag -97,9% 98,6% 99,3% 100,4% 100,3%
Verksamhetens nettokostnader samt finansnetto, andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag -97,8% 98,7% 99,2% 100,4% 100,4%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser under rubriken ansvarsförbindelser 31% 30% 33% 35% 38%
Soliditet inkl pensionsförpliktelser under rubriken ansvarsförbindelser -3% -6% -9% -13% -17%
Skuldsättningsgrad exkl pensionsförpliktelser under rubriken 
ansvarsförbindelser 69% 70% 67% 65% 62%
Skuldsättningsgrad inkl pensionsförpliktelser under rubriken 
ansvarsförbindelser 103% 106% 109% 113% 117%

Långfristiga skulder i procent av anläggningstillgångar 49% 47% 41% 35% 33%
Amortering/lösen långfristiga lån, mnkr 0 187 126 189 130
Nyupplåning långfristiga lån, mnkr 100 390 256 226 146
Långfristiga lån totalt, mnkr 744 667 481 364 337
Långfristiga lån, kr per invånare 30 551 27 439 19 860 15 137 14 099
Genomsnittlig skuldränta långfristiga lån 1,21% 1,29% 2,04% 2,11% 2,64%

Totala tillgångar, kr per invånare 70 335 68 279 61 408 56 216 51 167
Eget kapital, mnkr 531 505 488 477 469
Eget kapital, kr per invånare 21 775 20 778 20 132 19 837 19 653

Borgensåtagande totalt, mnkr 812 666 638 629 643
varav borgensåtagande internt inom koncernen, mnkr 756 620 596 585 596
Borgen, kr per invånare 32 496 27 398 26 343 26 161 26 880
Antal invånare 31 december resp år 24 372 24 290 24 215 24 043 23 921
Befolkningsförändring per år 0,3% 0,3% 0,7% 0,5% 0,2%

Nyckeltal kommunen
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Mariestads kommun, 542 86 Mariestad.
Tel: 0501-75 50 00

E-post: info@mariestad.se.
Internet: www.mariestad.se


