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Delårsrapport 2021 för Mariestads kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.
Reservation

Marie Engström Rosengren (V) och ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar
sig mot beslutet till förmån för Engström Rosengrens (V) yrkande.
Bakgrund

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

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att socialnämnden och utbildningsnämnden
ska tillföras 6,8 miljoner respektive 9,2 miljoner, vilket motsvarar deras
prognostiserade underskott.
Janne Jansson (S) tillstyrker Engström Rosengrens (V) yrkande.
Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag på Engström Rosengrens (V) tilläggsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag ksau § 300/21
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-22
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Delårsrapport Nämndernas delårsrapporter – augusti 2021, rev. 2021-10-04
Bilaga Nämndernas delårsrapporter – augusti 2021
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Revisionen)
(Kommundirektör)
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(Samtliga nämnder (nämndsekr.))
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Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Delårsrapport för Mariestads kommun 2021
Kommundirektörens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar.
3. De nämnder som prognostiserar ett underskott gentemot budget ska
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag till åtgärder för
innevarande år samt hur det påverkar nästkommande års budget.
Åtgärderna ska skriftligen återredovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott
senast novembers utgång.

Bakgrund
Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska
uppföljning ske av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet
till och med augusti månads utgång. Tertial 2 är delårsrapport med
årsprognos samt måluppföljning.
Delårsresultatet per 31 augusti 2021 uppgår till 83,7 miljoner kronor (mkr).
Mariestads kommun prognostiserar ett positivt resultat för år 2021 om 90,5
mkr vilket är 60,8 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Detta medför att
finansiella målen avseende resultatet och soliditeten uppnås. Investeringsmålet
är inom årets budget men för att uppnå målet över mandatperioden bör 2022
års investeringsbudget beaktas.
Kommunens totala prognostiserade investeringsnivå uppgår till 252,4 mkr
vilket är 81 % av investeringsbudgeten. Finansieringen beräknas att hanteras av
egna medel till 63,3% och resterande via låneinstitut.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid delåret krävs att trenden för
kommunfullmäktiges mål (både det finansiella målet och de fyra
verksamhetsmålen) är positiv. Kommunfullmäktiges första mål, det ekonomiska
målet, mäts årligen utifrån tre delmål. De båda delmålen resultatmålet och
soliditetsmålet bidrar till en positiv trend då prognosen visar att de kommer att
uppnås under mandatperioden.
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Utifrån bokslut 2020, prognos 2021 och budget 2022 prognostiseras en
avvikelse gentemot delmålet för investeringarna. Utvärdering av vad som
investeras och hur investeringarna finansieras utgör en väsentlig aspekt när
måluppfyllelsen för det finansiella målet utvärderas. Under året har viktiga
strategiska exploateringsinvesteringar gjorts, vilket inte ursprungligen inte var
planerat i reformpaketet. Vid delåret är bedömas det finansiella målet totalt ha
en positiv trend för att kunna uppnås under mandatperioden men det är viktigt
att investeringsnivån för 2022 beaktas.
Vad gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål har verksamheterna under
årets första åtta månader arbetat med flertalet aktiviteter med syfte att bidra till
måluppfyllelse för respektive nämnds mål. Aktiviteterna utgör en indikator för
trenden för respektive nämndmål. Trenden för respektive nämndmål summeras
till trenden för respektive kommunfullmäktigemål. Nämndernas mål bidrar
sammantaget till en positiv trend för samtliga fyra kommunfullmäktigemål vid
delåret. Kommunen är därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för
kommunfullmäktiges fyra verksamhetsmål för mandatperioden.
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Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-22
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
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Datum:

Ekonomiavdelningen
Christina Olsson

Kommunfullmäktige

Delårsrapport för Mariestads kommun
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att bedriva verksamheten inom beslutade
budgetramar.
3. De nämnder som prognostiserar ett underskott gentemot budget ska återkomma till
kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag till åtgärder för innevarande år samt hur
det påverkar nästkommande års budget. Åtgärderna ska skriftligen återredovisas till
kommunstyrelsens arbetsutskott senast novembers utgång.

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

Underlag för beslut
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1 Inledning
1.1 Kommunens politiska organisation

Avtalsnämnden infördes den 1 januari 2021 och omfattar samverkansavtal om gemensam
ekonomiavdelning inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
1.1.1 Mandatfördelning i kommunen

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

Kommunens politiker
Kommunens politiker är folkvalda och väljs av kommunens invånare vid de allmänna valen vart
fjärde år. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål om
hur kommunen ska styras och ledas. En demokrati fungerar inte utan förtroendevalda.
Politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen.
Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande är arvoderad på heltid, oppositionsrådet är arvoderad med 80
procent av en heltidstjänst och kommunstyrelsens vice ordförande är arvoderad med en
halvtidstjänst.
Johan Abrahamsson (M) är kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande. Anders Karlsson
(C) är kommunstyrelsens vice ordförande. Ida Ekeroth Clausson (S) är kommunstyrelsens andra
vice ordförande tillika oppositionsråd.
Kommunfullmäktige
Jan Wahn (C) är ordförande, Erik Ekblom (M) är vice ordförande. Andre vice ordförande var
Catarina Åkerblad (S) till och med juni, därefter är uppdraget vakant.
Tjänstemän
För att bereda och genomföra politikens beslut behövs offentligt anställda tjänstemän. Det rör sig
inte bara om allmänkunniga administratörer utan också om specialiserade professioner som
ekonomer, lärare, undersköterskor, vårdbiträden och många andra yrken. Dessa är tjänstemän
och är alltså inte valda av folket utan är anställda av kommunen. Tjänstemännens uppgift är att
hjälpa politikerna att bereda och verkställa deras olika beslut.
När politikerna beslutat vad som ska göras bestämmer tjänstemännen sedan hur det praktiskt ska
göras för att de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om ska uppnås.
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1.2 Kommunens förvaltningsorganisation
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1.3 Ekonomi i korthet

Nyckeltal

Delårsbokslut
2021

Delårsbokslut
2020

Årets resultat (mkr)

83,7

71,4

29,7

90,5

42,8

Resultat i % av skatt och
statsbidrag

8,2

7,3

2,0

5,9

2,9

Skatt och
statsbidragsutvecklingen
(%)

5,0

5,1

4,0

4,7

5,0

Nettokostnadsutvecklingen
(%)

4,5

-2,0

4,0

3,3

2,0

Exploateringsintäkter (mkr)

13,1

11,0

10,0

15,0

19,5

139,8

96,7

310,6

252,4

185,7

100

80

200

180

80

Investeringar inklusive
ombudgeteringar (mkr)
Nyupplåning (mkr) enligt
finansbudget (låneram 2021
enligt kf-beslut 200 mkr)
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2 Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen ger en översiktlig bild av utvecklingen i kommunens verksamhet. I förvaltningsberättels en
beskrivs även viktiga händelser som har inträffat under året, förväntad utveckling, viktiga personalförhål landen
och annat som är av betydelse för styrning och uppföljning.

2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Mariestads kommun redovisar ett delårsresultat som uppgår till 83,7 miljoner kronor (mkr).
Delårsresultatet föregående år uppgick till 71,4 mkr. De båda åren har en påverkan av den
pågående pandemin. Föregående års delårsresultat präglades av flera tillfälliga statsbidrag och
bidrag för ökad sjukfrånvaro i samband med pandemin. Årets delårsresultat präglas av en positiv
konjunkturutveckling, vilket har medfört ökade skatteintäkter. Det kommer framöver vara svårt
att jämföra resultatet med dessa två årens resultat eftersom det finns en påverkan på både intäkter
och kostnader inom verksamheterna till följd av pandemin.
Kommunen prognostiserar ett resultat på 90,5 mkr, vilket motsvarar 5,9 procent av skatt och
statsbidrag.
Den senaste skatteprognosen tillsammans med generella statsbidrag för 2021 medför ett totalt
överskott gentemot budget om 46 mkr. Därutöver har riktade statsbidrag tillförts vård och
omsorg om 12,8 mkr. Eftersom de extra generella statsbidragen trappas ned inför 2023 kommer
det att krävas anpassningar av verksamheten för att bemöta lägre intäktsnivåer. Omställning av
verksamhet tar tid därför är det viktigt att det påbörjas redan under 2021.
Vid delåret 2021 prognostiseras både överskott och underskott gentemot budget inom
nämnderna. Underskotten inom de större nämnderna socialnämnden och utbildningsnämnden
täcks av överskott från finansverksamheten. Att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet
inom budgetramarna är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning. Vid en
jämförelse på totalnivån prognostiseras en god budgetföljsamhet för året.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid delåret krävs även att trenden för
kommunfullmäktiges mål (både det finansiella målet och de fyra verksamhetsmålen) är positiv.
Bedömningen är att samtliga fem kommunfullmäktigemål har en positiv trend. Kommunen är
därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.
2.1.1 Omvärld

Den svenska konjunkturen återhämtas snabbare än väntat. Detta kan utläsas av
konjunkturutvecklingen efter årets första halvår. Det ses en ökning i både arbetade timmar och
bruttonationalprodukt (BNP). Detta medför att prognosen för produktion, sysselsättning och
inkomster för år 2021 förbättras, vilket i sin tur medför en ökning av skatteunderlaget.
I och med att fler vaccineras ökas vaccinskyddet och myndigheternas beslut att gradvis mildra
Coronarestriktionerna kommer att gynna ekonomin och förbättra konjunkturutvecklingen för
2021. Den senaste tidens ökade smittspridning på grund av deltamutationer utgör en väsentlig
risk för den globala utvecklingen. Länder med ett lägre vaccinationsskydd bör särskilt beaktas.
Kommunernas ekonomi påverkas i år av att Sveriges kommuner och regioner (SKR) har
reviderat upp både BNP och skatteunderlaget. Resultatprognosen för landets kommuner ser
mycket god ut och även i år kommer flera kommuner att redovisa stora överskott. Detta trots att
kostnaderna har ökat i jämförelse med föregående år. Förklaringen är kommunerna under 2020
erhöll statlig kompensation för till exempel sjukersättningar och merkostnader till följd av
pandemin inom äldreomsorgen samtidigt som vissa verksamheter inte kunde bedrivas fullt ut.
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En annan viktig parameter i skatteunderlaget är befolkningstillväxten i landet.
Befolkningstillväxten är i nuläget betydligt lägre än den har varit de senaste tio åren. Första
halvåret av 2021 var ökningen i Sverige 30 000 personer. Befolkningen inte har ökat så långsamt
sedan 2008. Den främsta anledningen är att invandringen är den lägsta sedan 2005. Den klart
största invandrargruppen under första halvåret bestod främst av personer som fötts i Sverige och
som därefter utvandrat och återvänt.
2.1.2 Kommunens ekonomiska utveckling

Mariestads kommun beslutade i samband med budget 2020 om ett reformpaket för åren 2020 2022, uppgående till 95 mkr. Av dessa utgör 42 mkr 1 procent i effektivisering, resterande är
åtgärder inom respektive verksamhet. Pågående pandemi har medfört att vissa åtgärder inte har
genomförts som planerat utan då har andra effekter fått genomföras för att klara av minskade
budgetramar.
De åtgärder som beslutades i och med reformpaketet har medfört att kommunens ekonomiska
utveckling har stärkts. De senaste två åren har det egna kapitalet ökat med 61 mkr. Resultatet
2020 var 43 mkr efter en inlösen av bundna finansiella kostnader om 26 mkr.
Kommunens ekonomiska ställning har förbättrats årligen sedan 2018 och kommunen har i
nuläget ett bättre utgångsläge för att möta framtiden. För att förbättra den ekonomiska
ställningen än mer krävs det ett resultat närmare 3 procent.
Kommunens delårsresultat uppgår till 84 mkr och årets resultat prognostiseras uppgå till 90 mkr.
Det är svårt att jämföra nettokostnadsutvecklingen mellan delåren då kostnader för pandemin
och ersättning för dessa har påverkat. Vid en jämförelse mellan nettokostnadsutveckling i
delårsresultaten 2020 och 2021 framgår en ökning på 4,5 procent. Ökningen kan förklaras med
ökade kostnader till följd av pandemin för exempelvis skyddsutrustning och personal. Under
2020 erhöll kommunen ersättning för skyddsutrustning och sjukfrånvaro och hade då till och
med en negativ nettokostnadsutveckling jämfört med 2019.
Vid en jämförelse mellan delårens intäktsutveckling kan utläsas att skatt och
statsbidragsutvecklingen är i princip oförändrad. Däremot har de finansnettot förbättras i och
med minskade räntekostnader.
Investeringsnivån är högre vid delåret i år än föregående år. Vid delåret i år är nivån på 140 mkr
vilket kan jämföras med 97 mkr vid föregående delår. Förklaringen är att det skett en förskjutning
av större investeringar, exempelvis Kronoparkens förskola. Den höga investeringsnivån krävs för
exploatering av mark och för underhåll av befintliga fastigheter och lokaler.
Befolkningsutveckling 2021
Mariestad kommuns befolkning ökade med 145 personer under första halvan av 2021. I slutet av
juni hade kommunen 24 658 invånare. Det totala flyttningsöverskottet var 171 invånare varav
invandringsöverskottet bestod av 9 invånare och inrikes flyttningsöverskottet bestod av 154
invånare. Ökningen av befolkningen i Mariestads kommun första halvan av 2021 berodde i
huvudsak på ett högt antal inrikes inflyttningar.



Det positiva flyttningsöverskottet innehöll främst personer ur åldersgrupperna 30-34 år,
65-69 år och 0-4 år.
Det negativa flyttningsöverskottet innehöll främst personer ur åldersgrupperna 80 -84 år
och 85-89 år.
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2.1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Även under 2021 har den pågående pandemin påverkat verksamheterna men mycket har ändå
genomförts och nedan följer ett urval av händelser. Generellt har utveckling och effektivisering
påskyndats genom bland annat digitalisering.


Arbetet med ElectriVillage väcker fortsatt stor uppmärksamhet och flera projekt har
genomförts, däribland projekt med samordnad varudistribution tillsammans med Taxi i
Mariestad, Coop Sverige och Coop Mariestad, Stora Enso, Lindholmen Science park,
Freelway med flera.



Samarbetet har inletts med kriminalvården och Specialfastigheter om markförvärv inför
en större etablering av nytt fängelse i anslutning till Rödjan. Under året har kommunen
arbetat med tre större etableringsförfrågningar och ett flertal ytterligare
etableringsförfrågningar av varierande storlek samt ärenden som ska genomföras med
syfte att skapa arbetstillfällen.
Bostadsbyggnation pågår eller planeras inom flera antagna detaljplaner. Företaget Helix
bygger 57 hyreslägenheter på före detta Bantorget. Bygglov har beviljats för 51
hyreslägenheter i de så kallade Sandvikshusen. Nya flerbostadshus med plats för drygt 60
lägenheter planeras inom området Törnberga på Sjölyckan. Därtill pågår byggnation av
cirka 30 lägenheter i kvarteret Tranan på Kungsgatan. Beredningen av utvecklingsplanen
för yttre hamnen är slutförd.
Det sammanfattande omdömet för Mariestad kommuns företagsklimat uppgår till 4,11,
vilket är ett tillfredsställande resultat. Snittet för Sverige uppgår till 3,43. Mariestad
kommuns omdöme 2020 var 3,81.







Nybyggnationer och reinvesteringar i fastigheter och ledningsnät dimensioneras för
kommunernas framtida behov, detta bland annat genom utbyggnation av kommunala
VA-tjänster till nya områden och anpassning av befintliga anläggningar.



En nummer för felanmälan in till kommunen har lett till en ökad service och ökad
tillgänglighet för våra medborgare.



Mariestad kommuns strategi för genomförande av Agenda 2030 antogs av
kommunfullmäktige i maj. Vissa utbildningsinsatser för verksamheten har genomförts
och en organisation för genomförande av strategin är etablerad.



Dacapo har fått två korta yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) godkända inom
området hållbar planering. Ett samarbete är inlett med Metsä Tissue AB om en ny
industriell YH-utbildning.



Utbildningsnämnden har valt att fokusera på ledning och stimulans för att alla
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barn/elever ska nå målen för sin utbildning. Detta arbete innefattar till stor del att arbeta
med och utveckla kompetensen kring digitala verktyg i undervisningen. I och med att
pandemin krävde omställning till distansundervisning i flera fall har kompetenshöjning
inom undervisning med digitala verktyg gått snabbt.


Förskolan visar generellt ett högt resultat gällande barnens trygghet i verksamheterna
utifrån den enkät som vårdnadshavare svarar på varje år. Elever i grundskolan och
gymnasiet visar generellt ett högre resultat gällande trygghet än tidigare år, med undantag
för elever i årskurs 8 som tappat en procentandel jämfört med föregående år. Under delar
av hösten 2020 och en del av vårterminen 2021 hölls distansundervisning, vilket ka n ha
påverkat resultaten.



Gymnasieskolan och vuxenutbildningen övergick till distansundervisning till följd av
pandemin.



Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd är i linje med första halvåret 2020, vilket går
mot trenden i kommunsverige som visar ett ökande antal i behov av försörjningsstöd
under pågående pandemi.



Förfrågningsunderlag för att delta i valfrihetssystem i hemvården finns och ett uppdaterat
ersättningssystem är framtaget för att skapa goda förutsättningar för privata utförare att
etablera sig i Mariestad.

2.1.4 Investeringar för utveckling
Nämnd (mkr)

Nettoinvestering
januari-augusti

Budget netto *)

Årsprognos

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen

24,6

95,5

77,4

18,1

Tekniska nämnden

113,3

212,6

172,5

40,1

Utbildningsnämnden

0,5

1

1

0

Socialnämnden

1,4

1,5

1,5

0

139,8

310,6

252,4

58,2

Totalt

*) inklusive tilläggsbudget.
Årets nettoinvesteringar uppgår vid delårsbokslutet till 139,8 mkr och årsprognosen är 252,4 mkr.
Total budget för investeringar är 310,6 mkr. I detta ingår en tilläggsbudget för markinköp på
35 mkr. Inom kommunstyrelsens verksamheter avser investeringarna främst exploatering om
25 mkr och inom tekniska nämnden avser de främst Kronoparkens förskola och ishallen samt
VA-investeringar.
Under flera år har kommunen satsat på utveckling av nya industri- och bostadsområden. Detta
för att generera nya kommuninvånare och därmed ökade skatteintäkter. Under året har flertalet
exploateringsinvesteringsprojekt fortlöpt inom såväl industri som bostäder. Arbeten i dessa
områden har påbörjats tidigare och kommer att fortsätta minst hela det här året om inte nya
etableringar tillkommer som kräver en fortsatt exploatering. Nya vägstrukturer har också anlagts
för att kunna ta emot ytterligare nyetableringar. Exempel är bostadsområdet Sjölyckan och
Västerängs och Horns/Haggårdens industriområden. Under året har en fortsatt bebyggelse av
bostadsområdet Sjölyckan skett då efterfrågan på tomter varit hög. Området har utvecklats som
bostadsområde i snart 10 år och kommer troligtvis att arbetas vidare med till 2030 enligt gällande
översiktsplan. Tomtförsäljningen har medfört att driftintäkterna för tomtförsäljningen genererat
13 mkr till kommunens resultat under 2021. Ytterligare projekt för bostadsbyggande har också
påbörjats.
Inom exploatering av verksamhetsområden för industri och handel har det arbetats med tre
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större områden under året.
Under året har kommunen gjort strategiska markinköp vid E20 och norra infarten till Mariestad
för att vara förberedda för en framtida utveckling av industrier.
De största projekten hittills under 2021:
Projekt

Belopp (mkr)

Kronopark, ny förskola

25

Inköp mark Korstorp och Spirhult 2021

20,4

Energiinnovativa åtgärder, Kronoparks förskola

19,7

Metsä Tissue delprojekt VA

14

Renovering Ishallen samt gestaltning Vänerhofsområdet 2018

12,8

Ombyggnation Hamnrestaurangen och Sill & Dynamit

10,6

2.1.5 Förväntad utveckling

Trender i omvärlden och risker och osäkerheter som kan påverka mål och vision måste bevakas
och här summeras några väsentliga förväntade utvecklingsområden inom kommunens
verksamheter.


Verksamheten arbetar vidare med att möjliggöra fler bostäder och fler företag att etablera
sig i Mariestads kommun.



ElectriVillage fortsätter med inriktningen att skapa nya arbeten baserade på klimathållbar
affärsutveckling.



Det kommer finnas ett behov av att stödja och utveckla insatser mot en ökad fysisk och
psykisk ohälsa. Detta för att hjälpa individer till att försörja sig själva men också att vara
ett stöd för kommunens invånare vid kontakt med andra myndigheter för att invånarna
ska få rätt hjälp och rätt försörjning.



Övriga myndigheters inriktningar måste följas framöver då det påverkar kommunens
möjlighet till samarbeten.



Fortsatt utveckling inom det tekniska området med ett hållbarhetsfokus.



Utveckling mot en säkrare och tryggare region genom att följa omvärldsutvecklingen,
analysera och tillämpa befintliga planer om hur vi bäst rustar vår kommun och genom
preventiva åtgärder bättre möter framtidens klimatutmaningar i form av extremväder.

2.1.6 Finansiell analys

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


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



Kapacitet - Visar kommunens kapacitet eller långsiktiga betalningsberedskap. Här
redovisas den finansiella motståndskraft som kommunen har på lång sikt. Större kapacitet
innebär mindre känslighet för kommande lågkonjunkturer.
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Risk - Riskanalysen visar den finansiella riskexponeringen. God ekonomisk hushållning
gör det lättare att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder.



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

Sammanfattning

Kommunens delårsresultat för 2021 uppgår till 83,7 mkr. Mariestads kommun redovisar ett bra
resultat i jämförelse med tidigare år men också i förhållande till beslutad budget. En viktig del av
förklaringen är ökningen av skatt och statsbidrag vilket ökar med 5,0 procent vid delåret och 4,7
procent i årsprognosen.
Under 2021 uppgår nettoinvesteringsvolymen för perioden till 139,8 mkr vilket är 43,1 mkr högre
än föregående år. Investeringarna har finansierats med egna medel (resultatet och avskrivningar)
till 93 procent. I jämförelse med 2020 är det en lägre nivå men det är bättre än åren före det. I
jämförelserna över åren ingår engångsintäkter som försäljningsintäkter och bidrag, vilket
finansierat en del av tidigare investeringar.
Kommunens risknivå mäter utvecklingen av likvida tillgångar och långfristiga skulder.
Kommunens tillgångar i likvida medel är över tid låg och finansiella skulder har ökat. När hänsyn
tas till hela pensionsåtagandet är det långsiktiga handlingsutrymmet svagt. Under året har
likviditeten stärkts genom nyupplåning. Föregående år fick kommunerna finansiellt tillskott
genom extra statsbidrag, detta kvarstår inte i år. Ett finansiellt mått är soliditeten, inklusive hela
pensionsåtagandet och uppgår vid delårsbokslutet till 4 procent, en ökning från 3 procent vid
årsbokslutet 2020.
I årsprognosen har verksamhetens nettokostnader en positiv budgetavvikelse på 5,7 mkr. Årets
resultat har i årsprognosen en total positiv avvikelse gentemot budget på 60,8 mkr. Skatteintäkter
och finansverksamheten visar stora positiva avvikelser i årsprognosen. Totalt visar nämnderna
och verksamheternas nettokostnad på en god budgetföljsamhet på totalnivå. Vid jämförelse
mellan delårsresultaten är nettokostnaderna 4,5 procent högre i år än föregående år.
Årsprognosen jämfört med bokslut 2020 visar på en nettokostnadsökning med 3,3 procent.
Resultat
Resultat

Delårsbokslut 2021

Delårsbokslut 2020

83,7

71,4

29,7

90,5

8,2

7,3

2,0

5,9

Reavinster och
jämförelsestörande
poster (mkr)

-0,4

0

0

-0,4

Resultat efter
reavinster och
jämförelsestörande
poster (mkr)

83,3

71,4

29,7

90,1

Resultat (mkr)
Procent av skatter och
bidrag (%)

Budget 2021

Prognos 2021

Årets delårsresultat för kommunen är positivt och uppgår till 83,7 mkr, vilket är ett bra resultat i
jämförelse med tidigare år och ett högre resultat än budget. I och med resultatet ökar det egna
kapitalet med motsvarade belopp. De två senaste årens resultat präglas av extra statsbidrag och
minskade verksamhetskostnader i och med pandemin. För att på ett rättvisande sätt kunna
jämföra 2020 och 2021 års resultat med kommande års bör dessa kostnader och intäkter
exkluderas. Det kommer dock vara mycket svårt eftersom flera kostnader och intäkter redovisas
inom verksamheternas resultat och inte är särredovisade.
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Finansnetto
Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) är bättre än föregående år och
uppgår till +4,8 mkr (+1,2 mkr 2020). En stor del av detta beror på avslutade räntederivat som
gör att kommunen får lägre räntekostnader. Även fortsatt låga marknadsräntor påverkar
räntekostnaderna positivt jämfört mot budget.
Skatteintäkter och nettokostnader
Utveckling av skatteintäkter
och nettokostnader
Ökning/minskning av
skatteintäkter och statsbidrag
(mkr)
Procentuell förändring (%)
Nettokostnadsökning/
minskning (mkr)
Procentuell förändring (%)

Delårsbokslut 2021

Delårsbokslut 2020

Budget 2021

Prognos 2021

49,2

47,5

54,2

68,1

5,0

5,1

4,0

4,7

40,4

-18,1

23,1

46,5

4,5

-2,0

4,0

3,3

Investeringar
Investerings- och
exploateringsredovisning
(mkr)

Delårsbokslut
2021

Delårsbokslut
2020

Budget 2021

Prognos 2021

Investeringar, skattefinansierad
verksamhet

93,0

46,9

180,7

138,1

Investeringar, taxefinansierad
verksamhet

21,8

26,3

54,7

42,4

Investeringar,
exploateringsverksamhet

25,0

23,5

75,2

71,9

Årets nettoinvesteringar

139,8

96,7

310,6

252,4

Årets resultat + avskrivningar

130,0

115,4

99,7

160,0

93,0

119,4

32,1

63,3

- i förhållande till årets
nettoinvesteringar (%)

Årets nettoinvesteringar uppgår vid delårsbokslutet till 139,8 mkr och årsprognosen är 252,4 mkr.
Total budget för investeringar är 310,6 mkr. I detta ingår en tilläggsbudget om 35 mkr.
Tillsammans med årets resultat skapar avskrivningarna utrymme för investeringar. Relationen
mellan avskrivningarna och de faktiska nettoinvesteringarna ger en bild av om
investeringsvolymen är påfrestande för skuldsättningen eller likviditeten. Som framgår av tabellen
ovan ligger prognosen för nettoinvesteringarna för 2021 (252,4 mkr) högre än det utrymme som
skapats från verksamheten (160,0 mkr). Detta medför en påfrestning på likviditeten, vilket även
varit fallet tidigare år. För att skapa en långsiktig ekonomi i balans måste investeringsvolymen
anpassas till utrymmet.
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Kapacitet
Soliditet

Delårsbokslut
2021

Delårsbokslut
2020

Budget 2021

Prognos 2021

Soliditet exklusive hela
pensionsåtagandet och
koncernbank (%)

32

31

28

30

Soliditet exklusive hela
pensionsåtagandet och inklusive
koncernbank (%)

21

-

-

21

Soliditet inklusive hela
pensionsåtagandet och exklusive
koncernbank (%)

5

3

1

6

Soliditet inklusive hela
pensionsåtagandet och
koncernbank (%)

4

-

-

4

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur
stor del av kommunens tillgångar som finansieras av egna medel.
Kommunen har genom införandet av koncernbank fått en högre balansomslutning, vilket gör att
soliditeten förändras. För att kunna jämföra soliditeten med tidigare mål anges värdena både med
och utan koncernbankens påverkan.
Soliditeten exklusive pensionsåtagandet och koncernbanken uppgår till 32 procent, vilket är 1
procent högre än föregående delårsresultat och 3 procent högre än vid årsbokslutet 2020. Att
soliditeten exklusive pensionsåtagandet ökar beror främst på resultatnivån men också att mycke t
av investeringarna kunnat finansieras med egna medel under perioden. Även en bra likviditetsnivå
som finansierar investeringar utan lån påverkar positivt.
För att få en mer rättvis bild av kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme ska
soliditeten mätas inklusive hela pensionsåtagandet, det vill säga den del som klassificeras som
ansvarsförbindelse och som inte påverkar resultaträkningen. Soliditeten inklusive
pensionsskulden men exklusive koncernbank uppgår vid delåret till 5 procent, en ökning med 2
procentenheter jämfört med föregående delår och 3 procentenheter sedan senaste årsskiftet.
Självfinansieringsgrad av
investeringarna
Självfinansieringsgrad av
investeringarna (%)*

Delårsbokslut 2021

Delårsbokslut 2020

93

119

Budget 2021

Prognos 2021
49

62

*) Självfinansieringsgraden visar hur stor andel av investeringarna som finansieras med egna medel. Ett må tt på
100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar och alltså inte behöver låna.
Självfinansieringsgraden efter delårsresultatet 2021 är på en hög nivå, vilket förklaras av en hög
resultatnivå. Nivån är lägre än förra året vid samma tidpunkt. En större del av investeringarna har
finansierats med lånade medel de senaste åren och årets delårsresultat visar att inte a lla
investeringar har kunnat finansierats med egna medel.
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Risk
Finansiella tillgångar
(mkr)

Delårsbokslut 2021

Delårsbokslut 2020

Budget 2021

Prognos 2021

Aktier och andelar, bokfört
värde

37,2

37,2

37,2

37,2

Likvida medel

73,2

69,0

25,0

50,0

Checkkredit

150

150

150

150

Likviditetsposition
Likvida medel är ett mått på den kortsiktiga handlingsberedskapen. Medlen behövs för att
garantera att verksamheterna kan fungera. Kommunen står som ansvarig för checkkrediten på
koncernkontot och de kommunala bolagens saldo regleras som en skuld eller fordran vid
bokslutet. Bolagen kan vid behov nyttja krediten löpande. Checkkrediten på 150 mkr har nyttjats
under viss del av året men vid bokslutstillfället var ingen kredit nyttjad ur ett koncernperspektiv.
De kommunala bolagen hade vid bokslutstillfället per 31 augusti ett belopp på 46,1 mkr
tillgängligt, detta redovisas i kommunen som en kortfristig skuld på kommunägda bolag.
Årets kassaflöde
Kommunens kassaflöde (likvida medel enligt ovan) har varit positivt och är 73,2 mkr vid
utgången av perioden. I detta ingår 46,1 mkr som är disponibelt på koncernkontot. Under 2020
fick kommunen generella statsbidrag från staten med anledning av pandemin, motsvarande har
inte påverkat kassaflödet i år. Koncernkontot redovisas övergripande hos kommunen.
Investeringarna har behövts finansierats genom lån.
Finansiella skulder (mkr)
Lån i bank (kort- och
långfristiga)

Delårsbokslut 2021

Delårsbokslut 2020

2 072

930

Budget 2021

Prognos 2021

1 030

2 172

Kommunen och koncernen har från i år en koncernbank. Samtliga lån i koncernen redovisas hos
kommunen. Av lån i bank vid delårsbokslut på 2 072 mkr avser 1 063 mkr lån i kommunens
bolag.
Kommunens låneskuld har ökat med 100 mkr under 2021. Det har inte varit någon ökning i
bolagen. Amortering har skett med 12,5 mkr. Av koncernens totala skulder (2 072 mkr) är
280 mkr intecknade i räntederivat hos bolagen. Övriga lån har både fast och rörlig ränta.
Kommuninvest är långivare bakom samtliga skulder. Koncernens genomsnittliga ränta för
perioden var 0,81 procent (1,11 procent 2020).
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. Koncernens finanspolicy anger vilka
instrument som är tillåtna samt önskad nivå av riskexponering. Här följer en genomgång av olika
risker, vilken policy som gäller 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
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med rörlig.
Fast ränta kan uppnås på två sätt; antingen genom att teckna lån med fast ränta eller genom
räntederivat i kombination med lån med rörlig ränta. I det sistnämnda fallet byter man den rörliga
räntan i lånet mot en fast ränta i en så kallad ränteswap. Kommunen har ingen ränteswap medan
bolagen har totalt fem stycken till ett värde av 280 mkr med en återstående löptid på mellan ett
och sju år.
I finanspolicyn anges målen för skuldportföljens genomsnittliga räntebindning och
kapitalbindning. Räntebindningen ska vara mellan ett och fem år och kapitalbindningen mellan
två och fem år. Vid periodens slut var de genomsnittliga värdena 1,96 år respektive 1,80 år.
Koncernen har både fast och rörlig ränta för att minska och sprida riskerna över tid. Efter att
koncernbanken startat sker under de närmaste åren en omarbetning av lånestrukturen till att få
färre antal lån jämfört med tidigare där varje bolag och kommunen hade dem var för sig.
Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden (mkr)

Delårsbokslut 2021

Avsättning till pensioner
(inklusive löneskatt)

Delårsbokslut 2020

Budget 2021

Prognos 2021

17

16

21

16

Pensionsförpliktelser äldre än
1998 (inklusive löneskatt)

562

567

533

556

Total pensionsförpliktelse

579

583

555

572

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär i
praktiken att större delen av skulden tas upp som en ansvarsförbindelse utanför resultat -och
skuldredovisning. Denna del är dock lika viktig ur risksynpunkt då ansvarsförbindelsen kommer
att generera framtida utbetalningar för kommunen. Den totala pensionsskulden är 579 mkr och
totalt eget kapital är 675 mkr enligt balansräkningen.
Det totala pensionsåtagandet har minskat mellan 2020 och 2021 liksom de senaste åren före det.
Borgensåtaganden
Borgensåtaganden
(mkr)

Delårsbokslut 2021

Delårsbokslut 2020

Budget 2021

Prognos 2021

Mariehus AB

0

656,7

676,3

0,0

VänerEnergi AB

0

233,6

233,6

0,0

38,1

39,6

28,5

36,6

0,4

0,5

0,7

0,3

11,3

12,6

14,1

10,0

0,1

0,1

0,1

0,1

49,9

943,1

953,3

47,0

Koncerninterna

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

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

Delårsresultat 2021

Budget 2021

Prognos 2021

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen

79,3

129,1

129,1

0,0

Tekniska nämnden

117,8

176,5

176,5

0,0

Utbildningsnämnden

352,1

519,6

528,8

-9,2

Socialnämnden

394,6

578,5

585,3

-6,8

Miljö- och
byggnadsnämnden

1,0

6,4

4,7

1,7

Räddningstjänsten

18,9

28,2

28,3

-0,1

Revisionen

0,4

0,9

0,9

0,0

Överförmyndarnämnden

1,2

1,5

1,7

-0,2

Delsumma

965,3

1 440,7

1 455,3

-14,6

Finansverksamhet

-19,7

12,6

-7,7

20,3

Verksamhetens
nettokostnad

945,6

1 453,3

1 447,6

5,7

Den som följer budget har goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Vid delåret 2021
prognostiseras både överskott och underskott gentemot budget inom nämnderna. Underskotten
inom socialnämnden (6,8 mkr) och utbildningsnämnden (9,2 mkr) täcks av överskott från
finansverksamheten (20,3 mkr). Vid en jämförelse på totalnivån prognostiseras en god
budgetföljsamhet för året.
I årets budget ingår en effektivisering med 1 procent per nämnd. Detta för att ha en budget och
ett resultat enligt de finansiella målen. Kostnadsutvecklingen vid jämförelse med föregående års
delårsbokslut är relativt hög och vid delårsbokslutet har nettokostnaderna ökat med 4,5 procent.
Årsbokslut 2020 mot prognosen 2021 visar en nettokostnadsökning på 3,3 procent. 2020 var
ökningen 2,0 procent. Detta visar att verksamheternas arbete med effektiviseringar får fortsätta.
För ytterligare kommentarer till nämndernas delårsresultat och prognoser se "Bilaga
- Nämndernas delårsrapporter - augusti 2021".
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2.2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
I policyn för verksamhet- och ekonomistyrning finns övergripande interna regler som ska styra
kommunens beslut såväl på den politiska nivån som på tjänstemannanivån. Y tterst syftar
styrningen till att använda kommunens resurser på ett effektivt sätt för att uppnå god ekonomisk
hushållning. Policyn ska säkerställa en stabil långsiktig ekonomi för kommunens verksamheter.
Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en målmedveten styrprocess som syftar till att uppnå både
verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat utifrån god ekonomisk hushållning. Kommunens
planeringsprocess för ekonomi- och verksamhet sker i följande processer:


omvärldsanalys



investeringsprocess




kommunövergripande mål- och budgetprocess
nämndens mål- och budgetprocess



uppföljning och analys.

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


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



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



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

2.2.1 Kommunens målarbete

Mariestads kommun har en vision som handlar om hur vi vill ha det i kommunen i framtiden
"Vision 2030". Visionen är en ledstjärna som påverkar både stora och små beslut om vad
kommunen ska lägga tid, pengar och andra resurser på. Alla verksamheter ska planera sin
verksamhet med syfte att sträva mot visionen. Den är beslutad av kommunfullmäktige. En av
våra viktigaste strategier för att nå dit är vår målstyrning.
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om en ny styrmodell med syfte att knyta ihop mål - och
budgetprocessen utifrån beslutad policy för verksamhet- och ekonomistyrning. Styrmodellen i sig
är politiskt neutral. Styrmodellen tydliggör den röda tråden från visionen, via
kommunfullmäktiges mål och budget och nämndernas mål och budget till verksamheternas
ansvar för aktiviteter och resultat. Styrmodellen tydliggör också återkopplingen av resultat till
kommunfullmäktige utifrån analys och uppföljning. Styrmodellen syftar till att uppnå både
verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat utifrån god ekonomisk hushållning.
Styrmodellen för Mariestads kommun utgör grunden för målprocessen som i sin tur utgör
grunden för kommunens kvalitetsarbete. I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige även om fem
övergripande mål som gäller för Mariestads kommun under hela mandatperioden och som anger
den politiska viljeriktningen och ambitionen (VAD vi ska göra).
1. Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning
2. Mariestad – en trygg kommun för alla
3. Mariestad – en kreativ och innovativ kommun

Delårsrapport - augusti 2021, Mariestads kommun

18(62)

4. Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott
bemötande
5. Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun
Respektive nämnd har brutit ned vad kommunfullmäktigemål 2-5 innebär för dem och har
beslutat om ett till två nämndspecifika mål per kommunfullmäktigemål. Nämndmålen gäller
precis som kommunfullmäktigemålen under hela mandatperioden och anger den politiska
viljeriktningen och ambitionen (VAD vi ska göra) för respektive nämnd.
Alla verksamheter har arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- och enhetsnivå
som beskriver HUR verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och beskrive r vilket
resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen.
I samband med delår och helår följs status på alla aktiviteter upp och ger en indikation om status
för måluppfyllelsen för nämndens mål. Utifrån nämndernas arbete och bedömning av
måluppfyllelse sker vidare en samlad bedömning av status för måluppfyllelsen för
kommunfullmäktiges mål. Den samlade bedömningen görs av kommundirektörens
ledningsgrupp tillsammans med kvalitetscontroller och kvalitetssamordnare.

2.2.2 Intern kontroll

Mariestad kommuns arbete med intern kontroll regleras genom regler för intern styrning och
kontroll. Reglerna syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll. Den interna kontrollen ska utformas för att med rimlig grad av
säkerhet säkerställa att


verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt



den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig



lagar, styrdokument och beslut efterlevs



tillgångar säkras och förluster förhindras



allvarliga fel upptäcks och elimineras.
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Kommunstyrelsen har ett särskilt uppdrag att leda och samordna kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över de andra nämnderna. Detta ger styrelsen ett övergripande ansvar för att de
övriga nämnderna arbetar med intern kontroll på ett tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen
ansvarar för att en organisation kring intern kontroll upprättas i kommunen och att övergripande
regler upprättas.
Nämnder har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive
verksamhetsområden
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den
interna kontrollen. Planen ska baseras på en riskanalys där riskernas sannolikhet och konsekvens
bedöms.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnd i den omfattning
som fastställts i intern kontrollplanen.
I samband med delårsbokslutet har nämndernas uppföljning enligt årets intern kontrollplaner
rapporterats till kommunstyrelsen. I de fall avvikelser noterats har verksamheterna planerat
och/eller vidtagit åtgärder.

2.3 God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är enligt kommunallagen att fastställa verksamhetsmål och
finansiella mål för att erhålla en god ekonomi för kommande generationer. God ekonomisk
hushållning betyder också att kommunen inom sina verksamheter ska säkerställa att resurserna
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en
ändamålsenlig styrning, till exempel genom att sätta upp mål, upprätta planer och program samt
kontinuerligt följa upp utvecklingen. Till en god ekonomisk hushållning hör också att ha en
beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar
vidta nödvändiga åtgärder.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning har kommunen beslutat fem
kommunfullmäktigemål varav ett utifrån det finansiella perspektivet och fyra utifrån det
samhälleliga uppdragets perspektiv.
Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder
bedriver sin verksamhet inom budgetramarna. En god budgetföljsamhet visar också på en bra
styrning av kommunens resurser. Vid delåret 2021 prognostiseras både överskott och underskott
gentemot budget inom nämnderna. Underskotten inom de större nämnderna socialnämnden och
utbildningsnämnden täcks av överskott från finansverksamheten. Vid en jämförelse på totalnivån
prognostiseras en god budgetföljsamhet för året.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid delåret krävs att trenden för
kommunfullmäktiges mål (både det finansiella målet och de fyra verksamhetsmålen) är positiv.
Kommunfullmäktiges första mål, det ekonomiska målet, mäts årligen utifrån tre delmål. De båda
delmålen resultatmålet och soliditetsmålet bidrar till en positiv trend då prognosen visar att de
kommer att uppnås under mandatperioden.
Investeringar av skattefinansierad verksamhet ska vara självfinansierade. Prognosen tyder på att
investeringarna kommer att uppgå till 138,1 mkr. Kommunens prognostiserade resultat och
avskrivningar som uppgår till 160,0 mkr. Detta innebär att investeringarna kommer kunna vara
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självfinansierade.
Investeringar i taxefinansierad verksamhet prognostiseras till 42,4 mkr. Dessa investeringar ska
vara finansierade via VA-kollektivet.
Investeringar inom exploateringsverksamhet prognostiseras till 71,9 mkr, vilket avser exploatering
av mark som kommer att generera försäljningsintäkter till kommunen i framtiden.
Totala prognostiserade investeringsnivån uppgår 252,4 mkr, vilket är inom årets budget. För att
uppnå investeringsmålet om totalt 486 mkr för perioden 2020-2022 får investeringarna för åren
2021 och 2022 totalt uppgå till högst 300 mkr. Utifrån bokslut 2020, prognos 2021 och budget
2022 prognostiseras en avvikelse gentemot delmålet för investeringarna. Utvärdering av vad som
investeras och hur investeringarna finansieras utgör en väsentlig aspekt när måluppfyllelsen för
det finansiella målet utvärderas. Under året har viktiga strategiska exploateringsinvesteringar
gjorts, vilket inte ursprungligen inte var planerat i reformpaketet. Vid delåret är bedömas det
finansiella målet totalt ha en positiv trend för att kunna uppnås under mandatperioden men det är
viktigt att investeringsnivån för 2022 beaktas.
Vad gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål har verksamheterna under årets första åtta
månader arbetat med flertalet aktiviteter med syfte att bidra till måluppfyllelse för respektive
nämnds mål. Aktiviteterna utgör en indikator för trenden för respektive nämndmål. Trenden för
respektive nämndmål summeras till trenden för respektive kommunfullmäktigemål. Nämndernas
mål bidrar sammantaget till en positiv trend för samtliga fyra kommunfullmäktigemål vid delåret.
Kommunen är därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges fyra
verksamhetsmål för mandatperioden.
2.3.1 Kommunfullmäktiges mål

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

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

Uppfyllt
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1. Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För ekonomin ska det
anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska ge ut tryck
för realism och handlingsberedskap och vara anpassade till kommunens ekonomiska förutsättningar.
Mariestad kommun har i nuläget en svag handlingsberedskap på längre sikt, vilket soliditetsmåttet visar. För att
stärka kommunens soliditet kommer det att krävas ett årligt resultat på minst 2 procent per år och en lä gre
lånefinansiering till investeringarna än i nuläget. För att säkerställa detta kommer det finansiella målet att mätas
och följas upp årligen utifrån följande delmål:


Resultatet ska vara minst 2 procent över mandatperioden.
o År 2020 = 2 procent , År 2021 = 2 procent, År 2022 = 2 procent



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

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




Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över mandatperioden och total investeri ngsram
om 270 mkr (2020-2022).
Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade över mandatperioden och total investeringsram
om 216 mkr (2020-2022).
Koncernens samlade investeringsram över mandatperioden är 791 mkr och är fördelade enligt:
o Mariestad kommun 486 mkr
o Mariehus AB 170 mkr
o VänerEnergi AB 135 mkr (88 procent)

Summering av det finansiella målet och de tre delmålen
Det finansiella målet mäter kommunens ekonomiska ställning på kort och lång sikt. Nedan
redovisas måluppfyllelsen per delmål. De båda delmålen resultatmålet och soliditetsmålet bidrar
till en positiv trend då prognosen visar att de kommer att uppnås under mandatperioden.
Utifrån bokslut 2020, prognos 2021 och budget 2022 prognostiseras en avvikelse gentemot
delmålet för investeringarna. Utvärdering av vad som investeras och hur investeringarna
finansieras utgör en väsentlig aspekt när måluppfyllelsen för det finansiella målet utvärderas.
Under året har viktiga strategiska exploateringsinvesteringar gjorts, vilket inte ursprungligen inte
var planerat i reformpaketet. Vid delåret är bedömas det finansiella målet totalt ha en positiv
trend för att kunna uppnås under mandatperioden men det är viktigt att investeringsnivån för
2022 beaktas.
Måluppfyllelse status

Positiv trend

”Resultatet ska vara minst 2 procent över mandatperioden”
Finansiellt mål
Resultat (mkr)
Procent av skatteintäkter och statsbidrag
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Årsbokslut 2020

29,7

90,5

42,8

2,0

5,9

2,9
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Kommentar
Resultatmålet uppnås genom att årets resultat prognostiseras till 90,5 mkr vilket motsvarar 5,9
procent av årets skatteintäkter och statsbidrag.

”Soliditeten ska öka med minst 1 procent per år för att uppnå en positiv soliditet
(inklusive hela pensionsskulden) vid mandatperiodens utgång"
Finansiellt mål

Budget 2021

Prognos 2021

Årsbokslut 2020

Soliditet exklusive pensionsåtaganden (%)

28

30

29

Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%)

1

4

2

Kommentar
Koncernbank har införts under 2021. Detta påverkar soliditeten då balansomslutning blir högre.
Värdena i tabellen ovan avser exklusive koncernbank.
För att öka soliditeten kommer det att krävas att investeringarna finansieras mer av egna medel
det vill säga mindre lånefinansiering. För att uppnå det krävs ett högre resultat eller lägre
investeringsnivå.
Vid en jämförelse mellan de två olika soliditetsmåtten vid årsbokslutet 2020 och prognos 2021
framgår att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet bedöms öka från plus 2 procent till plus 4
procent.
Det som främst bidragit till att soliditeten har ökat är resultat på 8,1 procent av skatt och
statsbidrag.

Investeringsmålet

Investeringar 20202022 (mkr)

Kommunen
skattefinansierad
verksamhet

Bokslut
2020

Prognos
2021

Budget 2022

Bokslut
2020
+ prognos
2021
+ budget
2022

Mål

Avvikelse

145,3

210,0

119,5

474,8

270,0

-204,8

40,4

42,4

40,5

123,3

216,0

92,7

185,7

252,4

160,0

598,1

486,0

-112,1

Mariehus AB

32,1

90,1

100,0

222,2

170,0

-52,2

VänerEnergi AB

47,9

47,1

43,0

138,0

135,0

-3,0

265,7

389,6

303,0

958,3

791,0

-167,3

Kommunen
taxefinansierad
verksamhet
Totalt kommunen

Totalt koncernen

Notera:


Budget 2021 är kommunfullmäktiges budget (kf den 15 juni 2020 § 73) plus tilläggsbudget
på 35 mkr (kf den 29 mars 2021 § 33).



Budget 2022 är enligt mål och budget 2022-2024 (kf den 14 juni 2021 § 79).
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Bolagens investeringsbelopp är bokslut 2020 plus investeringsbudget 2021-2022
presenterade vid budgetupptakt inför budget 2022 (den 26 februari 2021).

Kommentar
Prognosen 2021 är enligt nämndernas prognoser vid tertial 2 och uppgår till 252,4 mkr i
kommunen och totalt i koncernen 389,6 mkr. Kommunfullmäktige har under året beslutat att
utöka budgeten med totalt 35 mkr och budgeten i kommunen uppgår till totalt 310,6 mkr.
Utökningen av investeringsbudgeten har främst varit för markinköp för framtida exploatering av
industrimark.
För att uppnå målet med en investeringsnivå på 486 mkr i kommunen förutsätts att
investeringarna hålls inom budgetnivån 2021-2022. Målet på 486 mkr är beräknad utifrån
reformpaketet, vilket medför ett resultat på 2 procent och en självfinansiering av skattefinansierad
verksamhet.
Investeringar av skattefinansierad verksamhet ska vara självfinansierade. Prognosen tyder på att
investeringarna kommer att uppgå till 138,1 mkr. Kommunens prognostiserade resultat och
avskrivningar uppgår till 160,0 mkr. Detta innebär att investeringarna kommer kunna vara
självfinansierade.
Under 2021 har finansieringen skett genom nyupplåning i kommunen med 150 mkr (varav
50 mkr i september). i de kommunala bolagen har ingen nyupplåning skett. Detta är enligt
prognostiserade investeringar under 2021.
Investeringar i taxefinansierad verksamhet prognostiseras till 42,4 mkr. Dessa investeringar ska
vara finansierade via VA-kollektivet.
Investeringar inom exploateringsverksamhet prognostiseras till 71,9 mkr, vilket avser exploatering
av mark som kommer att generera försäljningsintäkter till kommunen i framtiden.
Totala prognostiserade investeringsnivån uppgår 252,4 mkr, vilket är inom årets budget. För att
uppnå investeringsmålet om totalt 486 mkr för perioden 2020-2022 får investeringarna för åren
2021 och 2022 totalt uppgå till högst 300 mkr. Utifrån bokslut 2020, prognos 2021 och budget
2022 prognostiseras en avvikelse gentemot delmålet för investeringarna. Utvärdering av vad som
investeras och hur investeringarna finansieras utgör en väsentlig aspekt när måluppfyllelsen för
det finansiella målet utvärderas. Under året har viktiga strategiska exploateringsinvesteringar
gjorts, vilket inte ursprungligen inte var planerat i reformpaketet.
2. Mariestad – en trygg kommun för alla

Genom stabil ekonomi, bra kvalitet och trygga miljöer kan Mariestad erbjuda en hållbar kommun för alla som
bor, verkar och vistas här.
Mariestad är en trygg samhällsspelare med engagemang och medborgarfokus.
Måluppfyllelse status

Positiv trend

Kommentar
Nämnderna arbetar med åtta nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Samtliga
nämnder bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till måluppfyllelse för
kommunfullmäktigemålet. Den samlade bedömningen är att kommunfullmäktigemålet har en
Delårsrapport - augusti 2021, Mariestads kommun

24(62)

positiv trend.
Vad gäller antal hushåll som erhåller försörjningsstöd nås inte målvärdet men är i linje med första
halvåret 2020, vilket går mot trenden i kommunsverige som visar ett ökande antal i behov av
försörjningsstöd under pågående pandemi.
Inom utbildningsnämnden visar förskolan generellt ett högt resultat gällande barnens trygghet i
verksamheterna utifrån den enkät som vårdnadshavare svarar på varje år. Elever i grundskolan
och gymnasiet visar generellt ett högre resultat gällande trygghet än tidigare år, med undantag för
elever i årskurs 8 som tappat en procentandel jämfört med föregående år. Under delar av hösten
2020 och en del av vårterminen 2021 hölls distansundervisning, vilket kan ha påverkat resultaten.
Tekniska nämnden informerar löpande allmänheten via hemsidor och sociala medier om
kommande och pågående markaktiviteter. Kommunikationen sker även genom webbkartor som
exempelvis Googlemaps. Detta för att höja medvetenheten om kommande eller pågående
trafiksituation och därigenom möjliggöra andra transportvägar för att motverka besvärliga
trafiksituationer med risk för olyckor. Vidare har verksamheten arbetat med att verkställa ny
cykelplan och ett antal trafiksäkerhetsåtgärder. Cykelstråken möjliggör att fler medborgare
använder cykel, vilket på sikt bidrar till ett mindre klimatavtryck. Verksamheten har varit
engagerade vid trygghetsvandringar och arbetsgrupper för att öka tryggheten genom att motverka
störningar, stölder och skadegörelse inom området gata, hamn och fastighet.
Nämndens mål
2.1 I Mariestad är det självklart att
alla hjälps åt och att alla är
inkluderade
2.2 I Mariestad kan alla vistas och
röra sig fritt genom säkra och
tillgängliga miljöer
2. Alla barn/elever/matgäster
känner sig trygga i
utbildningsnämndens verksamheter
2.1 Mariestads invånare är trygga
med att de får den hjälp de behöver
när de behöver den
2.2 Missbruk av alkohol och alla
andra typer av droger inklusive
läkemedel ska minska för en trygg
miljö och tillvaro för alla
2. Verksamhet miljö och bygg har en
given roll i de forum där
kommunens utformning och
utveckling skapas och delar sin
kompetens för en trygg utveckling
till medborgarna
2.1 Våra ute- och innemiljöer samt
våra leveranser är trygga och säkra
för alla
2.2 Vi ska minska vårt klimatavtryck
och vår miljöpåverkan

Måluppfyllelse status

Nämnd
Kommunstyrelsenämnden

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

MTG - Tekniska nämnden
Positiv trend
MTG - Tekniska nämnden
Positiv trend
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3. Mariestad – en kreativ och innovativ kommun

Chefer, ledare och medarbetare uppmuntras till nytänkande ”utanför boxen”.
Genom omvärldsbevakning hämtar vi inspiration från andra och skapar hållbara lösningar för våra
kommuninvånare.
Måluppfyllelse status

Positiv trend

Kommentar
Nämnderna arbetar med sju nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemå let. Samtliga
nämnder bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till måluppfyllelse för
kommunfullmäktigemålet. Den samlade bedömningen är att kommunfullmäktigemålet har en
positiv trend.
Arbetet med ElectriVillage väcker fortsatt stor uppmärksamhet och flera projekt har genomförts,
däribland projekt med samordnad varudistribution tillsammans med Taxi i Mariestad, Coop
Sverige och Coop Mariestad, Stora Enso, Lindholmen Science park, Freelway med flera.
Mariestad kommuns strategi för genomförande av Agenda 2030 antogs av kommunfullmäktige i
maj. Vissa utbildningsinsatser för verksamheten har genomförts och en organisation för
genomförande av strategin är etablerad. Under september kommer alla chefer och ledare att få en
djupare utbildning i Agenda 2030 och hur arbetet ska inkluderas i verksamhetsplaneringen.
De digitala aktiviteterna inom Dacapo som genomförts under året med syfte att stärka
entreprenörskapet inom hantverk för att stärka plats- och affärsutveckling i Mariestad har mött
ett stort intresse.
Utbildningsnämnden har valt att fokusera på ledning och stimulans för att alla barn/elever ska nå
målen för sin utbildning. Detta arbete innefattar till stor del att arbeta med och utveckla
kompetensen kring digitala verktyg i undervisningen. I och med att pandemin krävde omställning
till distansundervisning i flera fall har kompetenshöjning inom undervisning med digitala verktyg
gått snabbt.
Nämndens mål
3.1 Mariestad är platsen för kreativa
möten för invånare, besökare,
näringsliv och medarbetare
3.2 Mariestad ligger i framkant och
andra aktörer inspireras av oss

3. Alla barn/elever utvecklas via
ledning och stimulans att nå målen
för sin utbildning
3.1 Socialnämnden har ett innovativt
och hållbart förhållningssätt med
fokus på digitala lösningar som
skapar mervärde för dem vi är till för

Måluppfyllelse status

Nämnd
Kommunstyrelsenämnden

Positiv trend
Kommunstyrelsenämnden
Positiv trend
Utbildningsnämnden
Positiv trend
Socialnämnden
Positiv trend

3.2 Inom socialnämnden råder en
positiv förändringskultur där alla
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Nämndens mål
medarbetare bidrar och vet hur de
för fram nya idéer
3. Verksamhet miljö och bygg har en
positiv förändringskultur där alla
medarbetare bidrar och vet hur man
deltar
3. Vi tar tillvara på såväl
medarbetarnas som medborgarnas
kreativitet för att utveckla vår
verksamhet

Måluppfyllelse status

Nämnd

Positiv trend
MTG - Miljö- och byggnadsnämnden
Positiv trend
MTG - Tekniska nämnden
Positiv trend

4. Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott
bemötande

Vårt bemötande ska oavsett ärende ge en positiv känsla.
Vi skapar mervärde för de vi är till för i varje samtal och möte.
Vi sätter stort värde på våra invånare, besökare, företagare och anställda.
Måluppfyllelse status

Positiv trend

Kommentar
Nämnderna arbetar med fem nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Samtliga
nämnder förutom miljö- och byggnadsnämnden bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till
måluppfyllelse för kommunfullmäktigemålet. Den samlade bedömningen är att
kommunfullmäktigemålet har en positiv trend. Bedömningen att arbetet har en neutral trend
inom miljö- och byggnadsnämnden beror på att arbetet med kompetensutveckling kring
bemötande inte genomförts på grund av pandemin.
Samtliga aktiviteter inom sektor ledning bidrar till att invånarna i Mariestads kommun eller övriga
intressenter kan ta del av kommunens tjänster och en organisation med större fokus på press och
medieutbildning ger invånaren bättre insyn i kommunens arbete.
Målvärdet med beslut om ekonomiskt bistånd inom 48 timmar efter ansökan är uppnått och
tillgängligheten för våra medborgare är mycket stor.
Samarbetet mellan nämnderna har lett till en ökad service och ökad tillgänglighet för våra
medborgare (ett nummer in). Även tillgängligheten under jourtid har förbättrats och förtydligats.
Förutom ökad tillgänglighet för medborgarna effektiviseras verksamheten då hanteringen av
felanmälan och klagomål blir mer rationell.
Arbete med öppen data har genomförts, vilket innebär att information till allmänheten och andra
professioner gällande pågående projekt som påverkar samhället är mer lättillgänglig.
Nämndens mål
4. Vi har ett professionellt
förhållningsätt med fokus på att
skapa mervärde för de vi är till för

Måluppfyllelse status

Nämnd
Kommunstyrelsenämnden

Positiv trend

4. Se och förstå alla barn och elever
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Nämndens mål

Måluppfyllelse status

Nämnd

Positiv trend
4. Alla medborgare får ett tryggt och
korrekt bemötande av
socialnämndens verksamheter
4. I verksamhet miljö och bygg finns
en hög kompetens och medvetenhet
om service, gott bemötande och
effektiv handläggning
4. Upplevelsen i mötet med vår
verksamhet är professionellt och
trevligt

Socialnämnden
Positiv trend
MTG - Miljö- och byggnadsnämnden
Neutral trend
MTG - Tekniska nämnden
Positiv trend

5. Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun

I Mariestad finns förutsättningar för hållbar tillväxt.
Entreprenörskap uppmuntras och ses som en tillgång.
Vi förstår vikten av utbildning och forskning för att satsa rätt inför framtiden.
Måluppfyllelse status

Positiv trend

Kommentar
Nämnderna arbetar med åtta nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Samtliga
nämnder bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till måluppfyllelse för
kommunfullmäktigemålet. Den samlade bedömningen är att kommunfullmäktigemålet har en
positiv trend.
Samarbetet har inletts med kriminalvården och Specialfastigheter om markförvärv inför en större
etablering av nytt fängelse i anslutning till Rödjan. Under året har kommunen arbetat med tre
större etableringsförfrågningar och ett flertal ytterligare etableringsförfrågningar av varierande
storlek samt ärenden som ska genomföras med syfte att skapa arbetstillfällen.
Bostadsbyggnation pågår eller planeras inom flera antagna detaljplaner. Företaget Helix bygger 57
hyreslägenheter på före detta Bantorget. Bygglov har beviljats för 51 hyreslägenheter i de så
kallade Sandvikshusen. Nya flerbostadshus med plats för drygt 60 lägenheter planeras inom
området Törnberga på Sjölyckan. Därtill pågår byggnation av cirka 30 lägenheter i kvarteret
Tranan på Kungsgatan. Beredningen av utvecklingsplanen för yttre hamnen är slutförd.
Det sammanfattande omdömet för Mariestad kommuns företagsklimat uppgår till 4,11, vilket är
ett tillfredsställande resultat. Snittet för Sverige uppgår till 3,43. Mariestad kommuns omdöme
2020 var 3,81. Rankingplaceringen för 2021 släpps först den 22 september.
Nybyggnationer och reinvesteringar i fastigheter och ledningsnät dimensioneras för
kommunernas framtida behov, detta bland annat genom utbyggnation av kommunala VA-tjänster
till nya områden och anpassning av befintliga anläggningar. Även en ökad kapacitet inom
området för samhällstjänster såsom restaurangnäring och idrottsevent bidrar till att öka
attraktiviteten att bosätta sig i eller besöka regionen.
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Förfrågningsunderlag för att delta i valfrihetssystem i hemvården finns och ett uppdaterat
ersättningssystem är framtaget för att skapa goda förutsättningar för priva ta utförare att etablera
sig i Mariestad.
Nämndens mål
5.1 Företagsklimatet i Mariestad är
rankat som topp 25 av landets
kommuner

Måluppfyllelse status

Nämnd
Kommunstyrelsenämnden

Positiv trend

5.2 Mariestad växer och utvecklas

Kommunstyrelsenämnden
Positiv trend

5.1 Sektor utbildning ska erbjuda en
attraktiv arbetsplats för elever,
medarbetare, chefer och framtida
medarbetare
5.2 Hög kvalitet ska prägla
utbildningsnämndens verksamheter
och ge förutsättningar för ett gott
företags- och näringslivsklimat
5.1 Socialnämnden i Mariestads
kommun är en attraktiv arbetsgivare
som lockar till sig rätt kompetenser i
förhållande till våra behov
5.2 Det finns goda förutsättningar
för privata utförare av hemtjänst att
kunna etablera sig i valfrihetssystem
i Mariestad
5. Verksamhet miljö och bygg har på
ett enkelt sätt tydliggjort möjligheter
och förutsättningar för etablering
och utveckling till entreprenörer och
privatpersoner
5. Vi skapar tekniska förutsättningar
för tillväxt

Utbildningsnämnden
Positiv trend
Utbildningsnämnden
Positiv trend
Socialnämnden
Positiv trend
Socialnämnden
Neutral trend
MTG - Miljö- och byggnadsnämnden
Positiv trend
MTG - Tekniska nämnden
Positiv trend
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2.4 Balanskravsresultatet
Kommunallagen föreskriver att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för
ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och återställas
under de närmast följande tre åren.
Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar 2020 visade ett överskott på 36,3 mkr. Det
innebär att inget belopp finns kvar att reglera mot balanskravet inför 2021.
För 2021 är bedömningen efter augusti månad att balanskravet för året uppnås.
Resultatanalys och avstämning av balanskravet
(mkr)

Prognos 2021

Årsbokslut
2020

Årsbokslut
2019

Årsbokslut
2018

Årets resultat enligt resultaträkningen

90,5

42,8

18,2

26,1

- avgår samtliga realisationsvinster

-0,4

-6,3

-1,6

-0,8

+justering för realisationsvinster enl.
undantagsmöjlighet

0,0

0

0

0

+justering för realisationsförluster enl.
undantagsmöjlighet

0,0

0

0

0

+orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0

0

0

-justering för återföring av orealiserade förluster i
värdepapper

0,0

0

0

0

90,1

36,3

16,6

25,3

-74,8

-21,7

0

0

0,0

0

0

0

15,3

14,6

16,6

25,3

0,0

0

0

0

15,3

14,6

16,6

25,3

0,0

0

0

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
-reservation av medel till resultatutjämningsreserv
+användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
+synnerliga skäl att inte återställa
Summa
Balanskravsunderskott att återställa

I ovanstående avstämning av det lagstadgade balanskravet har resultatet reducerats med de
realisationsvinster som uppstått under året. Balanskravsresultatet för 2021 är positivt och inget
negativt resultat finns att reglera.
Resultatutjämningsreserv
Från och med den 1 januari 2013 gör kommunallagen det möjligt att i vissa fall reservera delar av
ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv kan
sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets
resultat efter balanskravsjusteringar är negativt.
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Resultatutjämningsreserv RUR (mkr)

Prognos 2021

Årsbokslut
2020

Årsbokslut
2019

Årsbokslut
2018

Resultat

90,5

42,8

18,2

26,1

- Avgår reavinster

-0,4

-6,5

-1,6

-0,8

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

90,1

36,3

16,6

25,3

1 530,8

1 463

1 393

1 345

En procent av skatteintäkter och statsbidrag

15,3

14,6

0

0

Två procent av skatteintäkter och statsbidrag

0,0

0,0

27,8

26,9

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

74,8

21,7

-11,2

-1,6

Reservation till RUR

74,8

21,7

0

0

120,9

46,1

24,4

24,4

Skatteintäkter och statsbidrag

Ackumulerat RUR

För att göra en reservation till RUR ska resultatet överstiga en procent av skatter och generella
statsbidrag. Med årets resultat menas det lägsta av årets resultat och årets resultat efter
balanskravsjusteringen. För 2021 förväntas RUR kunna användas. Enligt resultatet och beräknad
soliditet får kommunen en positiv soliditet inklusive pensionsskulden vid årsbokslutet. Då kan
reservering ske och beslut tas i samband med årsredovisningen.
Totalt har kommunen från tidigare år reserverat 46,1 mkr till resultatutjämningsreserven. Med
årets prognostiserade reservation på 74,8 mkr blir total RUR 120,9 mkr.
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2.5 Väsentliga personalförhållanden
Kommunens huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster inom bland annat
äldreomsorg, barnomsorg och skola. Kommunen ger också annan service till dem som bor i
kommunen och till dem som besöker oss och då i samverkan med andra kommuner.
Omfattningen av vårt uppdrag innebär att våra medarbetare tillsammans representerar över 100
olika yrkestitlar; allt från de stora grupperna av omvårdnadspersonal och pedagoger till andra
tjänster som innehas av ett fåtal personer.
Avsikten med den personalekonomiska redovisningen är att ge en bild av ett antal
personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens medarbetare.
2.5.1 Ledar- och medarbetarskap

HR-avdelningen har tagit fram ett utbildningspaket för chefer och de två första av fem
utbildningar genomfördes innan sommaren. Det första steget innehöll en genomgång av de
stödsystem som finns i organisationen. Steg två var en arbetsrättslig utbildning, med fokus på
kraven i anställningen utifrån anställningsavtal och kollektivavtal. Under hösten kommer
arbetsmiljöansvaret, kommunens arbete med rehabilitering samt genomförande av löneöversyn
att gås igenom. Fortsättningsvis är det tänkt att utbildningspaketet ska utgöra en del av
introduktionen av nya chefer.
Under senvåren genomfördes en utbildning i två delar om alkohol och droger på arbetsplatsen.
Utbildningen riktade sig till kommunens chefer och genomfördes av Aleforsstiftelsen som
kommunen har avtal med rörande stöd i dessa frågor. I samband med utbildningen gicks även
kommunens policy samt riktlinje om alkohol och droger igenom.
I maj genomfördes en utbildning i kommunens rehabverktyg och i juni påbörjades en digital
utbildning för samtliga medarbetare som handlar om våld i nära relationer.
2.5.2 Kompetensförsörjning

Under andra halvan av 2020 och våren 2021 har HR lett ett projekt med syfte att uppdatera och
digitalisera kommunens introduktion av nya medarbetare. Arbetet har gjorts i samråd med
representanter för såväl verksamheterna som fack och har mynnat ut i ett omfattande
introduktionsprogram i fem steg. Denna introduktion är övergripande och omfattar alla
nyanställda. Den kommer att kompletteras med verksamhetsspecifik information som
verksamheterna själva tar fram. Under hösten 2021 kommer även arbete påbörjas med att ta fram
en anpassad introduktion för nya chefer.
Under våren 2021 har arbetet med bemanningskalkyler fördjupats och intensifierats inom ramen
för kommunens heltidsarbete. Organisationen har förstärkts med en schemahandläggare med
uppgift att stödja chefer i det operativa arbetet med att skapa schemalösningar som stämmer
överens med bemanningsberäkningarnas utfall. Grunden i bemanningsberäkningar består i att på
enhetsnivå göra en djupgående analys av verksamhetens intäkter och leveranskrav. Mariestads
kommun har vid flera tillfällen lyfts fram av SKR som ett gott exempel i heltidsfrågan. Detta har
lett till att ett flertal digitala studiebesök har genomförts från andra kommuner i hela landet. Det
Vinnovafinansierade forskningsprojektet från Linköpings universitet fortlöper också under hela
2021.
Efter politiskt beslut lades bemanningsenheten ned efter 13 år, per den sista juni.
Arbetsuppgifterna har till viss del tagits över av en app samt en bemanningsstab inom sektor stöd
och omsorg.
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2.5.3 Arbetsmiljö och hälsa

Under 2020 inleddes arbetet med att digitalisera kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
(SAM). Arbetet syftar till att framförallt underlätta för kommunens chefer att arbeta med SAM
genom att samla information, mallar och checklistor för bland annat arbetsmiljöronder samt risk och konsekvensanalyser på ett ställe. Ytterligare en vinst med arbetssättet är att arbetsmiljöarbetet
blir mer transparent och det blir enklare att kunna följa upp vilka åtgärder som genomförts.
Införandeprojektet har letts av HR-avdelningen och ett stort antal utbildningar har genomförts
för kommunens chefer.
Under våren har Arbetsmiljöverket genomfört inspektion i kommunens verksamheter med fokus
på SAM. Vid inspektionen, som inleddes med ett möte med kommunledning och skyddsombud,
ställde Arbetsmiljöverket frågor om kommunens organisation och systematiska arbetsmiljöarbete,
bland annat om kommunens arbetsmiljöpolicy, rutiner för årlig uppföljning samt hur samverkan
med de anställda och skyddsombuden sker. Inspektionen resulterade i ett inspektionsmeddelande
enligt vilket kommunen ska vidta ett antal förbättrande åtgärder. Dessa är redan planerade att
genomföras under hösten. Arbetsmiljöverket återkommer 2022 för att undersöka om deras krav
blivit uppfyllda.
Sjukfrånvaron har under årets första halva börjat närma sig de nivåer som kommunen låg på före
pandemin.
2.5.4 Jämställdhet och mångfald

Enligt diskrimineringslagen ska kommunen årligen kartlägga och analysera löneskillnader mellan
kvinnor och män i arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga. Syftet med att också
kartlägga likvärdiga arbeten är att upptäcka och åtgärda löneskillnader.
Under försommaren har HR-avdelningen genomfört en arbetsvärdering som ett första steg inför
lönekartläggning. En arbetsvärdering är en systematisk metod för bedömning av kraven på olika
yrken inom kommunen. Utifrån ett antal kriterier jämförs yrkena för att se om de kan betraktas
som likvärdiga. Dessa delas sedan upp i grupper för jämförelse och analys. I analysen av lönerna
ställs yrken mot varandra för att undersöka om det förekommer osakliga löneskillnader mellan
män och kvinnor.
Under hösten, inför lönerevision 2022, ska utfallet av kartläggningen analyseras och förslag till
åtgärder tas fram.
2.5.5 Kommunen i siffror

Siffror avseende delår i tabellerna nedan avser uppgifter till och med 31 juni 2021.
Antal tillsvidareanställda
Antal tillsvidareanställda

Delår 2021

Totalt

Delår 2020
2 207

2 150

Den stora förändringen har skett inom sektor stöd och omsorg, där bland annat ett förändrat
arbetssätt med bemanning innebär fler tillsvidare- och färre timanställningar. Ökningen är även
ett resultat av att ekonomi inom MTG slagits ihop till en avdelning. Avseende uppgiften om
kommunledning 2020 fanns medarbetare på Dacapo medräknat. Dock inte för helåret 2020 eller
delåret 2021.
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Kostnader för lön och sjukfrånvaro
Löne- och sjukkostnader
(mkr)

Delår 2021

Total lönesumma

Helår 2020

Helår 2019

441,8

851,0

835, 5

12,4

21,7

14,1

varav sjukkostnader

Den ökade kostnaden för sjukfrånvaron kan i stor utsträckning härledas till pandemin.
Fördelning deltid/heltid
Andel heltid (%)

Delår 2021

Helår 2020
78

Helår 2019
77

66

Andelen heltidsanställda har fortsatt att öka, dock inte i samma takt som under de två föregående
åren. Skälet till att ökningen inte är lika stor kan hänföras till den pågående pandemin då
omställningen till heltid har fått stå tillbaka.
Uttag av föräldrapenning och vård av barn (VAB)
Uttag av föräldrapenning och VAB
(%)

Kvinnor

Män

Föräldrapenning

94

6

VAB

87

13

Ledig max 25 % upp till 8 år

94

6

Jämfört med föregående år är uppgifterna om uttag av föräldrapenning oförändrade. I år har
fördelningen av VAB förändrats med tre procentenheter och är högre för kvinnor.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i timmar av arbetad tid (%)

2021

2020

2019

Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid

7,1

7,5

6,0

Sjukfrånvaro kvinnor av sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor

7,9

8,3

6,8

Sjukfrånvaro män av sammanlagd ordinarie arbetstid män

4,4

4,7

3,2

Sjukfrånvaro 29 år eller yngre av sammanlagd ordinarie arbetstid 29 år eller yngre

6,5

7,1

4,7

Sjukfrånvaro 30-49 år av sammanlagd ordinarie arbetstid 30-49 år

7,0

7,5

5,5

Sjukfrånvaro 50 år eller äldre av sammanlagd ordinarie arbetstid 50 år eller äldre

7,3

7,6

6,6

Långtidsfrånvaro av total sjukfrånvaro i timmar

31,0

26,9

33,1

Långtidsfrånvaro av total sjukfrånvaro i timmar kvinnor

32,7

27,8

34,3

Långtidsfrånvaro av total sjukfrånvaro i timmar män

20,9

21,7

23,9

Långtidsfrånvaro av total sjukfrånvaro i timmar 29 år eller yngre

15,6

11,5

11,0

Långtidsfrånvaro av total sjukfrånvaro i timmar 30-49 år

31,3

28,3

30,3

Långtidsfrånvaro av total sjukfrånvaro i timmar 50 år eller äldre

34,2

28,6

37,5

Uppgiften om sjukfrånvaro avser månadsanställda medarbetare. Överlag är sjukfrånvaron lägre
än föregående år, och börjar närma sig de nivåer som fanns i organisationen före pandemins
utbrott. Då det inte går att särskilja covid-relaterad frånvaro från annan frånvaro, är det omöjligt
att avgöra om kommunen har/har haft en högre sjukfrånvaro enbart på grund av covid-19 eller
förkylningssymptom, eller om de högre nivåerna är det indirekta resultatet av att arbetsgivaren
inte kunnat arbeta med pågående/planerade insatser på individ-/gruppnivå.
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Medellöner
Totalt
Heltidslön
inklusive tillägg

Kvinnor

Heltidslön
exklusive tillägg

32 248

31 966

Heltidslön
inklusive tillägg

Män

Heltidslön
exklusive tillägg

31 737

Heltidslön
inklusive tillägg

31 460

Heltidslön
exklusive tillägg

34 171

33 868

Under lönerevisionen 2021 låg den generella ramökningen på 2,0 procent. Utöver detta gjordes
särskilda satsningar för vissa yrkeskategorier, dels utifrån formuleringar i löneavtal, men även av
andra skäl. Nivån på ökningen av medellönerna återspeglar detta.
Medelålder
Totalt

Kvinnor
46,3 år

Män
46,3 år

46,0 år

Jämfört med föregående år är medelåldern i organisationen oförändrad.
Åldersstruktur
Åldersspann

Antal
0-29 år

223

30-39 år

480

40-49 år

500

50-59 år

678

60-99 år

326

Förändringen mellan åldersspannen är marginell jämfört med föregående år.
Personalomsättning
Antal som slutat

Antal snittanställningar
102

Slutat/snittanställda (%)
2 111

4,8%

Uppgiften avser endast externa avgångar. Förändringen är marginell jämfört med föregående år.
Pensionsavgångar
Under året kommer 54 medarbetare att fylla 65 år. Fram till den sista juni hade 30 medarbetare
gått i pension.
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2.6 Den kommunala koncernen
2.6.1 Den kommunala koncernen - ta bort extra rubrik i färdig rapport

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




Mariehus AB. Kommunens andel är 100 procent. Innehåller Mariehus Uttern AB och
Mariehus Ärlan AB.
VänerEnergi AB. Kommunens andel är 88 procent. Resterande 12 procent är Töreboda
kommuns andel. Innehåller VänerEl AB.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). Kommunens andel i kommunalförbundet är
26,27 procent.

De kommunägda bolagen:

I kommunkoncernen ingår även Mariestad kommuns andel av Räddningstjänsten Östra Skaraborg,
Avfallshantering Östra Skaraborg, Tolkförmedling Väst och Skaraborgs Kommunalförbund.
2.6.2 Koncernens resultat
Den kommunala
koncernen (mkr)

Delårsbokslut 2021

Mariestads kommun

83,7

29,7

90,5

60,8

9,6

19,5

22,6

3,1

21,9

17,3

28,3

11,0

115,2

66,5

141,4

74,9

Mariehus AB
VänerEnergi AB
Totalt

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Koncernens delårsresultat visar ett plus på 115,2 mkr och en årsprognos på 141,4 mkr.
Årsbudgeten är 66,5 mkr.
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För Mariehus AB avser delårsresultatet siffror per den 30 juni 2021, årsprognosen avser siffror
per den 31 augusti 2021.
För VänerEnergi AB görs delårsbokslutet per den 31 augusti 2021, siffrorna för delårsresultat
och årsprognos redovisas enligt det.
Kommunalförbunden ingår inte i delårsresultat och årsprognos.
2.6.3 Sammanfattning viktiga händelser i koncernen









ROT-renoveringen i Mariehus AB av 102 lägenheter i kvarteret Alen pågår och kommer
att slutföras under december i år.
Mariehus AB har nyproducerat och byggt om lägenheter vilket utökat antalet lägenheter
med sju stycken.
Året inleddes med några kalla månader vilket har medfört att försäljningsvolymen av
fjärrvärme och el i VänerEnergi AB överstiger den budgeterade volymen. Den fortsatta
nybyggnationen samt olika aktörers satsning på laddinfrastruktur bidrar också till ökade
volymer.
Hösten 2020 blev VänerEnergi AB delägare till 20 procent i Bosnet AB (före detta
Bredband Östra Skaraborg). Under våren 2021 har det också skett ett byte av
kommunikationsoperatör från Fastbit/Openbit till Bosnet AB. I samband med denna
förändring avyttrades även aktierna i Fastbit AB.
Under året har VänerEnergi AB tecknat avtal med Kriminalvården om leverans av
fjärrvärme till anläggningen vid Rödjan.

2.6.4 Årets investeringar
Den kommunala
koncernen (mkr)

Utfall 2021-08-31

Mariestads kommun

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

139,8

310,6

252,4

58,2

Mariehus AB

50,2

98,3

90,1

8,2

VänerEnergi AB

21,0

47,1

47,1

0,0

211,0

456,0

389,6

66,4

Totalt

Den kommunala koncernen har en investeringsbudget på 456,0 mkr med ett beräknat utfall på
389,6 mkr.
De största enskilda projekten inom koncernen är:


Kronopark ny förskola




Inköp av mark
Energiinnovativa åtgärder, Kronoparks förskola



Metsä Tissue AB, delprojekt VA.

Mer information om Mariestad kommuns investeringar finns i förvaltningsberättelsen.
2.6.5 Kommunägda bolag
Mariehus AB

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


Tre nyproducerade lägenheter i Ärlan har tagits fram.



En ombyggnad med nyproduktionsstandard i kvarteret Lejonet 9 av två lägenheter har
tillskapat fyra lägenheter
Avtal har tecknats med två nya kommersiella hyresgäster. Dessa avtal har en längre löptid.




ROT-renoveringen av 102 lägenheter i kvarteret Alen pågår och kommer att slutföras
under december i år.

Framtid




Ett ökat behov av lägenheter finns både i centrala delarna men även i kransorterna i och
med ett ökat antal arbetstillfällen i kommunen.
Det finns ett ökat krav/efterfrågan på laddstationer för elbilar.
En stor utmaning är underhållsbehovet i bolagets fastigheter och framför allt att
förebygga vattenskador, detta främst genom rot-renoveringar. En underhållsplan för de
fem kommande åren har arbetats fram.

Ekonomisk översikt
Mariehus AB
(tkr)
Mariehus AB

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

117 400

120 784

3 384

-102 839

-103 646

Netto

14 561

Delårsbokslut
2021

Delårsbokslut
2020

697

60 604

58 940

-807

-345

-54 056

-56 713

17 138

2 577

352

6 548

2 227

Intäkter

10 050

10 103

53

-12

5 008

4 258

Kostnader

-5 569

-5 643

-74

38

-2 690

-2 831

Netto

4 481

4 460

-21

26

2 318

1 427

Intäkter

6 379

6 823

444

284

3 319

1 049

Kostnader

-5 928

-5 821

107

-296

-2 598

-1 067

451

1 002

551

-12

721

-18

Intäkter

133 829

137 710

3 881

969

68 931

64 247

Kostnader

-114 336

-115 110

-774

-603

-59 344

-60 611

19 493

22 600

3 107

366

9 587

3 636

Intäkter
Kostnader

Mariehus
Uttern AB

Mariehus
Ärlan AB

Netto
Totalt

Föregående
budgetavvikelse

Netto

Prognosen för året visar på ett resultat som är drygt 3 mkr bättre än budget.
Positiv resultatpåverkan


Ökade intäkter för ombyggda lägenheter i kvarteret Lejonet och lokal i Knallen.



Bolaget har fått försäkringsersättning efter en brand i en lägenhet.
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Hyreshöjningen för lägenheter var budgeterad till 1 procent, utfallet efter genomförd
förhandling blev 1,25 procent.



Handpenning vid försäljning av Lillängen 2:4 var inte budgeterad.




Ett högre elpris vid försäljning av el från vindkraft ger positiv effekt.
Minskade kostnader för köpt tjänst byggnadsarbete då bolaget har anställt två egna
snickare.
Minskade kostnader för planerat underhåll föreligger då fler åtgärder tas som
investeringar.




Lägre personalkostnader vid personalavgång och att tjänsten ännu inte är återbesatt.

Negativ resultatpåverkan


Ökade kostnader för utbyte av tvättmaskiner i gemensamma tvättstugor.



Ökade kostnader för tillval som hyresgästerna gör till sina lägenheter, till exempel
säkerhetsdörrar belastar driftkostnaderna i år.



Avskrivningarna ökar då vi aktiverar fler åtgärder tidigare än planerat i projekt.

Sammanställning investeringar
Mariehus AB
(tkr)

Budget

Prognos

Föregående
budgetavvikelse

Budgetavvikelse

Utfall 2021-08-31

Mariehus AB

72 230

72 230

0

0

39 199

Mariehus
Uttern AB

16 150

11 200

4 950

0

6 351

Mariehus Ärlan
AB

10 000

6 700

3 300

0

4 671

Totalt

98 380

90 130

8 250

0

50 221

Karlagatan 3: Projektet omfattar ombyggnation av befintliga bostäder och lokaler där fyra nya
lägenheter med nybyggnadsstandard har tillskapats. Lägenheterna blev klara för inflyttning 1 juli
och samtliga är uthyrda. Byte av tak på fastigheten har tillkommit till en kostnad av 2 mkr.
Restaurang Knallen: Ombyggnad av tom lokal i entréplan till restaurang har genomförts som
planerat och överlämnades till hyresgäst 1 september. Avvikelse mot budget beror på att
hyresgästen tagit en större del av investeringen själva. Detta förbättrar prognos mot budget med
cirka 3,5 mkr.
ROT-renovering Mariagatan: Projekten omfattar i huvudsak byte av avlopp/vattenstammar samt
renovering av kök och badrum i 102 lägenheter på Mariagatan 18-24. Arbetet löper på enligt plan
och beräknas vara färdigställt i december 2021. Inga avvikelser mot budget.
Fönsterbyte Stadshuset: Projektet omfattar byte av fönster och sanering av fogar. Halva huset har
färdigställts och beräknas helt klart december 2021. Omfattningen av saneringen har inte blivit så
stor, vilket gör att projektets prognos är 2 mkr bättre än budget.
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Personaluppgifter
Antal anställda

2021

Kvinnor

2020

2019

5

5

8

Män

27

24

23

Totalt

32

29

31

Totala personalkostnader
(tkr)

2021

Totalt

2020
9 075

Totala kostnader sjuklön
(tkr)

2021

Totalt

8 364

2020
506

Sjukfrånvaro i timmar av
arbetad tid (%)

2019

2021

8 989

2019
315

2020

307

2019

Total sjukfrånvaro av
sammanlagd ordinarie
arbetstid

7,1

5,9

5,6

Sjukfrånvaro kvinnor av
sammanlagd ordinarie
arbetstid kvinnor

0,0

7,5

11,2

Sjukfrånvaro män av
sammanlagd ordinarie
arbetstid män

7,1

5,5

3,9

70,5

48,4

68,0

Långtidsfrånvaro av total
sjukfrånvaro

Personalstyrkan har utökats med två snickare och en målare, för att på så sätt köpa mindre
tjänster.
VänerEnergi AB

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


Året inleddes med några kalla månader vilket har medfört att försäljningsvolymen av
fjärrvärme och el vida överstiger den budgeterade volymen. Den fortsatta nybyggnationen
samt olika aktörers satsning på laddinfrastruktur bidrar också till ökade volymer.



Hösten 2020 blev VänerEnergi AB delägare till 20 procent i Bosnet AB (före detta
Bredband Östra Skaraborg). Under våren 2021 har det också skett ett byte av
kommunikationsoperatör från Fastbit/Openbit till Bosnet. I samband med denna
förändring avyttrades även aktierna i Fastbit AB.



Under året har VänerEnergi AB tecknat avtal med Kriminalvården om leverans av
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fjärrvärme till anläggningen vid Rödjan.
Framtid


Att bygga samhällskritisk infrastruktur ställer särskilda krav på god kvalitet.
Säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet med skärpta krav på informationssäkerhet vad gäller
integritet och tillgänglighet samt dataskyddsförordningen (GDPR) är några av de
regelverk som tillkommit de senaste åren och som bolaget har att leva upp till.



El- och effektbristen i landet är något som gör sig allt mera påmind. Detta är redan idag
något som begränsar ytterligare tillväxt av elintensiv verksamhet.



Det senaste året har det varit en kraftig ökning av elmarknadspriset. Höga elpriser är
givetvis hämmande för utvecklingen i stort men det förbättrar också konkurrenskraften
för bolagets fjärrvärmeverksamhet.

Ekonomisk översikt
Föregående
budgetavvikelse

Delårsbokslut
2021

Delårsbokslut
2020

-17 000

-6 400

-156 554

-140 524

209 160

6 000

1 000

135 166

122 141

-16 600

-27 600

-11 000

-5 400

-21 388

-18 383

-35 960

-35 960

0

0

-27 495

-19 637

35 220

35 220

0

0

26 953

18 987

-740

-740

0

0

-542

-650

-255 720

-272 720

-17 000

-6 400

-184 049

-160 161

Kostnader

238 380

244 380

6 000

1 000

162 119

141 128

Netto

-17 340

-28 340

-11 000

-5 400

-21 930

-19 033

VänerEnergi
AB (tkr)
VänerEnergi
AB

VänerEl AB

Budget

Prognos

-219 760

-236 760

Kostnader

203 160

Netto
Intäkter

Intäkter

Kostnader
Netto
Totalt

Intäkter

Budgetavvikelse

VänerEnergi AB kommer åter igen att redovisa ett resultat som överstiger budget. Verksamheten
har pandemin till trots bedrivits med god stabilitet och driftsäkerhet. Det har inte skett någon
påtaglig förändring av kundernas betalningsförmåga.
Året inleddes med en kall vinterperiod vilket medförde en avsevärt större försäljning av
fjärrvärme och el jämfört med året innan. Vid en normal volym under resterande del av året
kommer bolaget att se ett årsbokslut som visar på större volymer och därmed ett bättre resultat
än budgeterat. En högre energiförsäljning har även medfört ökade kostnader för produktion av
värme. Även elnätskostnader för nätförluster har ökat till följd av kraftigt stigande
elmarknadspriser.
Den fortsatta nybyggnationen i kommunerna samt utökning av bland annat Kriminalvårdens
verksamhet vid Rödjan har medfört att intäkterna från anslutningsavgifterna blir större än
budgeterat.
Under våren har aktierna i intressebolaget Fastbit avyttrats. Försäljningen har förbättrat resultatet
med 3,4 mkr. Dessa intäkter finns inte med i årets budget.
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Sammanställning investeringar
VänerEnergi
AB (tkr)

Budget

Prognos

Föregående
budgetavvikelse

Budgetavvikelse

Utfall 2021-08-31

Elnät

21 500

22 500

1 000

0

14 035

Stadsnät

16 500

15 500

-1 000

0

2 786

7 000

7 000

0

0

2 553

150

150

0

0

0

0

0

0

0

-10

1 950

1 950

0

0

1 671

47 100

47 100

0

0

21 035

Fjärrvärme
Telekom
Nya
Energisystem
Gemensamt
Totalt

Årets investeringar bedöms följa budget.
En stor del av bolagets investeringar är kundstyrda. Nya kunder till distributionsnät medför
investeringar i nya anläggningar.
Fjärrvärmen har under året sett en tillväxt av nya kunder i samband med nybyggnationer i
Töreboda och utbyggnaden av industri och handelsområdet Sydport i Mariestad. Under hösten
kommer också Kriminalvårdens verksamhet vid Rödjan att anslutas i Mariestad.
Elnätet har fortsatt arbetet med att vädersäkra ledningar genom att gräva ned dem och inom ett
par år kommer samtliga luftledningar att vara nedgrävda.
Under de senaste åren har det varit ett intensivt arbete med att byta ut alla elmätare. I början av
året var projektet klart och därmed är samtliga 14 800 mätare utbytta.
Utbyggnaden av fibernäten närmar sig slutfasen. Intresset från flerfamiljshus är fortsatt stort så
årets målsättning är 700 nya anslutningar. Det medför att vid årsskiftet totalt kommer det att ha
utförts mer än 7 200 nyanslutningar.
Personaluppgifter
Antal anställda

2021

2020

2019

Kvinnor

15

15

14

Män

34

35

35

Totalt

49

50

49

Totala personalkostnader
(tkr)

2021

Totalt

Totala kostnader sjuklön
(tkr)
Totalt

2020
25 910

2021

2019
24 274

2020
215
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Sjukfrånvaro i timmar av
arbetad tid (%)

2021

2020

2019

Total sjukfrånvaro av
sammanlagd ordinarie
arbetstid

2,4

1,3

1,9

Sjukfrånvaro kvinnor av
sammanlagd ordinarie
arbetstid kvinnor

1,8

0,3

0,9

Sjukfrånvaro män av
sammanlagd ordinarie
arbetstid män

2,7

1,0

1,0

29,3

0,0

0,0

Långtidsfrånvaro av total
sjukfrånvaro

Personalomsättningen har alltid varit mycket låg i bolaget. Under 2021 sker två pensionsavgångar
och under 2022 beräknas ytterligare tre personer gå i pension.
2.6.6 Kommunalförbund utanför koncernredovisningen

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






Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Kommunens andel är 14 procent och baseras
på invånarandelen bland medlemmarna. Från 2016 ingår Mariestad i förbundet
tillsammans med Hjo, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda och Gullspångs kommuner.
AÖS ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information,
regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande. Organisationen leds
av en direktion som utser förbundschef.
Skaraborgs Kommunalförbund. Kommunens andel är 9 procent och baseras på
invånarandelen bland medlemmarna. Skaraborgs samtliga 15 kommuner är medlemmar.
Förbundet ska verka inom tillväxt- och utvecklingsfrågor och verksamhetsstöd och
intresse-/omvärldsbevakning och vara en plattform för samarbete mellan medlemmarna.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och
översättningsservice i Västra Götaland. Kommunen är medlem tillsammans med 42
kommuner och Västra Götalandsregionen. Förbundet leds av en direktion med
förtroendevalda från samtliga medlemmar.
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3 Finansiella rapporter
I avsnittet redogörs först för vilka redovisningsprinciper och redovisningsbegrepp som används. Därefter r edovisas
kommunens och koncernens räkenskapsrapporter med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys samt
noter, affärsverksamhet och VA-verksamhet.

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


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



Kostnader redovisas fortlöpande då de uppstår med beaktande av försiktighetsprincipen.



I enlighet med RKR R2 har kommunalskatten periodiserats enligt den prognos som
lämnas från Sveriges kommuner och regioner (SKR) i augusti aktuellt år.





I enlighet med RKR R10 har den särskilda löneskatten på pensionskostnader
periodiserats. Värdering av pensionsförpliktelser görs med tillämpning av Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld (RIPS19).
Särskild avtalspension och visstidspension är beräknade enligt RKR R10.



Förtroendevaldas pensioner redovisas som avsättning.



Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär
att skulden visas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Värdet på
ansvarsförbindelsen är något som i framtiden kommer att belasta kommunens resultat
och likviditet. Beräkning och underlag för pensioner erhålls från KPA pension i samband
med delårsbokslutet.
Pensionsskulden till och med 1997 redovisas inom linjen i balansräkningen under raden
"Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna".
Löneskatt har upptagits i beloppet. Intjänade pensioner från 1998 återfinns i
balansräkningen under raderna avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser och
kortfristiga skulder. Kommunen har beslutat att årligen, från 1998, utbetala hela
intjänandet av pensionen till de anställda.
Samtliga pensionsförpliktelser är återlånade.








Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet med
avdrag för planenliga avskrivningar. Ett basbelopp 47 600 kronor och en livslängd över 3
år används som gräns för att få bokföras som investering.
Linjär avskrivning görs vilket innebär samma avskrivningsbelopp per år fördelat över
avskrivningstiden. Avskrivningar påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk
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Komponentavskrivning på anläggningar sker på samtliga nya investeringar. Följande
indelningar görs:
Anläggningstyp

År

Mark

Ingen avskrivning

Markanläggningar

20-50

Maskiner och inventarier

5-10

Gator

20-100

Byggnader

20-80

Vatten/avlopp (VA)

50



För gator görs indelning i lokalgator, huvudgata, bostadsgata och broar samt därinom i
ytskikt och överbyggnad.



För byggnader görs indelning i ett större antal angivna komponenter som stomme, fasad,
ytskikt och ventilation. För varje enskilt projekt sker indelning i komponenter med olika
nyttjandeperioder.
VA 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 gös 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
driftredovisningen aktuellt år.

Personalrelaterade kostnader


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



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



Sociala avgifter har bokförts löpande månadsvis i form av procentuellt
omkostnadspålägg. Nämndernas påslag har varit 40,15 procent, vilket är samma som den
av Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderade avgiften.

Övriga redovisningsprinciper


Räntekostnader belastar inte pågående investeringsprojekt innan färdigställande.



För bidrag till infrastrukturella investeringar finns möjlighet till periodisering av
kostnaden. Kommunen periodiserar utbyggnaden av E20 över 15 år, från år 2014 till år
2029.
Kommunen har från 2021 infört koncernbank. Samtliga lån och derivat inom koncernen
hanteras av kommunen. Varje bolag ansvarar för sina respektive lån.




RKR R8 Redovisning av derivat och säkringsredovisning anger att redovisning av
ränterisk och valutarisk ska göras där derivatinstrument finns. De kommunala bolagen
har tecknat ränteswappar. Syftet med säkringen är att undvika snabba förändringar av
ränteläget och att inte få stora svängningar i finansiella kostnader. Till detta finns
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koncernens finanspolicy som visar att kreditförfallet ska vara jämt fördelat i tidsintervallet
ett och fem 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 som ska erläggas har om ränteswappar måste
lösas i förtid.
Upplupna kostnadsräntor och intäktsräntor som hör till aktuellt år har bokförts och
belastat redovisningsperioden.
Kommunen är ansvarig för koncernkrediten på bank. Det innebär att fordran respektive
skuld för koncernbolagens likvida medel på konton ska redovisas hos
kontoinnehavaren/gäldenären. Detta redovisas hos kommunen.
I enlighet med RKR R18 särredovisas intäkter och kostnader inom taxefinansierad
verksamhet som en kortfristig skuld alternativt kortfristig fordran.
Beslutade bidrag för ersättning av sjuklönekostnader har bokförts med faktisk utbetalning
under januari-juli. För augusti är bedömningen att ett så lågt belopp ska erhållas att inget
belopp har bokförts.
Komplett uppställning av noter finns i årsredovisningen. Ett större antal poster har
nothänvisning i delårsrapporten.

Sammanställd redovisning (koncernen)


Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt den kommunala
redovisningslagens kapitel 12. Bolag eller kommunalförbund med ägarandel överstigande
20 procent ingår i den sammanställda redovisningen i årsredovisningen. Vid
delårsbokslutet ingår VänerEnergi AB och Mariehus AB.

 Inga elimineringar inom koncernbolagen har gjorts vid delårsbokslutet.
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3.2 Begreppsförklaring
Resultaträkning - Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur förändringen av egna
kapitalet har uppkommit. Resultaträkningen beskriver hur kommunen finansierat verksamheten
under året (intäkter), och vilken resursförbrukning prestationerna har fört med sig (kostnader).
Förändringen av det egna kapitalet kan också utläsas genom att jämföra de två senaste årens
balansräkningar.
Balansräkning - Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen på balansdagen det vill
säga 31 augusti. Balansräkningen visar hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har
anskaffats (skulder och eget kapital). Tillgångssidan består av likvida medel, fordringar och olika
anläggningstillgångar som fastigheter, gator och vatten- och avloppsnät (VA-nät). Tillgångarna
har finansierats på två sätt, dels genom lånade medel och dels genom eget kapital, det vill säga
överskott från verksamheterna. Soliditeten, det vill säga storleken på det egna kapitalet i
förhållande till totala tillgångar, är ett mått på kommunens finansiella styrka. Soliditeten är viktig
att följa och analysera under en längre tidsperiod.
Kassaflödesanalys - Kassaflödesanalysen visar en betalningsflödesrapport som förklarar hur
räkenskapsperiodens löpande verksamhet och investeringar har finansierats, både internt och
externt. Analysen visar hur detta har inverkat på verksamhetens likvida medel.
Anläggningstillgångar - Tillgångar som är avsedda för att ägas under längre tid än tre år.
Huvuddelen av anläggningstillgångarna är fastigheter, VA-anläggningar, maskiner och inventarier.
Avskrivningar - Avskrivningar beräknas på anläggningstillgångarnas ursprungliga
anskaffningsvärde och den ekonomiska livslängden med inriktning på komponenter.
Komponentavskrivning - Indelning av anläggningstillgångar i olika komponenter efter beräknad
livslängd exempelvis stomme, ventilation, el och ytskikt. Fastighet, ga ta och VA är områden där
uppdelning sker.
Kortfristiga skulder - Kortfristiga lån som skall betalas tillbaka inom ett år från
balansräkningens datum.
Långfristiga skulder - Skulder som återbetalas på längre tid än ett år.
Likviditet - Betalningsförmåga på kort sikt.
Nettoinvesteringar - Investeringar efter avdrag för 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, det vill säga den del som inte är skulder.
Periodisering - Anvisningarna inför bokslutet har varit att alla kostnader och intäkter ska

Delårsrapport - augusti 2021, Mariestads kommun

47(62)

periodiseras och tas upp under det verksamhetsår som de tillhör.
Pensionsskuld - Pensionsskulden redovisas från och med 1998 enligt "blandmodellen" i den nya
redovisningslagen. Detta innebär att årets avsättning redovisas bland verksamhetens
nettokostnader i resultaträkningen och att skulden redovisas på balansräkningen. Endast
tillkommande pensionsskuld från och med 1998 redovisas som pensionsskuld. Pensionsskulden
per 31 december 1997, redovisas från och med 1998 som en ansvarsförbindelse.
MTG - Avser Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestad som huvudman
ansvarar för Miljö- och byggnadsnämnden som startade sin verksamhet den 1 januari 2007 och
en gemensam teknisk nämnd, 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 tillsatt direktion med representanter för
kommunerna fattar beslut om verksamheten där Mariestads andel är 26,27 procent.
AÖS - Avser Avfallshantering Östra Skaraborg. Mariestad är en av sju medlemmar i ett
gemensamt kommunalförbund. En politiskt tillsatt direktion med representanter för
kommunerna fattar beslut om verksamheten där Mariestads andel är 14 procent.
Mkr - Förkortning för miljoner kronor.
Tkr - Förkortning för tusen kronor.
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3.3 Resultaträkning
Resultaträkning
(externredovisning)
(mkr)

Not

Delårsbokslut
2021-08-31

Delårsbokslut
2020-08-31

Årsbudget
2021

Årsprognos
2021

Budgetavvikelse

Årsbokslut
2020-12-31

Verksamhetens intäkter

1

375,2

347,4

510,0

560,0

50,0

571,6

2,3

-1 274,5

-1 208,6

-1 893,3

-1 938,2

-44,9

-1 905,9

4

-46,3

-44,0

-70,0

-69,5

0,5

-66,8

-945,6

-905,1

-1 453,3

-1 447,7

5,6

-1 401,1

Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens
nettokostnader

Skatteintäkter

5

756,6

739,2

1 108,8

1 132,4

23,5

1 086,3

Generella statsbidrag och
utjämning

6

267,8

236,2

375,4

398,5

23,1

376,4

78,9

70,2

30,9

83,1

52,2

61,5

Verksamhetens
resultat

Finansiella intäkter

7

17,0

8,7

13,8

25,3

11,5

17,6

Finansiella kostnader

8

-12,2

-7,5

-15,0

-17,9

-2,9

-36,3

83,7

71,4

29,7

90,5

60,8

42,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83,7

71,4

29,7

90,5

60,8

42,8

Resultat efter
finansiella poster

Extraordinära poster

Årets resultat

Nämndernas
delårsresultat och
årsprognos (mkr)

Delårsbokslut
2021-08-31

Delårsbokslut
2020-08-31

Kommunstyrelsen

79,3

73,0

129,1

129,1

0,0

Tekniska nämnden

117,8

115,3

176,5

176,5

0,0

Utbildningsnämnden

352,1

337,8

519,6

528,8

-9,2

Socialnämnden

394,6

368,1

578,5

585,3

-6,8

Miljö- och
byggnadsnämnden

1,0

1,6

6,4

4,7

1,7

Räddningstjänsten

18,9

18,3

28,2

28,3

-0,1

Revisionen

0,4

0,3

0,9

0,9

0,0

Överförmyndarnämnden

1,2

1,7

1,5

1,7

-0,2

Delsumma

965,3

916,1

1 440,7

1 455,3

-14,6

Finansverksamhet

-19,7

-10,9

12,6

-7,7

20,3

Verksamhetens
nettokostnad

945,6

905,2

1 453,3

1 447,6

5,7
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3.4 Balansräkning
Balansräkning (mkr)

Not

Delårsbokslut
2021-08-31

Delårsbokslut
2020-08-31

Årsbokslut 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

9

1 661,2

1 502,4

1 569,7

Maskiner och inventarier

10

30,7

34,5

33,4

Finansiella anläggningstillgångar

11

37,2

37,2

37,2

1 729,1

1 574,1

1 640,3

12

41,2

46,3

44,6

Exploatering, förråd m.m.

13

98,2

90,2

92,4

Fordringar

14

200,8

150,4

146,0

Kassa och bank

15

1 136,7

128,9

116,8

Summa omsättningstillgångar

1 435,7

369,6

355,2

Summa tillgångar

3 206,1

1 990,0

2 040,1

Årets-/delårsresultat

83,7

71,4

42,8

Resultatutjämningsreserv

46,1

24,4

46,1

545,6

524,5

502,8

16

675,5

620,3

591,7

Avsättningar för pensioner

17

17,2

16,2

16,6

Bidrag till statlig infrastruktur

18

82,5

88,0

80,5

Övriga avsättningar

18

2,0

2,0

2,0

101,7

106,2

99,1

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Allmänt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

19

2 055,6

905,5

901,0

Kortfristiga skulder

20

373,3

358,1

448,4

Summa skulder

2 428,9

1 263,5

1 349,3

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

3 206,1

1 990,0

2 040,1
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Borgen och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har
upptagits bland skulderna eller
avsättningarna

21

562,0

567,0

558,0

Borgensåtaganden

22

49,9

943,1

955,0
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3.5 Kassaflödesanalys
Kommunens likvida medel uppgår vid delårsbokslutet till 73,2 mkr. Det är en något högre nivå
jämfört med föregående års delår men lägre än vid årsbokslutet 2020. Under året har kommunen
nyttjat checkkrediten på 150 mkr vid ett flertal tillfällen under året. Trots god likviditet vid
delårsbokslutet finns fortsatt ett uppdämt behov av upplåning alternativt stärkt likviditet på annat
sätt för att inte använda checkkrediten mer än som en buffert.
Från årsskiftet finns en koncernbank. Den hanterar alla lån inom koncernen. Det innebär att all
finansiering och likviditetshantering sker i kommunen för att samordna hanteringen. Koncernens
totala låneskuld finns upptagen i kommunens balansräkning både som skuld till låneinstitut och
fordran på koncernbolag.
Kommunen har hittills i år ökat lånen med 100 mkr. Ingen ökning har skett i bolagen.
Bedömningen är att ytterligare lån behöver tas under resten av året, dels med koppling till
investeringar och dels utbetalning för utbyggnaden av E20. Över tid kvarstår behov av
nyupplåning. Amortering sker löpande på tidigare upptagna lån. För omteckning av lån och nya
lån sker ingen amortering. Under januari till augusti har 12,5 mkr betalats tillbaka.
Resultatet, investeringsnivån och övriga likviditetspåverkande poster gör att kommunen inte fullt
ut klarar finansieringen med egna medel. För perioden januari till augusti har investeringarna
finansierats med egna medel till 93 procent.
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3.6 Nothänvisningar
Not
1

Noter till delårsbokslutet
(mkr)

Delårsbokslut 2021

Försäljningsintäkter

11,6

12,0

18,4

Taxor och avgifter

96,4

89,5

136,4

Hyror och arrenden

43,5

39,0

58,1

112,9

102,6

166,7

Försäljning av verksamhet och
konsulttjänster

97,0

93,1

165,8

Exploateringsintäkter

13,4

10,4

19,7

Realisationsvinster

0,4

0,7

6,5

Övriga intäkter

0,0

0,0

0,0

375,2

347,4

571,6

778,9

750,0

1 147,2

Pensionskostnader inkl.
löneskatt

70,6

63,9

105,6

Bidrag och transfereringar

36,4

36,5

54,8

Material och varor

52,7

54,8

97,7

Köp av verksamhet och tjänster

221,9

242,9

374,6

Lokalhyror, fastighetsservice,
hyra/leasing

103,0

102,4

154,5

0,0

0,0

5,1

40,7

31,3

56,1

-29,7

-73,7

-90,4

1 274,5

1 208,2

1 905,3

Räkenskapsrevision

0,1

0,1

0,1

Övriga revisionskostnader

0,3

0,3

0,5

Summa

0,4

0,4

0,6

5,0

5,0

7,6

41,3

39,0

59,1

0,0

0,0

0,0

46,3

44,0

66,8

Summa

Verksamhetens kostnader
Personalkostnad inkl. sociala
avgifter

Realisationsförluster
Övriga kostnader
Avgår: Interna poster
investeringsredov.
Summa

3

4

Årsbokslut 2020

Verksamhetens intäkter

Bidrag

2

Delårsbokslut 2020

Ersättning för revisorer

Avskrivningar
Maskiner och inventarier
Fastigheter och anläggningar
Nedskrivningar
Summa

Komponentavskrivning sker på samtliga anläggningar. Mer information under not 9 och 10.
Ingen nedskrivning har gjorts under året.
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Not

5

Noter till delårsbokslutet
(mkr)

Delårsbokslut 2021

739,3

739,9

1 109,9

4,9

-5,2

-6,0

12,3

4,4

-17,5

756,6

739,2

1 086,3

177,8

173,7

260,5

11,8

10,8

16,2

Avgift för kostnadsutjämning

-10,0

-17,9

-26,8

Regleringsavgift

48,6

16,8

25,1

Konjunkturstöd / generellt
statsbidrag

0,0

0,0

3,8

Konjunkturstöd / stöd för
stärkt välfärd

2,2

18,5

46,1

Fastighetsavgift 2020

0,0

34,4

51,5

Fastighetsavgift 2021

37,5

0,0

0,0

267,8

236,2

376,4

Aktieutdelning

4,7

4,1

10,6

Övriga finansiella intäkter

0,3

0,0

0,6

11,8

0,0

0,0

Borgensavgift från de
kommunala bolagen

0,0

3,6

5,4

Kommuninvest
överskottsutdelning

0,2

1,0

1,0

17,0

8,7

17,6

Räntekostnader (lån,
bankswappar)

0,3

6,7

9,5

Finansiella kostnader hos
kommunala bolag

9,8

0,0

0,0

Ränta på avsatta pensionsmedel

0,0

0,0

0,1

Indexuppräkning på
grundbelopp för bidrag till
statlig infrastruktur

1,9

0,0

0,0

Övriga bankkostnader

0,2

0,8

0,5

Förtida lösen derivat

0,0

0,0

26,2

12,2

7,5

36,3

Slutavräkning år 2020
Avräkning år 2021
Summa

Generella statsbidrag
Utjämningsbidrag för
inkomstutjämning
Utjämningsbidrag för LSS

Summa

7

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter från
kommunala bolag

Summa

8

Årsbokslut 2020

Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

6

Delårsbokslut 2020

Finansiella kostnader

Summa
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Not

Noter till delårsbokslutet
(mkr)

Delårsbokslut 2021

Delårsbokslut 2020

Årsbokslut 2020

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de hör
hemma.
Indexuppräkningen för bidrag till statlig infrastruktur baseras på grundbeloppet i prisnivå för juni 2013 och
indexuppräkning sker med Trafikverkets investeringsindex för väg. Under 2021 är kostnaden för uppräkningen
1,9 mkr, totalt från start motsvarar indexuppräkningen 12,8 mkr.
Koncernen har en koncernbank från 2021. I detta redovisas och administreras alla lån i kommunen. Varje bolag
debiteras sina egna finansiella kostnader. Under finansiella kostnader och intäkter finns både intäkten och kostnaden
för bolagens lån redovisade.
Tidigare borgensavgift är nu ersatt med ett räntepåslag vilket ingår som en del i finansiella intäkter från kommunala
bolag.

9

Mark, byggnader, tekniska
anläggningar
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde

2 416,9

2 270,5

2 270,5

0,0

0,0

133,4

60,6

144,3

-0,6

0,0

-5,6

0,0

7,7

2 549,7

2 331,1

2 416,9

-847,2

-789,8

-789,8

-41,4

-38,9

-59,4

0,0

0,0

2,0

-888,6

-828,7

-847,2

Ingående
nedskrivningar/uppskrivningar

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

Årets uppskrivningar

0,0

0,0

0,0

Utgående nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

1 661,1

1 502,4

1 569,7

228,7

226,5

226,5

2,4

1,7

4,8

Årets anskaffningar genom
förvärv
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde:

Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning
Utgående avskrivningar

Nedskrivningar/uppskrivningar

Summa redovisat bokfört
värde vid periodens/årets
slut

10

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
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Not

Noter till delårsbokslutet
(mkr)

Delårsbokslut 2021

Försäljningar/utrangeringar

Delårsbokslut 2020

Årsbokslut 2020

0,0

0,0

-2,6

231,1

228,2

228,7

-195,3

-188,6

-188,6

-5,0

-5,0

-7,6

0,0

0,9

-200,3

-193,6

-195,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa utgående bokfört
värde

30,7

34,5

33,4

Genomsnittlig avskrivningstid i
år:

24,3

23,3

24,0

Utgående anskaffningsvärde:

Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning
Utgående avskrivningar

Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar

Kommunen använder komponentavskrivning för att få en mer rättvisande bild över livslängden och den årliga
kostnaden baserat på gjorda investeringar. Komponenter tillämpas på nya investeringar samt större befintliga
byggnader och anläggningar.
Individuell fördelning på komponenter har gjorts enligt framtagen fördelningsnyckel inom fastighet, gata,
vatten/avlopp (VA) samt maskiner och inventarier.
Se även i stycket om redovisningsprinciper.

11

Finansiella
anläggningstillgångar
VänerEnergi AB

8,0

8,0

8,0

Mariehus AB

3,0

3,0

3,0

17,1

17,1

17,1

9,1

9,1

9,1

37,2

37,2

37,2

Andelar Kommuninvest
Andelar övrigt
Summa

Kommunen har tidigare betalat in särskild medlemsinsats i Kommuninvest AB. Detta för att uppnå högsta nivån
baserat på invånarantalet för insatsskyldigheten i medlemsskapet.

12

Bidrag till statlig
infrastruktur
Medfinansiering för utbyggnad
av E20.

76,5

76,5

76,5

Avgår tidigare upplöst belopp

-35,3

-30,2

-31,9
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Not

Noter till delårsbokslutet
(mkr)

Delårsbokslut 2021

Summa

Delårsbokslut 2020

41,2

Årsbokslut 2020

46,3

44,6

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

13

Exploatering och förråd
Förråd, lager

5,8

3,4

5,1

Exploateringsmark

92,4

86,8

87,3

Summa

98,2

90,2

92,4

Under 2020 har ett lager kopplat till förbrukningsmaterial inom vård och omsorg samt städverksamhet byggts upp
med anledning av pandemin. Lagret motsvarar 6 månaders förbrukning. Lagret kvarstår och är värderat till aktuellt
värde vid delårstillfället.
Kommunen utvecklar nya bostads- och industriområden genom exploatering av nya markområden. Större aktuella
områden är Sjölyckan, Hindsberg och Västeräng.
Detta genererar kostnader inom exploateringsmark. Områdena etappindelas och årligen sker genomgång över värdet
och behov av omfördelning till anläggningstillgångar.

14

Fordringar
Kundfordringar

57,3

32,3

43,3

Skattefordringar

15,6

18,0

30,2

126,8

99,9

72,1

Avräkning teknisk verksamhet
Töreboda och Gullspång

0,0

0,0

0,0

Övriga kortfristiga fordringar

1,1

0,2

0,4

200,8

150,4

146,0

Kassa

0,0

0,0

0,0

Bank

27,1

69,0

78,6

Koncernkonto kommunala
bolag

1 063,5

0,0

0,0

Nyttjad kredit koncernnivå

0,0

0,0

0,0

Tillgodohavande Mariehus AB

17,3

50,5

31,2

Tillgodohavande VänerEnergi
AB

28,8

9,4

7,1

1 136,7

128,9

116,8

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Summa

15

Kassa och bank

Koncernkonto bank:

Summa

Total koncenkredit är 150 mkr. Vid bokslutstillfället var inte checkkrediten utnyttjad.
Kommunen har från 2021 en koncernbank. Samtliga lån i koncernen redovisas hos kommunen. Av beloppet på
bank är 1 063,5 mkr lån som redovisas som en fordran på koncernbolag.
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Not
16

17

Noter till delårsbokslutet
(mkr)

Delårsbokslut 2021

Delårsbokslut 2020

Årsbokslut 2020

Eget kapital
Årets resultat

83,7

71,4

42,8

Resultatutjämningsreserv

46,1

24,4

46,1

Övrigt eget kapital

545,6

524,5

502,8

Summa

675,5

620,3

591,7

16,6

15,9

15,9

0,6

0,4

0,7

Nyintjänad pension

1,2

0,6

1,1

Ränte- och
basbeloppsuppräkning

0,2

0,3

0,3

Pension till efterlevande

0,0

0,0

0,0

-0,8

-0,7

-0,9

Övrigt post

0,0

0,0

0,0

Förändring löneskatt

0,2

0,2

0,2

17,2

16,2

16,6

Avsättningar till pensioner
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav:

Årets utbetalningar

Summa avsatt till pensioner

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.
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Övriga avsättningar
Bidrag till statlig infrastruktur
Redovisad avsättning vid beslut

76,5

76,5

76,5

Tidigare gjord indexuppräkning

10,9

10,9

10,9

Indexuppräkning 2020

0,0

0,6

0,0

Indexuppräkning 2021

1,9

0,0

0,0

Utbetalning för utbyggnad E20

-6,9

0,0

-6,9

Summa statlig infrastruktur

82,5

88,0

80,5

Beslut i kommunfullmäktige i september 2014 avseende utbyggnad av E20. Planerad utbetalningstid är år 2020 till
2025 med störst enskilt belopp under 2021.
Avsättningen är i prisnivå för juni 2013 och indexuppräkning sker med Trafikverkets investeringsindex för väg.
Under 2020 är indexuppräkningen i belopp 1,9 mkr totalt från 2013 12,8 mkr.

Avsättning för återställande
av deponi
Redovisad avsättning vid årets
början
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Not

Noter till delårsbokslutet
(mkr)

Delårsbokslut 2021

Delårsbokslut 2020

Årsbokslut 2020

Förändring avsättning under
året

0,0

0,0

0,0

Summa deponi

2,0

2,0

2,0

En beräknad kostnad för återställning av deponi i samband med delårsbokslutet är 25 mkr. Avsättning deponi
2,0 mkr och avfallsfond Bångahagen 4,3 mkr täcker del av kostnaden. Ny beräkning sker årligen. En osäkerhet
föreligger då dispens från Länsstyrelsen som för närvarande är till och med 2024 från Länsstyrelsen kan påverka
tidsaspekten.

Summa avsättningar

19

101,7

106,2

99,1

899,8

837,9

837,9

21,9

24,5

24,5

1 048,5

0,0

0,0

100,0

80,0

80,0

15,0

0,0

0,0

-12,5

-12,5

-20,7

0,0

0,0

0,0

-19,5

-24,5

-21,9

2 053,3

905,5

899,8

Utnyttjad checkkredit

0,0

0,0

0,0

Skuld för investeringsbidrag

2,3

0,0

1,2

2 055,6

905,5

901,0

Kommuninvest

2 006,8

930,0

921,7

Handelsbanken

66,0

0,0

0,0

avgår kortfristig del

-19,5

-24,5

-21,9

2 053,3

905,5

899,8

Långfristiga skulder
Ingående balans
Återläggning kortfristig del
Kommunala bolag låneportfölj
(koncernbankslån)
Nya lån
Kommunala bolag omläggning
lån till koncernbank
Amortering
Lösen av gamla lån
Avgår kortfristig del
Upptagna lån

Summa

Kreditgivare upptagna lån:

Summa långfristig del upptagna
lån

Låneskuldens struktur inklusive kortfristig del, kapitalbindning
Förfallodag inom ett år

616,5

-

293,0

Förfallodag mellan ett och tre år

955,8

-

582,5

Förfallodag över tre år

500,5

-

46,2

2 072,8

*) ingen uppgift

921,7

Enligt RKR R8 ska redovisning av derivat och säkringsredovisning göras.
I kommunen finns inga räntederivat. Kommunens bolag har totalt fem räntederivat med förfall under åren 2022 2028. De derivaten har en ränta i intervallet 2,16-3,81 procent.
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Not

Noter till delårsbokslutet
(mkr)

Delårsbokslut 2021

Delårsbokslut 2020

Årsbokslut 2020

Koncernens genomsnittliga kapitalbindning är 1,96 år och den genomsnittliga räntebindningen är 1,80 år.
Den 1 januari 2021 infördes koncernbank i kommunkoncernen. Detta innebär att samtliga lån och derivat hos
bolagen kommer att flyttas till kommunen. Detta för att samordna och hantera finansieringsfrågor effektivare i hela
koncernen. Jämförelsevärdena blir därför olika vid de olika tidpunkterna.

20

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

32,4

31,4

122,3

117,5

130,1

177,2

Moms och punktskatter

29,5

22,5

30,2

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

113,6

105,4

48,1

9,5

5,1

7,2

Skuld koncernbolag inom
koncernkonto bank

46,1

59,9

38,3

Övriga kortfristiga skulder

24,6

3,5

25,0

373,3

358,1

448,4

449,1

460,6

460,6

Aktualisering

0,0

0,0

0,0

Ränteuppräkning

2,1

2,1

3,2

Basbeloppsuppräkning

4,8

10,7

10,7

15,7

0,0

0,0

1,0

2,7

4,5

Årets utbetalningar

-20,5

-19,9

-29,9

Summa pensionsförpliktelse

452,3

456,3

449,1

Löneskatt

109,7

110,7

109,0

Summa utgående
ansvarsförbindelse

562,0

567,0

558,0

Personalens skatter och avgifter

Kortfristiga skulder till kunder
inom VA och sophämtning

Summa

21

Pensionsförpliktelser
Ingående ansvarsförbindelse

Ändringar av
försäkringstekniska
grunder/livslängdsantagande
RIPS
Övrig post

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

Aktualiseringsgrad:
Överskottsmedel i försäkringen
hos KPA
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Borgensåtaganden
Koncerninterna:
Mariehus AB

0,0

656,7

656,6

VänerEnergi AB

0,0

233,6

248,6

38,1

41,0

38,1

0,4

0,4

0,4

11,3

11,3

11,3

0,1

0,1

0,1

49,9

943,1

955,0

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

Ett borgensåtagande innebär en risk för att borgensmannen måste infria sitt åtagande. Riskens omfattning beror på
typ av borgen och för vilka kommunen tecknat borgen för.
I samband med införande av koncernbank har borgensåtaganden till de kommunala bolagen upphört. Avtal mellan
parterna säkerställer bolagens åtaganden genom bland annat räntepåslag. Inga nya borgensåtaganden under året och
befintliga minskar i belopp.
Borgen för pensionsåtaganden finns för Mariehus AB och VänerEnergi AB.
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4 Driftsredovisning
Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpande verksamheten.
Nämnd/verksamhet
(mkr)

Budget 2021

Prognos 2021

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse
(tertial 1)

Kommunstyrelsen

-129,1

-129,1

0,0

0,3

Tekniska nämnden

-176,5

-176,5

0,0

0,0

Utbildningsnämnden

-519,7

-528,8

-9,2

-11,7

Socialnämnden

-578,5

-585,3

-6,8

-10,3

Miljö- och
byggnadsnämnden

-6,4

-4,7

1,7

0,3

Räddningstjänsten

-28,2

-28,3

-0,1

-0,1

Revisionen

-0,9

-0,9

0,0

0,0

Överförmyndarnämnd

-1,5

-1,7

-0,2

-0,2

-1 440,8

-1 455,3

-14,6

-21,7

Finansverksamhet

-12,6

7,7

20,3

21,2

Verksamhetens
nettokostnad

-1 453,3

-1 447,6

5,6

-0,5

Skatteintäkter

1 108,8

1 132,4

23,5

20,7

375,4

398,5

23,1

23,1

13,8

25,3

11,5

10,9

-15,0

-17,9

-2,9

-3,4

1 483,0

1 538,2

55,2

51,3

29,7

90,5

60,8

50,8

Delsumma

Generella statsbidrag och
utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Delsumma

Summa resultat
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1 Kommunstyrelsenämnden
1.1 Verksamhetens resultat och prognos
1.1.1 Verksamhetens uppdrag
Kommunstyrelsen
Ordförande:

Johan Abrahamsson (M)

Vice ordförande:

Anders Karlsson (C)

Andra vice ordförande:

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

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

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


Leda och samordna arbetet med övergripande mål och riktlinjer.



Styrning av hela den kommunala verksamheten.




Bereda ärenden till kommunfullmäktige samt se till att dess beslut verkställs.
Uppföljning av kommunfullmäktiges fastställda mål, planer för verksamheten och
ekonomin samt säkerställande av att organisationen arbetar rationellt och
kostnadseffektivt.



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



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



Utveckling av turism samt kultur- och fritidsliv.



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



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



En ny ekonomiorganisation har införts från 1 januari med gemensam ekonomiavdelning
för Mariestad, Töreboda och Gullspång för att erhålla en effektiv organisation och skapa
mindre sårbarhet.



HR-avdelningen har tagit fram ett nytt introduktionsmaterial för nyanställda och infört
stödsystem för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
Implementering har gjorts av ett gemensamt e-arkiv för Mariestad, Töreboda och
Gullspång.
Avdelningen för demokrati och kommunikation har utbildat kommunens samtliga
verksamheter i digital tillgänglighet.
Medborgarkontoret har från 1 juni ett telefonnummer för att anmäla olika typer av fel.












Kultur- och fritidsavdelningens verksamheter, förutom musikskolan, har till följd av
pandemin varit stängda under början av året.
Sektor samhällsbyggnad har många etableringsförfrågningar, både fler än tidigare och av
större karaktär. En är Metsä Tissue ABs utbyggnadssatsning i Mariestad som värderas till
2,3 miljarder kronor. En annan är Kriminalvården som kommer ge cirka 100-150
arbetstillfällen.
ElectriVillage har haft många besökare/föreläsningar (digitalt) och har även synts
frekvent i olika medier.
Arbetsmarknadsenheten har påverkats av det förändrade arbetssätt hos
Arbetsförmedlingen som medför lägre intäkter till verksamheten och förändringar i hur
samverkan sker.
Dacapo har fått två korta yrkeshögskoleutbildningar godkända inom området hållbar
planering. Det har också inletts ett samarbete med Metsä Tissue AB om en ny industriell
YH-utbildning.

1.1.3 Framtid

Under kommande år kommer det att ställas omfattande krav på tillgänglighet i kommuners och
myndigheters information och kommunikation. För att möta dessa krav sker arbete med att
utveckla kommunens webb och den digitala service kommunen erbjuder.
Verksamheten arbetar vidare med att möjliggöra för fler bostäder och för fler företag att etablera
sig i Mariestads kommun. ElectriVillage fortsätter med inriktningen att skapa nya jobb baserade
på klimathållbar affärsutveckling. Tjänsterna inom plan, kart och mät väntas ha fortsatt hög
efterfrågan.
Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för framtiden. Kommunstyrelsens verksamheter
arbetar med frågan genom planering tillsammans med näringslivet men även internt inom
kommunen. Vidare sker utveckling av utbildningar inom inriktningar som redan är etablerade
men även utbildningar inom nya områden.
I den delen av kommunstyrelsens verksamhet som är inriktad mot stöd och omsorg kommer det
att finnas ett behov av att stödja och utveckla insatser mot en ökad fysisk och psykisk ohälsa .
Detta för att hjälpa individer till att försörja sig själva men också att vara ett stöd för kommunens
invånare vid kontakt med andra myndigheter för att invånarna ska få rätt hjälp och rätt
försörjning. Något som också måste följas framöver är övriga myndigheters inriktningar då det
påverkar kommunens möjlighet till samarbeten.
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Kulturskolan utökas med cirkusskola våren 2022. Under 2022 öppnar ungdomskulturhuset
Elvärket en fritidsbank.
1.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Kommunstyrelsenämndens verksamheter bedriver verksamheten inom beslutad budget. Samtliga
kommunstyrelsens mål har en positiv trend. Då målen har en positiv trend och prognosen är
inom tilldelad budget bedöms nämnden att uppnå en god ekonomisk hushållning för året 2021.
1.1.5 Nämndens måluppföljning

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

Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelningsoch enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och
beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen.
Resultatet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde.
Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande:
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1.1.5.1 I Mariestad är det självklart att alla hjälps åt och att alla är inkluderade

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

Positiv trend

Kommentar
Nämndens verksamheter arbetar med tre aktiviteter kopplade till målet. Den samlade
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend. I nuläget är endast en
landsbygdsdialog genomförd men ytterligare tre planeras att genomföras under hösten.
Vad gäller antal hushåll som erhåller försörjningsstöd nås inte målvärdet men är i linje med första
halvåret 2020, vilket går mot trenden i kommunsverige som visar ett ökande antal i behov av
försörjningsstöd under pågående pandemi.
Aktivitet

Status

Utveckling av DigiDel

Neutral trend

Genomföra minst fyra
landsbygdsdialoger

Ej uppnått

Ökad självförsörjning

Delvis uppnått

Avdelning/enhet
Sektor Ledning
Sektor Samhällsbyggnad
AME Maria Nova

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

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

Positiv trend

Kommentar
Nämndens verksamheter arbetar med fem aktiviteter kopplade till målet. Den samlade
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend.
Mariestads kommun kommer att delta i medborgarundersökningen under hösten 2021.
Västtrafik har föreslagit att kollektivtrafiken i stråket Mariestad-Ullervad utökas med fler
anropsstyrda turer på befintliga busslinjer och att närtrafiken utökas med trafik på söndagar och
kvällar. Kommunen har dock avvisat dessa förslag och istället önskat att Ullervad ska trafikeras
med stadsbuss. Dialog om detta pågår.
Aktivitet

Status

Avdelning/enhet

Genomföra medborgarundersökning

Positiv trend

Kommundirektör

Översyn av kommunens styrdokument

Positiv trend

Sektor Ledning

Förbättra kollektivtrafiken i stråket
Mariestad-Ullervad

Neutral trend

Sektor Samhällsbyggnad
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Aktivitet

Status

Avdelning/enhet

Genomföra en förstudie för en ny
brandstation + samordning av annan
verksamhet

Positiv trend

Sektor Samhällsbyggnad

Kinnekullebanan - projekt och
utbyggnad

Positiv trend

Tillväxtavdelningen

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

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

Positiv trend

Kommentar
Nämndens verksamheter arbetar med tre aktiviteter kopplade till målet. Den samlade
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend.
Under året har arbete påbörjats för att utveckla platsmarknadsföringen.
Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Dacapo Mariestad kommer att fortsätta under
hösten. Arbetet med genomförandeplan för samverkan är påbörjad. De digitala aktiviteterna som
genomförts under året med syfte att stärka entreprenörskapet inom hantverk för att stärka platsoch affärsutveckling i Mariestad har mött ett stort intresse.
Aktivitet

Status

Platsmarknadsföring

Neutral trend

Utvecklingsplan Dacapo Mariestad
2025
Stärka entreprenörskapet inom
hantverk, för att stärka plats- och
affärsutveckling i Mariestad

Avdelning/enhet
Tillväxtavdelningen

Ej uppnått

Dacapo högskoleplattform

Uppnått

Dacapo högskoleplattform

1.1.5.4 Mariestad ligger i framkant och andra aktörer inspireras av oss

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

Positiv trend

Kommentar
Nämndens verksamheter arbetar med sju aktiviteter kopplade till målet. Den samlade
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend.
Arbetet med ElectriVillage väcker fortsatt stor uppmärksamhet och flera projekt har genomförts
däribland projekt med samordnad varudistribution tillsammans med Taxi i Mariestad, Coop
Sverige och Coop Mariestad, Stora Enso, Lindholmen Science park, Freelway med flera.
ElectriVillage har omnämnts i de stora rikstidningarna såsom DN och Svenska dagbladet oc h
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artiklar i branschtidningar samt i TV och på radio i samtal med energiministern.
Mariestad kommuns strategi för genomförande av Agenda 2030 antogs av kommunfullmäktige i
maj. Vissa utbildningsinsatser för verksamheten har genomförts och en organisation för
genomförande av strategin är etablerad. Under september kommer alla chefer och ledare att få en
djupare utbildning i Agenda 2030 och hur arbetet ska inkluderas i verksamhetsplaneringen.
Arbetet med att utveckla logistikhuben pågår enligt plan.
Arbetet med upphandling av nytt ekonomisystem pågår enligt plan och representanter för den
gemensamma ekonomiavdelningen MTG deltar i arbetet. Upphandlingen är påbörjad och
förfrågningsunderlag kommer att skickas ut under hösten.
Genom införandet av ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har berörda
chefer fått tillgång till stöd i sitt arbetsmiljöarbete. Systemstödet innebär att arbetet kan
genomföras tillfredsställande och enligt arbetsmiljölagstiftningens krav.
Aktivitet

Status

Avdelning/enhet

Aktivt arbete med digitalisering inom
våra stödfunktioner för att frigöra tid
för våra chefer

Positiv trend

Kommundirektör

Implementering av gemensam
ekonomiavdelning MTG

Positiv trend

Ekonomiavdelningen

Implementering av koncernbank enligt
tidplan

Positiv trend

Ekonomiavdelningen

Utveckling av logistikhub

Positiv trend

Sektor Ledning

Handlingsplan för Agenda 2030 är
implementerad

Uppfyllt

Sektor Samhällsbyggnad

Affärsutveckling inom ElectriVillage

Delvis uppnått

Tillväxtavdelningen

Kartläggning av arbete som egentligen
är arbetsförmedlingens uppdrag och
följa pågående utredning

Neutral trend

AME Maria Nova

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

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

Positiv trend

Kommentar
Nämndens verksamheter arbetar med fem aktiviteter kopplade till målet. Den samlade
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en stark positiv trend.
Tre av fem aktiviteter är vid delåret redan helt genomförda.
Samtliga aktiviteter inom sektor ledning bidrar till att invånarna i Mariestads kommun eller övriga
intressenter kan ta del av kommunens tjänster och en organisation med större fokus på press och
medieutbildning ger invånaren bättre insyn i kommunens arbete. Under 2021 har
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kommunikationsenheten tillsammans med planenheten genomfört följande åtgärder:


Framtagande av arbetssätt för visualisering av detaljplaner



Utveckling av stadsplaneringssidor på mariestad.se



Digital lösning för etableringsförfrågningar

Målvärdet med beslut om ekonomiskt bistånd inom 48 timmar efter ansökan är uppnått och
tillgängligheten för våra medborgare är mycket stor. Mariestads kommun var den kommun i
landet som hade den fjärde kortaste handläggningstiden år 2020.
Aktivitet

Status

Kulturpolitiskt program
Press och medieutbildning
Kommunikation av
samhällsbyggnadsprojekt
Gemensam planprocess MTG

Uppfyllt

Sektor Ledning

Positiv trend

Sektor Ledning

Uppfyllt

Sektor Ledning

Positiv trend

Snabb och rättssäker handläggning och
arbetsmarknadsplanering

Avdelning/enhet

Uppnått

Planenheten
AME Maria Nova

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

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

Positiv trend

Kommentar
Nämndens verksamheter arbetar med fem aktiviteter kopplade till målet. Den samlade
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend.
Samarbetet har inletts med kriminalvården och Specialfastigheter om markförvärv inför en större
etablering av nytt fängelse i anslutning till Rödjan.
Det sammanfattande omdömet för Mariestad kommuns företagsklimat uppgår till 4,11, vilket är
ett tillfredsställande resultat. Snittet för Sverige uppgår till 3,43. Mariestad kommuns omdöme
2020 var 3,81. Rankingplaceringen för 2021 släpps först den 22 september.
Aktivitet

Status

Avdelning/enhet

Samverkan med staten om
arbetstillfällen m.m.

Positiv trend

Kommundirektör

Stärka företagsklimatet

Positiv trend

Tillväxtavdelningen

Uppdatera skyltprogram och påbörja
genomförandet

Neutral trend

Tillväxtavdelningen

Uppdatera näringslivsstrategin

Positiv trend

Tillväxtavdelningen

Sätta formerna för samarbetet med
näringslivet

Ej uppnått
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1.1.5.7 Mariestad växer och utvecklas

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

Positiv trend

Kommentar
Nämndens verksamheter arbetar med tolv aktiviteter kopplade till målet. Den samlade
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend.
Beredningen av utvecklingsplanen för yttre hamnen är slutförd. Planen är antagen av
kommunstyrelsen den 10 maj 2021. Arbetet med blå- och grönstrukturplan pågår i enlighet med
beslutad projektplan.
Bostadsbyggnation pågår eller planeras inom flera antagna detaljplaner. Företaget Helix bygger 57
hyreslägenheter på före detta Bantorget. Bygglov har beviljats för 51 hyreslägenheter i de så
kallade Sandvikshusen. Nya flerbostadshus med plats för drygt 60 lägenheter planeras inom
området Törnberga på Sjölyckan. Därtill pågår byggnation av cirka 30 lägenheter i kvarteret
Tranan på Kungsgatan.
Under året har kommunen arbetat med tre större etableringsförfrågningar och ett flertal
ytterligare etableringsförfrågningar av varierande storlek samt ärenden som ska genomföras med
syfte att skapa arbetstillfällen.
Den pågående pandemin påverkar besöksnäringen även 2021 negativt.
Arbetet med ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är en viktig del av Dacapos
uppdrag. Under året har verksamheten ansökt om sju yrkeshögskoleutbildningar (YHutbildningar). Under hösten ska de två redan beviljade utbildningarna startas parallellt med att
arbetet av nya ansökningar påbörjas. Verksamheten har varit noga med att ansöka om
utbildningar som ligger i linje med myndighetens prioriteringar och har valt att göra det i
samarbete med annan utbildningsanordnare vilket MYH uppmuntrar. YH-utbildningar
tillgodoser en snabbare omställning av kompetensförsörjning, där inte minst hållbarhetsaspekten
är viktig för att åstadkomma en klimatvänlig utveckling inom näringslivet. Regeringen ställe r allt
högre krav på näringslivet att ställa om till mer koldioxidneutrala verksamheter. Samtidigt behövs
traditionella yrken men dessa behöver utvecklas för att kunna tillgodose en hållbar utveckling.
Aktivitet
Kompetensförsörjning
Slutföra beredningen av
utvecklingsplanen för Yttre hamnen.
Fortsätta utvecklingen enligt planen
Ta fram blå- och grönstrukturplan
enligt beslutad projektplan
Genomföra bostadsbyggnation inom
redan antagna detaljplaner
Utveckla process för, marknadsföra och
genomföra företagsetableringar

Status
Neutral trend

Avdelning/enhet
HR-avdelningen

Uppnått

Sektor Samhällsbyggnad

Delvis uppnått

Sektor Samhällsbyggnad

Uppnått

Sektor Samhällsbyggnad

Positiv trend
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Aktivitet

Status

Avdelning/enhet

Fler besökare (+10%) med att främja
besöksnäringen, genom bl.a. nya digitala
arbetssätt.

Ingen

Tillväxtavdelningen

Arbeta för att ta fram ett levande
centrum genom att stärka och utveckla
handeln och restaurangnäringen

Neutral trend

Tillväxtavdelningen

Ta fram gestaltningsprogram för Nya
torget

Delvis uppnått

Planenheten

Ta fram gestaltningsprogram för Inre
hamnen (området gästhamnen till och
med kvarteret Bojen inklusive
brandstationen)

Delvis uppnått

Planenheten

Öka planberedskap för industri- och
verksamhetsmark

Ej uppnått

Planenheten

Med utgångspunkt i Översiktsplanen
och bostadsförsörjningsprogrammet ta
fram detaljplaner för 285 bostäder per
år

Ej uppnått

Planenheten

Utveckla utbildningar inom
Yrkeshögskolan

Dacapo högskoleplattform

Uppnått

1.1.6 Ekonomisk sammanställning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
medel till förfogande

(tkr)
Intäkter

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

0

0

0

Kostnader

1 930

680

1 250

1250

Netto

1 930

680

1 250

1250

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Kommundirektör

Intäkter

-5 895

-5 895

0

0

-7 484

-16 121

(HR och ekonomi)

Kostnader

41 831

41 481

350

500

31 334

37 763

Netto

35 936

35 586

350

500

23 850

21 642

-10 801

-10 471

-330

-700

-9 133

-9 522

Sektor ledning

Intäkter

(Ledning, demokrati
och kommunikation
samt kultur och
fritid)

Kostnader

76 112

76 182

-70

-300

50 183

47 890

Netto

65 311

65 711

-400

-1 000

41 050

38 368

-14 239

-13 899

-140

-340

-9 881

-5 762

Sektor
samhällsbyggnad

Intäkter

(Ledning, tillväxtoch planenheten)

Kostnader

28 909

29 069

-360

-160

20 117

14 056

Netto

14 670

15 170

-500

-500

10 236

8294

Intäkter

-5 279

-4 579

-700

0

-8 824

-7 097

Kostnader

9 620

9 620

0

0

13 560

10 618

Netto

4 341

5 041

-700

0

4 736

3 521

Intäkter

-6 364

-6 314

-50

-50

-5 746

-3 938

Kostnader

8 178

8 128

50

50

6 196

5 127

Netto

1 814

1 814

0

0

450

1 189

Arbetsmarknadsenhet

Da capo
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Kommunstyrelsen
E20

Totalt

(tkr)

Budget

Intäkter

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

0

0

0

0

0

0

Kostnader

5 100

5 100

0

0

3 400

3 400

Netto

5 100

5 100

0

0

3 400

3 400

Intäkter

-42 578

-41 158

-1 420

-1 090

-41 068

-42 440

Kostnader

171 680

170 260

1 420

1 340

124 790

118 854

Netto

129 102

129 102

0

250

83 722

76 414

Nedan visas ett antal centrala poster som redovisas ekonomiskt inom kommunstyrelsens
verksamhet.
Centrala poster
RÖS

Revision

Tomtförsäljning

(tkr)
Intäkter

Totalt centrala
poster

Totalt
kommunstyrelsen
och centrala
poster

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

0

0

0

0

0

Kostnader

28 200

28 300

-100

-100

18 945

18 302

Netto

28 200

28 300

-100

-100

18 945

18 302

0

0

0

0

0

0

Kostnader

900

900

0

0

447

292

Netto

900

900

0

0

447

292

-10 000

-15 000

5 000

2 000

-13 832

-11 029

0

0

0

0

650

20

-10 000

-15 000

5 000

2 000

-13 182

-11 009

0

0

0

0

0

0

Kostnader

2 895

895

2 000

2 000

0

0

Netto

2 895

895

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Kostnader

1 825

825

1 000

0

0

0

Netto

1 825

825

1 000

0

0

0

Intäkter

-10 000

-15 000

5 000

2 000

-13 832

-11 029

Kostnader

33 820

30 920

2 900

1 900

20 042

18 614

Netto

23 820

15 920

7 900

3 900

6 210

7 585

Intäkter

-52 578

-56 358

3 780

910

-54 900

-53 469

Kostnader

205 500

201 380

4 120

3 240

144 832

137 468

Netto

152 922

145 022

7 900

4 150

89 932

83 999

Intäkter

Intäkter

Netto

Tillkommande
kapitalkostnader

Budgetavvikelse

Prognos
0

Kostnader

Lönepott

Budget

Intäkter

Intäkter

1.1.6.1 Analys av ekonomi

Årsprognosen vid delåret för kommunstyrelsen är enligt budget. Överskott hos avdelningarna
beror mestadels på lägre personalkostnader till följd av ledigheter och vakanser. Underskotten
härleds till största del till intäktsbortfall till följd av pandemin och ökade kostnader i samband
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med etableringar.
Kommundirektör
Delårsprognosen visar att avdelningen följer budget. När årets internbudget beslutades för
kommunstyrelsen så fanns två åtgärder med för att finansiera nyuppkomna behov:
1. Inte återbesätta vakant tjänst som turistchef
2. Effektivisering genom att de medel som uppstår vid vakanshållna tjänster inom
kommunstyrelsens verksamheter ska överlämnas till ett centralt konto och att genom att
dra nytt av nya effektivare arbetssätt på grund av pandemin.
Avvikelsen som syns i prognosen hos kommundirektören täcks av nedanstående vakanser av
tjänster:


Ekonomiavdelningen (300 tkr)



Tillväxtenheten (100 tkr)



Sektor samhällsbyggnad (50 tkr)



Planenheten (200 tkr)



Demokrati och kommunikation (150 tkr)

I redovisade över- respektive underskott nedan ingår inte beloppen för vakanta tjänster.
Ekonomiavdelningen
Prognosen för avdelningen är ett överskott om 150 tkr. Detta beror främst på lägre
personalkostnader till följd av vakanta tjänster, sjukfrånvaro samt föräldraledigheter.
HR-avdelningen
Avdelningens prognos för året är i nivå med budget. Detta under förutsättning att avvecklingen
av bemanningsenheten går enligt plan. Liksom föregående år är det oklart om
omställningsfonden har för avsikt att fakturera kommunerna för medlemskapet i fonden.
Kostnaden för detta uppgår till knappt 900 tkr.
Sektor ledning
Prognosen för sektor ledning visar ett underskott om 400 tkr. En del av underskottet beror på
ökad licenskostnad för att hålla digitala möten via Teams i den politiska verksamheten, vilket är
en effekt av pandemin. En ytterligare anledning till underskottet är fördyrande bilkostnader för
logistikhuben. Kultur- och fritidsavdelningen visar en prognos enligt budget. Intäktsbortfall till
följd av att badhuset hållit stängt kompenseras med överskott för utomhusbadet, vakanser, ej
genomförda evenemang och generell sparsamhet.
Sektor samhällsbyggnad
Prognosen för sektor samhällsbyggnad visar ett underskott om 500 tkr. Största anledningen till
underskottet är ökade kostnader för etableringar och ökade driftkostnader som uppstår i
samband med exploateringsinvesteringsprojekt.
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Arbetsmarknadsenheten (AME)
Prognosen för AME visar på ett underskott om 700 tkr, vilket beror på att intäkterna beräknas bli
lägre än budgeterat. Ersättningar från Arbetsförmedlingen blir lägre till följd av förändrat
uppdrag och intäkter från Samordningsförbundet Skaraborg blir lägre till följd av minskade
anslag till kommunerna.
Dacapo högskoleplattform
Verksamhetens prognos är enligt budget. Detta sker under förutsättning att de nya korta YHutbildningarna kan starta innan årsskiftet och att uppstartskostnaderna för dessa inte blir för
höga. Detta kan då kompensera att det inte blev någon omstart på Crossmedia-utbildningen.
RÖS
Prognosen visar ett underskott om 100 tkr då ett generellt statsbidrag betalas ut till förbundet
med 4 kronor per invånare.
Lönesatsningar
Efter beslutade lönesatsningar för året 2021 så bedöms 2 mkr att bli ett överskott. De satsningar
som gjorts under året är för yrkesgrupperna fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor,
undersköterskor, socialsekreterare, enhetschefer, pedagoger, lokalvårdare och kockar.
Utöver detta har medel tillskjutits för att hantera satsningar som framgår i avtalen för Kommunal
samt Lärarnas samverkningsråd.
Tomtförsäljning
Tomtförsäljningen sker fortsatt på en god nivå främst i området Sjölyckan och vid delåret ser
försäljningen ut att ge 5 mkr i högre intäkter än budgeterat. Av detta överskott avser 1,5 mkr
återbetalning från Skatteverket av moms på tomtförsäljningar.
1.1.6.2 Åtgärder för budget i balans

Verksamheten bedrivs inom beslutad budget för kommunstyrelsenämnden.
1.1.7 Sammanställning investeringar
Kommunstyrelsen (tkr)

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsens investeringspott

11 600

11 600

0

Exploatering Industri och handel

43 258

32 910

10 348

Exploatering Korstorp

20 400

20 419

-19

Exploatering Bostäder

11 500

8 100

3 400

Upphandling nytt ekonomisystem

2 000

0

2 000

Förskolor/skolor utökat, anpassat lokalbehov

1 000

200

800

Skolgård och utemiljö

3 000

1 500

1 500

Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad skolor

1 000

200

800

Ismaskin, mål

1 700

1 700

0

42

42

0

0

-500

500

95 500

76 171

19 329

Elfordon
Lokal vätgasanläggning/solcellspark
Summa kommunstyrelsen
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Den 14 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige om en revidering av investeringsbudgeten (kf §
79). Beslutet innebär att nedanstående investeringar ska prioriteras genom en revidering av
investeringsbudgeten för 2021, det vill säga inga nya budgetmedel har tillförts.
Reviderad
investeringsbudget

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Extra medel utemiljö skola

1 000

0

1 000

Pumptrack

1 500

100

1 400

Högelids friluftsanläggning

1 500

200

1 300

Sjölyckans grönområden och
parker

2 000

2 000

0

Summa

6 000

2 300

3 700

1.1.7.1 Analys av investeringar

Investeringarna gällande industri och handel håller den takt som förväntat och de största
projekten som arbetas med är Katrinefors industriområde och arbeten vid södra och mellersta
avfarten från E20.
Under året har kommunen förvärvat fastigheten Korstorp som utgör en stor markresurs för
framtida exploateringar.
Prognosen för exploatering av bostäder visar ett överskott om 3,4 mkr. Det största projektet som
pågår är fortsatt området Sjölyckan där investeringen för 2021 beräknas bli lägre än budget (cirka
1,4 mkr). Exploateringen i området Ullervad har ännu ej startat utan beräknas projek teras under
hösten 2021 (cirka 1,5 mkr).
Upphandlingen av ett nytt ekonomisystem tillsammans med åtta andra kommuner i östra
Skaraborg är något fördröjd och kommer därför inte att upparbetas, vilket ger ett överskott om
2,0 mkr.
Investeringsprojekt som ingår i kommunstyrelsens beslut om revidering av 2021 års
investeringsbudget om 6,0 mkr beräknas upparbetas till cirka 2,3 mkr. I första hand är det medel
för Sjölyckans grönområden och parker som kommer upparbetas. Övriga projekt kommer att
startas upp men kostnadsutfallet kommer till stor del att hamna på år 2022.
Kommunen har även kunnat ta del av ett bidrag från Regionsutvecklingsnämnden för
investeringen av vätgasstation med solcellspark vilket ger en positiv avvikelse på 500 tkr för året.
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2 Utbildningsnämnden
2.1 Verksamhetens resultat och prognos
2.1.1 Verksamhetens uppdrag
Utbildningsnämnden
Ordförande:

Anette Karlsson (M)

Vice ordförande:

Sture Pettersson (S)

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

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



Ge utbildning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå, inklusive särskola samt
tillhandahålla förskole- och fritidshemsplatser.
Barn- och elevhälsan som består av specialpedagoger för alla barn inom förskolans
verksamheter samt skolläkare, skolsköterskor, skollogoped, specialpedagoger,
skolkuratorer och skolpsykologer för alla elever på grundskola och gymnasieskola.



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



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



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



Verksamheterna styrs till stora delar av skollagen.

2.1.2 Viktiga händelser under året

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

Förskolan upplever en osäkerhet gällande antalet barn i förskolan framåt. Förskolans platsbehov
säkras av byggnation av Kronoparkens förskola samt förstudie på förskolebyggnation i Lugnås.
Grundskolan har ett relativt konstant elevtal med variation mellan olika åldersgrupper. Särskolan
har dock ett ökat mottagande av elever och behovet av upprustning av lokaler är stort.
En översyn av skollokalerna pågår där bland annat Högelidsskolan finns med utifrån behovet att
renovera delar av lokalerna och att bygga till då det är trångt på skolan.
Söktrycket till gymnasieskolan var stort hösten 2021 och en översyn av programutbudet har
genomförts, men kan behöva revideras under kommande år, bl.a. med anledning av eventuella
statliga riktlinjer för gymnasiedimensionering. Det finns behov av att finna lösningar för studier
och yrkespaket för elever som inte är behöriga till nationella program.
Vuxenutbildningen har stor efterfrågan på yrkesprogram, men begränsas av den kommunala
medfinansieringen.
2.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Skollagen och de beslutade nämndmålen följs åt. Detta gör att utbildningsnämndens
verksamheter och organisering främjas av de satta målen. Det krävs dock ytterligare arbete med
att länka samman ekonomin med de satta målen, ett arbete där de aktiviteter som ska genomföras
enligt verksamhetsplanen också måste mätas så att ett värde och resultat kan utläsas av
aktiviteterna. Kompetenshöjande insatser och ett samtal om hur formuleringa r och
presentationer ska göras pågår men arbetet kan utvecklas vidare.
Verksamhetens kostnader behöver anpassas till den beslutade budgeten vilket kräver omfattande
arbete för att nå en budget i balans. Utbildningsnämnden beslutar om åtgärder för att komma till
rätta med styrningen för att verkställa detta arbete.
Kommunfullmäktige beslöt i maj 2021 att tillföra 5 500 tkr till utbildningsnämndens budget.
Fördelning av medlen beslutas av utbildningsnämnden hösten 2021.
2.1.5 Nämndens måluppföljning

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

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

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

Positiv trend

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

Status

Avdelning

Skapa försättningar för att alla barn
ska känna sig trygga i förskolans
utbildning

Positiv trend

Förskola och pedagogisk omsorg

Säkerställa trygghet på enheterna

Positiv trend

Grundskola

Säkerställa studiero i klassrummen

Positiv trend

Grundskola

Säkerställa trygghet och studiero på
fritidshemmet

Positiv trend

Grundskola

Säkerställa trygghet och studiero på
grundsärskolan

Positiv trend

Grundskola

Säkerställa att alla anmälningar om
kränkande behandling anmäls och
följs upp

Positiv trend

Grundskola

Säkerställa att befarade fall av
kränkande behandling anmäls och
följs upp.

Positiv trend

Gymnasium

Säkerställa trygghet och studiero
inom enhetens verksamheter

Positiv trend

Gymnasium

Säkerställa trygghet och studiero på
gymnasiesärskolan

Neutral trend

Gymnasium

Säkerställa trygghet och studiero på
enheten

Positiv trend

Vuxenutbildning

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

Delvis uppnått

Kostavdelningen

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

Uppnått

Kostavdelningen

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

Uppnått

Kostavdelningen

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

Delvis uppnått

Kostavdelningen
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Aktivitet

Status

Förebygga kränkningar. Bli bemött
med respekt.
Trygghet och studiero

Avdelning

Delvis uppnått

Barn- och elevhälsa

Positiv trend

Barn- och elevhälsa

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

Lärare har höga förväntningar på barn och elever. Utbildning och undervisning utgår alltid från läroplaner nas mål
och kunskapskrav respektive examensmålen och ämnesplanernas kunskapskrav samt från vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Alla lärare är engagerade och kompetenta, och planerar undervisningen gemensamt. Barn ens
åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån
sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva
inflytande över utbildningen. Eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, är delaktiga i planeringen av hur
undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas .
Eleverna får genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen, vilket leder till att
eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull. Bedömn ing i
formativt syfte, med avsikten att stärka elevens lärande, används både för att synliggöra och stödja elevernas
kunskapsutveckling samt för att kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra undervisningen.
Genom delaktighet och inflytande prövas nya metoder. Verksamheterna är aktiva i att öka samverkan med
andra aktörer för att skapa hållbara lösningar för barn/elever. Skolans arbete med stöd av barn- och elevhälsan
och en vidare samverkan inom Medborgarresurs Lotsen ger möjlighet till tidiga insatser för att nå de
familjer/barn/elever som är i behov av stöd.
Digitala verktyg ska vara en naturlig del av skolans verksamhet, både i undervisningen och som administrativt
hjälpmedel. Verksamheten har behov av att utveckla den digitala kompetensen och infrastrukturen i syfte att
förbättra de pedagogiska processerna samt bidra till ökad likvärdighet när det gäller digitalisering inom
utbildningsnämndens verksamheter.
Måluppfyllelse status

Positiv trend

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

Status

Avdelning

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

Positiv trend

Förskola och pedagogisk omsorg

Säkerställa elevernas skolnärvaro

Positiv trend

Grundskola

Säkerställa arbetet med elevernas
upplevelse av stimulans och tro på
sin egen förmåga

Positiv trend

Grundskola

Kunskapsuppföljning - statistik

Neutral trend

Grundskola

Kunskapsuppföljning - analys

Neutral trend

Grundskola

Enheten utvecklar det
närvarofrämjande arbetet

Positiv trend

Gymnasium

Kunskapsuppföljning statistik

Ej uppnått

Gymnasium

Kunskapsuppföljning - analys

Neutral trend

Gymnasium

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

Positiv trend

Gymnasium

Kunskapsuppföljning - analys

Positiv trend

Vuxenutbildning

Påverkan och stimulans

Positiv trend

Barn- och elevhälsa

2.1.5.3 Se och förstå alla barn och elever

Alla barn och elever ska bli sedda och förstådda i den verksamhet barnet/eleven deltar i. Barn och elever är inte
på ett speciellt sätt, de blir på olika sätt, i relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och
aktiviteterna utgör.
Principen om allas lika värde och rätt till inflytande ska vara ledande i såväl organisation som val av innehåll och
arbetssätt i verksamheten. Varje medarbetare ska ha ett inkluderande förhållningssätt och bemötande i sin
profession. Genom samverkan mellan yrkesprofessioner, inom och utom sektor utbildning, ska ökade
förutsättningar och möjligheter till rätt stöd ges för den enskilde.
Måluppfyllelse status

Positiv trend

Kommentar
Förskolan har utvecklat och strukturerat barnhälsoarbetet för det främjande och förebyggande
arbetet kring barnen. Även arbetsformerna med specialpedagogerna har utvecklats utifrån varje
enhets behov. Förskolan har beviljats statsbidrag för språkutvecklande arbetssätt vilket resulterat i
kompetenshöjande insatser för alla pedagoger gällande aktivt arbete med lärmiljöer för att öka
barnens möjligheter till högre måluppfyllelse.
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Grundskolan arbetar med tillgängliga lärmiljöer och likvärdig kvalitet i elevhälsoarbetet för att
möta upp olika elevers behov. Antal beslutade åtgärdsprogram har stigit och i dessa ingår även
beslut om anpassad studiegång. Flertalet av de ökade åtgärdsprogrammen är kopplade till
nyanlända elever. Vidare har flera elever med anpassad studiegång besvär av psykisk ohälsa och
problematisk frånvaro där fler av samhällets aktörer är involverade. Pandemin har påverkat
elevernas förutsättningar på grund av frånvaro bland lärare vilket gjort att kontinuiteten och
relationerna påverkats.
Även inflytande och delaktighet redovisas under detta målområde och där varierar enkätsvaren
från eleverna. I årskurs 5 och 8 anser en ökad andel elever att de får vara med och påverka på
vilket sätt man ska arbeta med skoluppgifter jämfört med förra året, medan motsvarande resultat
för elever i årskurs 3 sjunker.
I gymnasiet visar resultaten gällande inflytande och delaktighet en ökning. Programmen har
arbetat med kompetenshöjande insatser för det relationella ledarskapet vilket kan ha ökat
elevernas känsla av delaktighet.
När det gäller arbetet med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd har gymnasiet
utvecklat samarbetet med elevhälsan och ökat dialogen om elever i behov av insatser. Lärmiljön
för elever på gymnasiet har påverkats av pandemin och skapat olika utmaningar för programmen.
Ett par program har i dialog med Specialpedagogiska skolmyndigheten utvecklat både den fysiska
och psykosociala lärmiljön för elever.
Aktivitet
Enhetens barnhälsoarbete

Status

Avdelning

Positiv trend

Förskola och pedagogisk omsorg

Utveckla samarbetsformerna med
specialpedagogerna

Uppfyllt

Förskola och pedagogisk omsorg

Orosanmälningar till socialtjänsten

Positiv trend

Förskola och pedagogisk omsorg

Utveckla likvärdigheten genom
språk och kommunikation

Positiv trend

Förskola och pedagogisk omsorg

En skola för alla - tillgänglig
undervisning

Neutral trend

Grundskola

Ingen

Grundskola

Säkerställa elevens inflytande,
delaktighet

Positiv trend

Grundskola

Säkerställa elevens inflytande inom
fritidshemmets verksamhet

Positiv trend

Grundskola

Säkerställa elevens inflytande inom
grundsärskolan

Uppfyllt

Grundskola

Orosanmälningar görs till
socialtjänsten i de fall det är aktuellt

Positiv trend

Grundskola

Utveckla samarbete mellan
elevhälsoteam och
programarbetslag.

Positiv trend

Gymnasium

Elevens inflytande, delaktighet

Positiv trend

Gymnasium

Samarbete Elevhälsa
gymnasiesärskolan

Neutral trend

Gymnasium

Elevens inflytande, delaktighet
gymnasiesärskolan

Neutral trend

Gymnasium

Likvärdig elevhälsa
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Aktivitet

Status

Avdelning

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

Positiv trend

Gymnasium

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

Positiv trend

Gymnasium

Elevens inflytande, delaktighet

Positiv trend

Vuxenutbildning

Likvärdig elevhälsa

Positiv trend

Barn- och elevhälsa

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

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

Positiv trend

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

Status

Avdelning

Uppfyllt

Förskola och pedagogisk omsorg

Negativ trend

Förskola och pedagogisk omsorg

Uppfyllt

Förskola och pedagogisk omsorg

Positiv trend

Grundskola

Sätta fokus på fritidspedagogernas
arbetsmiljö

Ingen

Grundskola

Sätta fokus på skolpersonalens
arbetsmiljö

Ingen

Grundskola

Utvecklat det systematiskt
arbetsmiljöarbete

Neutral trend

Gymnasium

Säkerställa kompetensutveckling för
medarbetare och chefer.

Neutral trend

Gymnasium

Arbetsmiljöarbete enligt
handlingsplan

Neutral trend

Vuxenutbildning

Kompetensutvecklingsplan

Positiv trend

Vuxenutbildning

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

Delvis uppnått

Kostavdelningen

Fortsätta att förbättra medarbetares
arbetsmiljö för att minska upplevd
stress

Delvis uppnått

Kostavdelningen

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

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

Positiv trend

Kommentar
Förskolans utvecklingsarbete under läsåret har präglats av framtagandet av en helhetsidé, ett
pedagogiskt underlag för utformning av undervisningen för att skapa en likvärdig förskola med
hög kvalitet. Genom arbetet har pedagogerna fått en ökad medvetenhet och förståelse kring sitt
uppdrag. En framgångsfaktor i arbetet har varit att rektor leder implementeringsarbetet och
dokumenterar processerna vilket kontinuerligt stämts av i avdelningens ledningsgrupp.
Grundskolan och gymnasiets uppföljning av kvalitetsarbetet har implementerats i Stratsys och
One note och alla enheter har kommit längre i arbetet under året. Analyserna börjar ta form, men
ytterligare kompetenshöjande insatser krävs inom området.
Samverkan med företag och näringsliv är också aktuellt under målsättningen. I årskurs 8 ska det
genomföras prao, och under 2021 har ingen prao kunnat genomföras på grund av pandemin.
Istället har eleverna fått ta del av de av Skolverket framtagna ersättningsmaterialen.
Gymnasiet kunde under vårterminen genomföra sin arbetsplatsförlagda utbildning, med några
undantag bl.a. för omyndiga elever inom Vård- och omsorg som inte kunnat vara i verksamheten
samt omyndiga på Barn- och fritid som inte kunnat få platser i förskolemiljö. Eleverna på Barnoch fritid fick andra APL-platser, medan vårdeleverna fått praktisk undervisning på skolan.
Prao och APL är de tydligaste tillfällena då skola och näringsliv samarbetar och det är en viktig
arena för att ge elever en inblick i och en utbildning för det yrke man planerar för. Det finns ett
behov av att inom några områden hitta ett breddat samarbete med företag knutna till
yrkesprogrammen inom gymnasiet. Under året har bland annat ett samarbete med Mätse Tissue
blivit aktuellt på grund av företagets expansionsplaner.
Bedömningen att det är en neutral trend för målområdet beror på att mycket av arbetet i
samverkan med företag och näringsliv bromsats under 2021 på grund av pandemin.
Aktivitet
Introducera ett nytt sätt att få syn på
och mäta kvalité i förskolan genom
en helhetsidé för att skapa en
likvärdig förskola
Säkra framtida
kompetensförsörjning

Status

Positiv trend

Avdelning
Förskola och pedagogisk omsorg

Ingen

Grundskola

Systematiskt kvalitetsarbete i
Stratsys - implementering

Positiv trend

Gymnasium

Säkra framtida kompetensutveckling

Neutral trend

Gymnasium

Systematiskt kvalitetsarbete i
Stratsys - implementering

Positiv trend

Vuxenutbildning

Delvis uppnått

Kostavdelningen

Fortsätta att utveckla/förbättra och
förenkla det systematiskt
kvalitetsarbetet
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Aktivitet

Status

Utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet

Avdelning
Barn- och elevhälsa

Positiv trend

2.1.6 Ekonomisk sammanställning
Utbildningsnämnden
Centralt

(tkr)
Intäkter

Vuxenutbildning

Kost

Delårsresultat
2020

-24 862

-27 411

-5 500

-5 500

0

0

0

0

131 950

131 684

266

-367

88 268

82 056

94 147

93 807

340

-200

63 406

54 645

-124 629

-124 629

0

0

-90 438

-88 575

Kostnader

244 824

243 824

1 000

0

169 196

166 295

Netto

120 195

119 195

1 000

0

78 758

77 720

-175 043

-175 043

0

0

-120 173

-119 838

Kostnader

368 868

372 868

-4 000

-3 900

254 259

249 782

Netto

193 825

197 825

-4 000

-3 900

134 086

129 944

Intäkter

-10 941

-44 416

33 475

0

-29 356

-5 519

Kostnader

86 338

126 153

-39 815

-6 950

82 242

57 677

Netto

75 397

81 737

-6 340

-6 950

52 886

52 158

Intäkter

-3 437

-3 437

0

0

-2 626

-2 400

Kostnader

16 887

16 887

0

0

11 190

11 603

Netto

13 450

13 450

0

0

8 564

9 203

-51 229

-50 629

-600

-600

-33 151

-32 750

51 229

51 229

0

0

33 182

32 329

0

600

-600

-600

31

-421

Intäkter

-1 527

-1 527

0

0

-1 007

-1 198

Kostnader

24 169

23 769

400

0

15 477

15 764

Netto

22 642

22 242

400

0

14 470

14 566

-404 609

-437 558

32 949

-433

-301 613

-277 691

Kostnader

924 265

966 414

-42 149

-11 217

653 814

615 506

Netto

519 656

528 856

-9 200

-11 650

352 201

337 815

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Netto

Totalt

Delårsresultat
2021

167

Kostnader

Barn- och elevhälsa

Föregående
budgetavvikelse

74

Netto

Gymnasiet

Budgetavvikelse

-37 877

Kostnader

Grundskola

Prognos

-37 803

Intäkter Kf

Förskola

Budget

Intäkter

2.1.6.1 Analys av ekonomi

Sektor utbildning centralt bokför kostnader för interkommunala ersättningar och gör ett
underskott inom all IKE förutom för särskolan. Trots att verksamheten tagit höjd för IKE i
budgeten räcker inte de budgeterade medlen. Färre barn kommer in till kommunen från andra
kommuner än vad som planerats i samband med budget.
Förskolans enheter är i stort sett i balans och pandemin påverkar resultatet med anledning av
sjukfrånvaro. Vid en del enheter behöver vikarier tillsättas och vid andra är det även barn bort a
och man tillsätter inte vikarier. Organisationen justeras under höstterminen då det är färre barn i
verksamheten.
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Grundskolan visar ett prognosticerat underskott. Den största andelen av underskottet beror på
att det kommer att betalas ut mer elevpeng till grundskoleenheterna då det varit en högre
inflyttning till kommunen tidigare på året än vad som beräknats i budget. Detta tillför även
kostnader för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. När det gäller
enheterna är det flera enheter som visar underskott främst relaterat till elever i behov av särskilt
stöd.
Gymnasiet visar ett större underskott vilket går att härleda till att statsbidrag för den ökning av
elever som skolan haft genom invandringen nu i stort sett helt har fasats ut utan att verksamheten
minskats. Skolan har ett brett utbud och det har under senare år gjorts kvalitetssatsningar utan att
det tillförts medel i budgeten. När nu statsbidragen inte finns kvar saknas intäkter för att täcka
kostnaderna. Differensen som syns i delårsresultatet i jämförelse med föregående år hänger
samman med att gymnasiet under verksamhetsåret infört resursfördelningsmodell med elevpeng.
Barn- och elevhälsan visar ett överskott som till största delen handlar om att det inte varit möjligt
att ersätta i verksamheten vid vakanser.
Kostavdelningen saknar de intäkter som restaurangerna skulle bidragit med om det inte varit
pandemi.
Vuxenutbildningen håller budget.
2.1.6.2 Åtgärder för budget i balans

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

Budget

Prognos

Föregående
budgetavvikelse

Budgetavvikelse

Utfall per
31 augusti

Utbildningsnämnden

1 000

1 000

0

0

586

Totalt

1 000

1 000

0

0

586

2.1.7.1 Analys av investeringar

Budgeterade investeringsmedel förväntas användas.

Bilaga – Nämndernas delårsrapporter - augusti 2021

27(62)

3 Socialnämnden
3.1 Verksamhetens resultat och prognos
3.1.1 Verksamhetens uppdrag
Socialnämnden
Ordförande:

Richard Thorell (M)

Vice ordförande:

Sebastian Ekeroth Clausson (S)

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

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



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



Leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården.




Ge stöd, vård och omsorg i livets olika skeden.
Kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.



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

3.1.2 Viktiga händelser under året



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



Kostnader för inhyrd personal har varit högre än tidigare år då vi anlitat både
sjuksköterskor och socionomer via bemanningsföretag, till en merkostnaden av 3,7 mkr
totalt i sektorn.
Kostnaden för externa placeringar av vuxna har minskat till följd av ett strukturerat
utvecklingsarbete inom IFO-vuxen med fokus på hemmaplanslösningar och akutlogi.




Inbromsning anas av placeringskostnader för barn och unga då allt fler
sektorsövergripande lösningar hittas som kan ersätta en placeringar på externa HVB eller
köpta familjehem.



Integrationsbudgeten kommer inte att hållas då endast två av de för året 27 anvisade
kvotflyktingarna har kommit. Sålunda uteblir även ersättningen.
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Nya Riktlinjer och rutiner för arbetet med att stödja enskilda till egen försörjning har
uppdaterats och implementering pågår.



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




Projektet att bygga akutlogi för kvinnor har startat.
Upphandling av nytt SÄBO/Trygghetboende har startat.

3.1.3 Framtid

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

Arbetet med de aktiviteter som har kopplats till socialnämndens mål fortgår. Pandemin har
påverkat våra möjligheter att genomföra det vi planerat i den tid vi planerat men nu fortgår
arbetet, med genomförande av aktiviteter, som före pandemin.
Ekonomin är fortsatt inte helt i balans men underskottet har minskat från 11 mkr till 6,8 mkr.
Den ekonomiska medvetenheten är hög ute i alla våra verksamheter vilket bidrar till en bra
kontroll. Effektiviseringsarbetet pågår oförtrutet.
3.1.5 Nämndens måluppföljning

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

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

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

Positiv trend

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

Status

Avdelning

Uppnått

Vård- och omsorgsavdelningen

Hedersrelaterat våld

Positiv trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Öka tillgängligheten till öppna
insatser

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Hedersrelaterat våld.

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Öka tillgängligheten till öppna
insatser

Neutral trend

Ifo vuxna
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Aktivitet

Status

Avdelning

Hedersrelaterat våld

Neutral trend

Ifo vuxna

Tiden mellan aktualisering och
avslutad utredning minskar på IFO
vuxna

Negativ trend

Ifo vuxna

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

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

Positiv trend

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

Status

Avdelning

Neutral trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Uppfyllt

Vård- och omsorgsavdelningen

Ej uppnått

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Utöka metoder

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Orosanmälningar

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Öka kunskapen i personalgrupper

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Orosanmälningar

Positiv trend

Ifo vuxna

Öka kunskapen i personalgrupper

Positiv trend

Ifo vuxna

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

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

Positiv trend

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

Status

Avdelning

Digitaliseringsplan

Neutral trend

Sektor stöd och omsorg

Kartläggning av digitala lösningar i
verksamheterna

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

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

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

Positiv trend

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

Status
Uppfyllt

Avdelning
Sektor stöd och omsorg

Lönekriterie

Positiv trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Utveckla arbetsplatsträffar (APT)

Positiv trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Lönekriterie

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Utveckla arbetsplatsträffar (APT)

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Lönekriterie

Positiv trend

Ifo vuxna

Utveckla arbetsplatsträffar (APT)

Positiv trend

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

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

Positiv trend

Kommentar
Enkätundersökningar inom alla områden av socialnämndens verksamhetsområde är beställda och
kommer att genomföras under hösten 2021.
Aktivitet

Status

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

Avdelning

Uppnått

Vård- och omsorgsavdelningen

Nöjd kund-enkät

Neutral trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Nöjd kund-enkät

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Nöjd kund-enkät

Neutral trend

Ifo vuxna

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

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

Positiv trend

Kommentar
Temperaturmätningarna har till viss del uppfattats som allt för återkommande och det
systematiska arbetsmiljöarbetet har stått i fokus på grund av pandemin.
Heltidsresan är fortsatt framgångsrik och allt fler arbetar heltid med resurspass.
Aktivitet
Antal elever som genomgått vårdoch omsorgsprogrammet som efter
sex månader arbetar inom vård och
omsorg
På varje arbetsplatsträff ska en
temperaturmätning av
arbetsklimatet genomföras
Genom heltidsresan tilldelas fler
personer heltidstjänster

Status

Avdelning

Uppnått

Vård- och omsorgsavdelningen

Neutral trend

Vård- och omsorgsavdelningen

Uppnått

Vård- och omsorgsavdelningen

På varje arbetsplatsträff ska en
temperaturmätning av
arbetsklimatet genomföras

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

Introduktion till nyanställda samt
elever/studenter

Positiv trend

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning
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Aktivitet

Status

Avdelning

Ta emot elever/praktikanter i
verksamheterna

Uppnått

Ifo barn, unga och
funktionsnedsättning

På varje arbetsplatsträff ska en
temperaturmätning av
arbetsklimatet genomföras

Neutral trend

Ifo vuxna

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

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

Neutral trend

Kommentar
Förfrågningsunderlag för att delta i valfrihetssystem i hemvården finns och ett uppdaterat
ersättningssystem är framtaget för att skapa goda förutsättningar för privata utförare att etablera
sig i Mariestad.
Aktivitet

Status

Implementering av ett nytt och
innovativt ersättningssystem med
incitament för måluppfyllelse

Avdelning
Sektor stöd och omsorg

Neutral trend

3.1.6 Ekonomisk sammanställning
Socialnämnden
Socialnämnden
Totalt

Socialnämnden
Sektor stöd och
omsorg - centralt

IFO, barn och
unga

Placeringar barn
och unga

(tkr)
Intäkter

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budget avvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

-109 280

-139 267

29 987

27 303

-171 706

-153 865

Kostnader

687 739

724 526

-36 787

-37 578

566 334

512 610

Netto

578 459

585 259

-6 800

-10 275

394 628

358 745

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

(tkr)
Intäkter

Budget

Prognos

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

-781

-31

-750

0

-19

-12 254

Kostnader

12 650

8 900

3 750

0

5 782

6 117

Netto

11 869

8 294

3 000

0

5 763

-6 137

-21 261

-19 761

-1 500

0

-13 192

-15 577

Kostnader

62 636

64 636

-2 000

-1 000

41 444

43 280

Netto

41 375

44 875

-3 500

-1 000

28 252

27 703

-920

-1 800

880

0

-1 407

-1 131

Kostnader

39 771

43 251

-3 480

-4 400

29 764

29 601

Netto

38 851

41 451

-2 600

-4 400

28 357

28 470

Intäkter

Intäkter
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Socialnämnden
LSS Vuxen

IFO Vuxna, exkl
försörjningsstöd

Försörjningsstöd

Vård- och
omsorg

Totalt

(tkr)

Budget

Prognos

Föregående
budgetavvikelse

Budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

Intäkter

-32 504

-32 504

0

0

-21 414

-23 434

Kostnader

136 640

136 640

0

-375

91 517

82 396

Netto

104 136

104 136

0

-375

70 103

58 962 *

Intäkter

-11 273

-10 173

-1 100

0

-7 341

-8 376

Kostnader

47 624

46 224

1 400

-200

29 993

31 521

Netto

36 351

36 051

300

-200

22 652

23 145

-450

-1 000

550

0

-708

-517

Kostnader

13 450

18 000

-4 550

-4 300

12 117

12 548

Netto

13 000

17 000

-4 000

-4 300

11 409

12 031

Intäkter

-42 091

-70 698

28 607

27 303

-127 625

-116 010

Kostnader

374 968

403 575

-28 607

-27 303

355 717

389 543

Netto

332 877

332 877

0

0

228 092

273 533 **

Intäkter

-109 280

-139 267

29 987

27 303

-171 706

-153 865

Kostnader

687 739

724 526

-36 787

-37 578

566 334

512 610

Netto

578 459

585 259

-6 800

-10 275

394 628

358 745

Intäkter

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

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

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



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



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



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



Bemanningshandboken ska uppdateras.




Konsulterna inom IFO barn och unga ska avvecklas under hösten.
Arbetet med att rekrytera, utbilda och stödja egna familjehem, avsluta placeringar i tid,
kompetenshöja våra egna personal samt hitta nya arbetssätt med befintliga resurser både
inom och utanför sektorn fortsätter.



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




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



3.1.7 Sammanställning investeringar
Socialnämnden
(tkr)
Samlade
investeringar

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Utfall per 31
augusti

1 500

1 500

0

650

1 363

1 500

1 500

0

650

1 363

(inventarier,
låsbara skåp,
Millenium
journalsystem
Totalt

3.1.7.1 Analys av investeringar

Sektorn har gjort investeringar för över 90 % av investeringsbudgeten per augusti. Under året så
har man köpt in och bytt ut utslitna inventarier. Vidare har man investerat i låsbara skåp och i
journalsystemet Millenium.
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4 MTG - Miljö- och byggnadsnämnden
4.1 Verksamhetens resultat och prognos
4.1.1 Verksamhetens uppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden
Ordförande:

Anders Bredelius (M)

Vice ordförande:

Gunnar Welin (M)

Andra vice ordförande:

Kjell Lindholm (C)

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

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


Ärenden och uppdrag inom miljö- och byggnadsområdet.



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



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



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



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



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

4.1.2 Viktiga händelser under året



Fortsatt ökning av ansökningar till byggnationer och enskilda avlopp.



Kommunen har fram till 2021-09-29 tilldelats ansvar för att se till att verksamhetsutövare
vidtar åtgärder för undvika trängsel vid serveringsställen. Detta belastar
livsmedelskontrollen.



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



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



Coronapandemin har påverkat alla verksamheter.

4.1.3 Framtid

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

Den samlade bedömningen av hur verksamheten nått upp till sina mål är att uppfyllelsen är klart
godkänd trots att året varit präglat av Coronapandemin. Samarbetet inom sektorn har varit
fortsatt bra och förändringsbenägenheten samt service till de som efterfrågat våra tjänster likaså.
Situationen med ett flertal vakanser jämfört med 2021 är nu åtgärdad. Rekryteringar har skett för
att stärka upp gentemot den ökade belastningen i formen av bygglovsansökningar, trängseltillsyn
m.fl. pandemirelaterade områden. Ett avslut av en rehabilitering kommer att påverka
personalbudgeten i viss mån.
Som visats tidigare i rapporten har intäkterna ökat i och med att ökat byggande har inneburit att
hela verksamheten fått ökad arbetsbelastning och därigenom också högre intäkter. I dagsläget ser
inte belastningen ut att minska utan en hög ärendeinströmning är att vänta även för sista tertialen.
Att även 2022 skulle innebära att dessa förhållanden kvarstår är emellertid inte i dagsläget troligt
utan då förväntas mer normal omfattning av verksamheten.
4.1.5 Nämndens måluppföljning

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

Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelningsoch enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och
beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för må luppfyllelsen.
Resultatet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde.
Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande:
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4.1.5.1 Verksamhet miljö och bygg har en given roll i de forum där kommunens
utformning och utveckling skapas och delar sin kompetens för en trygg utveckling till
medborgarna

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

Positiv trend

Kommentar
Verksamhet miljö och bygg har ett tydligt och strukturerat samarbete inom sektorn. Samarbetet
utvecklas och förbättras löpande. En prioriteringsordning för tillsynsärenden är nu upprättad i
form av behovsutredning och efterföljande tillsynsplan.
Aktivitet

Status

Avdelning

Verksamhet miljö och bygg deltar i
uppstartsmöten för nya detaljplaner

Uppnått

MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhet miljö och bygg deltar
aktivt i detaljplaneprocessen

Uppnått

MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhet miljö och bygg arbetar
fram en prioriteringsordning
gällande tillsynsärenden

Positiv trend

MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

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

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

Positiv trend

Kommentar
Pandemin har gjort att planerade nätverksträffar inte kunnat genomföras som planerat inom vissa
områden men till stora delar är målet i en positiv trend. Förslag och idéer från den egna
verksamheten fångas upp vid förlängda arbetsplatsträffar (APT) och leder fram till förslag som
kan tas upp vid nämndens sammanträden.
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Aktivitet

Status

Avdelning

Verksamhet Miljö och bygg deltar i
olika nätverksträffar

Ej uppnått

MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhet Miljö och bygg arbetar
aktivt med att fånga upp förslag och
ideér i verksamheten

Uppnått

MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

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

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

Neutral trend

Kommentar
Vid delåret har målet en neutral trend eftersom det återstår en hel del arbete, bland annat med att
tillgänglighetsanpassa de PDF-filer som finns på externa hemsidan. Arbetet har dock startat och
kommer att följas upp fortlöpande. Utbildning i bemötande från olika perspektiv kommer att
genomföras så fort smittläget beträffande Corona tillåter att den hålls på plats och inte digitalt.
Aktivitet

Status

Utbilda verksamhet Miljö och bygg i
bemötande från olika perspektiv
Verksamhet miljö och bygg ska
säkerställa att information på
externwebben ska vara aktuell och
lättförståelig

Avdelning

Neutral trend

MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

Ej uppnått

MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

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

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

Positiv trend

Kommentar
Arbetsformer har utvecklats som medger att verksamhet miljö och bygg involveras i etablerings och utvecklingsprojekt i ett tidigt skede. Det finns en potential för att stärka den totala
samhörighetskänslan inom sektor samhällsbyggnad som helhet.
Aktivitet
Verksamhet miljö och bygg deltar
aktivt i samband med försäljning av
tomter

Status
Uppnått

Bilaga – Nämndernas delårsrapporter - augusti 2021

Avdelning
MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

41(62)

Aktivitet

Status

Verksamhet miljö och bygg har ett
tydligt samarbete inom sektorn

Avdelning
MTG - Miljö- och byggnadsnämnden

Positiv trend

4.1.6 Ekonomisk sammanställning
Miljö- och
byggnadsnämnden
exkl. alkoholtillsyn

(tkr)
Intäkter
Kostnader
Netto

Alkoholtillsyn

(tkr)
Intäkter
Kostnader
Netto

Budget

Budgetavvikelse

Prognos

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

-13 826

-16 441

2 615

500

-11 425

-9 995

20 239

21 154

-915

0

12 713

11 624

6 413

4 713

1 700

500

1 288

1 629

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

-525

-596

71

25

-596

525

596

-71

-25

365

0

0

0

0

-231

Delårsresultat
2020

0

Det prognostiserade överskottet för miljö- och byggnadsnämnden, uppgående till 1 700 tusen
kronor (tkr), ska fördelas enligt fördelningen 63% Mariestad, 24% Töreboda och 13% Gullspång.
Det innebär att överskottet blir 1 071 tkr för Mariestad, 408 tkr för Töreboda och 221 tkr för
Gullspång.
4.1.6.1 Analys av ekonomi

Verksamhet miljö och bygg prognostiserar ett överskott på 1 700 tusen kronor (tkr), dessa
härleds främst till bygglovsenheten. Ökad inströmning av ärenden och större etableringar gör att
intäkterna ökar mer än budgeterat. Även enskilda avlopp ökar intäkterna i och med detta.
Verksamheterna för livsmedel och hälsoskydd har tilldelats medel för att utföra trängseltillsyn av
Kammarkollegiet, 374 tkr för MTG-kommunerna. Detta för att täcka kostnader som tillsynen
medför.
En utökning av personal inom livsmedel och hälsoskydd gör att personalkostnaderna ökar men
eftersom medel har tilldelats för trängseltillsyn prognostiserar verksamheten för miljö och bygg
att dessa kostnader kommer täckas.
Verksamheten för tillsyn av rökfria miljöer kommer inte få in de intäkter som har budgeterats.
Tillsyn av alkohol och tobak prognostiseras att hålla budget.
Miljötillsyn och naturvård prognostiseras att hålla budget.
Kostnaden för sjuklön har uppgått till 140 tkr och har kompenserats med 67 tkr från
försäkringskassan.
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5 MTG - Tekniska nämnden
5.1 Verksamhetens resultat och prognos
5.1.1 Verksamhetens uppdrag
Tekniska nämnden
Ordförande:

Sven-Inge Eriksson (KD)

Vice ordförande:

Erland Gustavsson (M)

Andra vice ordförande:

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)

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

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


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




Förvaltning och utveckling av gator, vägar, parker, hamn och skärgård samt trafikfrågor.
Uppdatering av kommunens kartor samt utsättande och inmätning av nya byggnationer
och anläggningar.




Lokalvård i lokaler där kommunen bedriver sina olika verksamheter.
Produktion och leverans av dricksvatten, el samt omhändertagande och rening av
avloppsvatten. Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningarna och skydd av våra
vattentäkter.

5.1.2 Viktiga händelser under året

Generellt:
Verksamheten genomför beslutade organisationsförändringar vid Fastighet-, Projekt- och VAavdelningen. Indirekt påverkas hela verksamheten då metoder och arbetssätt bygger på en beställoch utförarorganisation. Parallellt utvecklar även verksamheten metoder och arbetssätt för
uppdrag i egenregi.
Covid:
Rådande pandemi påverkar verksamheten både positivt och negativt. En belastning för
verksamheten är högre sjukfrånvaro, ensamarbete, visstidsanställningar samt ökad förbrukning
och fördyrade av material. Utveckling och effektivisering har påskyndats genom digitalisering.
Detta har möjliggjort arbetsledning och digitala möten.
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Verksamhet:


Projektering och utförande av nytt tomtområde Otterbäcken, Gallernäset.



Ökade skadeärenden inom gatuområdet Mariestad.



Hård vinter har påverkat snöröjning/halkbekämpning samt en större mängd vattenläckor.



Fastighetsavdelningens inför nytt verksamhetsledningssystem som syftar till en bättre
planering för ökad kvalitet och förenklad administration.




Metoder har skapats för att bättre fånga upp lokalförsörjningsfrågor.
Övertagande av lokalvårdsuppdrag Mariestads Sjukhus från VGR.



Förnyelse av såväl ledningsnät som anläggningar ovan mark genomförs.

5.1.3 Framtid

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


Förmågan att driva och genomföra projekt i egen regi i syfte att möta verk samheternas
behov samt möjliggöra och säkerställa en jämnare beläggning av resurser.



För att höja servicenivån till medborgare, beställare samt att vara en attraktiv arbetsgivare,
är det nödvändigt med fortsatt utveckling och fokus på ytterligare digitalisering av
verksamheten.
Verksamheten kommer utveckla och befästa det uppstartade rutiner och metoder för
strategiskt planering, i syfte att bättre hantera den underhållsskulder som uppstått.
Förbättrings åtgärder och satsningar inom området för brandskydd kommer i perioden
fortsatt vara aktuellt.
Fortsatt utveckla MTG inom det tekniska området med ett hållbarhetsfokus. Genom
egenkontroller och aktiva val för att minska klimatavtrycket vid ex. investeringar och
reinvesteringar detta bedöms påverka miljö och driftskostnader.







Utvecklas mot en säkrare och tryggare region. Genom att följa omvärldsutvecklingen,
analysera och tillämpa befintliga planer, om hur vi bäst rustar våra kommuner och genom
preventiva åtgärder bättre möter framtidens klimatutmaningar ex. extremväder.

5.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Sammanfattningsvis följer framdriften i aktiviteterna den ekonomiska planeringen och
förutsättningarna. De delar som krävt mer insatser än beräknat berör främst trygghetsmålet där
det exempelvis behövts satsat på ytterligare bevakningsinsatser som en konsekvens av ökad
skadegörelse och annan trygghetsstörande aktivitet.
Det bedöms fortsatt finnas ett stor ekonomisk potential åren framåt genom att ta ytterligare steg i
ett strukturerat förbättringsarbete i verksamhetens alla delar.
Inom digitaliseringsaktiviteterna har det visat sig att tillgängliga/avsatta personella - så väl som
ekonomiska resurser är för få i förhållande till den utveckling som bör förväntas
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5.1.5 Nämndens måluppföljning

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

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

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

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

Positiv trend

Kommentar
För att göra våra miljöer trygga och säkra pågår flera aktiviteter inom verksamheten.
Säkerhet i våra utemiljöer
Verksamheten arbetar med att löpande information till allmänheten via hemsidor och sociala
medier om kommande och pågående markaktiviteter. Kommunikationen sker genom sociala
medier men även genom webbkartor som ex googlemaps. Detta för att höja medvetenheten om
kommande eller pågående trafiksituation och därigenom möjliggöra andra transportvägar för att
motverka besvärliga trafiksituationer med risk för olyckor. Vidare har verksa mheten arbetat med
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att effektuera, av Tekniska nämnden antagen cykelplan samt ett antal trafiksäkerhetsåtgärder i
MTG. Verksamheten har varit engagerade vid trygghetsvandringar och arbetsgrupper för att öka
tryggheten genom att motverka störningar, stölder och skadegörelse inom området gata, hamn
och fastighet. Exempel på aktiviteter i perioden som bidragit till en säkrare utemiljö.
Gullspång: Anpassning av hållplats VÄSTERGATAN samt GC väg ÖSTERGATAN
Töreboda: Hastighetsreducerande åtgärder vid gator i området KILEN samt GC Mogatan i
MOHOLM
Mariestad: GC-passage BRÅTENVÄGEN samt GC SANDBÄCKSVÄGEN/MARIAGATAN
Övrigt utemiljöer
Beställning av ny server för kameraövervakning medför driftsäkerhet samt möjliggörande av
kapacitetshöjning av både kvalité och kvantitet.
Utökad bevakningstjänst vid hamnen MST.
Förnyelse av VA -anläggningar ovan mark bedöms inte nå upp till planerad nivå/årsmål. Detta
beror på prioriteringar där den planerade verksamheten fått stå till baka till förmån för politiskt
prioriterade projekt. Detta medfört att projekt behövt skjutas på framtiden.
Säkerheten i våra innemiljöer
Nya rutiner för nyckelhantering inom lokalvården har slutförts i TRB. Arbetet pågår fortfarande i
MST och GSP
Förbättring och översyn av brand- och låssystem vid våra verksamhetslokaler.
Övrigt innemiljö
Systematiskt arbetsmiljö arbete vid både planering och genomförande
Egen kontroller av maskiner, redskap samt elsäkerhet
Aktivitet

Status

Avdelning

Trygghet i kommunernas utemiljö

Ingen

MTG - Tekniska nämnden

Trygghet i kommunernas utemiljö

Ingen

Gatuavdelningen

Minska odebiterat vatten

Ingen

MTG - Tekniska nämnden

Minska odebiterat vatten

Ingen

Produktionsavdelningen

Minska odebiterat vatten

Ingen

VA-avdelningen

Trafiksäkerhetsåtgärder

Uppnått

Gatuavdelningen

Cykelplan

Delvis uppnått

Gatuavdelningen

Antal skyddsronder

Delvis uppnått

Produktionsavdelningen

Uppfyllt

Produktionsavdelningen

Arbetsmiljöplan
Tillgänglighetsanpassning

Neutral trend
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Aktivitet

Status

Avdelning

Reinvesteringsplan Mariestad

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Reinvesteringsplan Töreboda

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Reinvesteringsplan Gullspång

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Säker nyckelhantering

Positiv trend

Lokalvårdsavdelningen

Egenkontroller

Positiv trend

Lokalvårdsavdelningen

Ej uppnått

Lokalvårdsavdelningen

Kvalitetskontroller
Minska inläckage till spillvatten
VA-plan

Ingen

VA-avdelningen

Positiv trend

VA-avdelningen

5.1.5.2 Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan

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

Positiv trend

Kommentar
Generellt
Positiv trend, verksamheten bedöms leverera enligt plan.
Genomförda långsiktiga samhällsförändringar i form av förbättrade cykelstråk möjliggör att fler
medborgare använder cykel. Under perioden har förbättringar och planering av GC skett vid:
Mariagatan, Sandbäcksvägen i MST samt Östergatan i GSP. I Töreboda pågår ett projekt vid
Idrottsgatan-Fägrevägen (Moholm)
Inom området VA genomförs åtgärder på ett flertal avloppsreningsverk samt utbyggnation av
kommunalt VA till nya fastigheter som därmed får en avloppslösning med lägre miljöpåverkan.
Vid reinvesteringar i våra fastigheter installerar vi energibesparande styr och bevakning system för
att minska elförbrukningen. Det installeras även ny värmeförsörjning och nya
ventilationsaggregat som minskar elförbrukningen
Övriga åtgärder
I våra projekt strävar vi efter att:
Återvinna material och schaktmassor.
Tillfälligt lagra och förädla schaktmassor i syfte att minskade transporter och "spill" i form av
överblivet material i projekten.
Bättre etableringar för personal vid tillfälliga arbetsplatser minskar resor vid rast.
Lokalvården har infört egenkontrollprogram för att bättre följa upp och styra kemförbrukningen
till ett minimum då kontrollen leder till att maskiner, redskap och material håller god kvalité.
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Mobiltelefoner används för att skanna QR-koder vid kemhantering vilket minskar utskrifter av
säkerhetsdatablad.
Aktivitet

Status

Cykelplan

Avdelning

Delvis uppnått

Gatuavdelningen

Uppnått

Gatuavdelningen

Trafiksäkerhetsåtgärder
Skapa en återvinningstation

Neutral trend

Produktionsavdelningen

Ställa krav på miljöklass fordon

Positiv trend

Produktionsavdelningen

Etablering på arbetsplatsen

Positiv trend

Produktionsavdelningen

Energianvändning Mariestad

Ingen

Fastighetsavdelningen

Reinvesteringsplan Gullspång

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Reinvesteringsplan Mariestad

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Reinvesteringsplan Töreboda

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Delvis uppnått

Fastighetsavdelningen

Ej uppnått

Lokalvårdsavdelningen

Egenkontroller

Positiv trend

Lokalvårdsavdelningen

Utsläppskrav utgående
avloppsvatten

Positiv trend

VA-avdelningen

Ingen

VA-avdelningen

Positiv trend

VA-avdelningen

Ingen

VA-avdelningen

Källsortering
Kemförbrukning

Energieffektivisering avloppsvatten
VA-plan
Energieffektivisering dricksvatten

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

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

Positiv trend

Kommentar
Ledningsgruppen har efter analys av medarbetarenkäten 2020 tagit fram olika åtgärder som ska
leda till bättre trivsel genom högre delaktighet och tydlighet.
Medborgarförslag bereds och effektueras efter politiskt beslut.
I perioden har följande aktiviteter genomförts:
Reviderat, samverkat och antagit nytt underlag för medarbetarsamtalet och arbetsplatsträffar
(APT), vilket bedöms leda till ett bättre utvecklande samtal mellan medarbetare och chef, vilket
på medellång sikt bedöms påverka resultatet positivt. Dessvärre bedöms covid bromsa det
positiva resultatet under pandemin.
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Beslutade organisationsförändringar har genomförts vid Projekt-,VA-, Fastighetsavdelning. Roller
och ansvar har förtydligats vilket på sikt troligt påverka resultatet positivt.
Verksamheten är fortfarande begränsad av vakansläget vid Fastighetsavdelningen och
Avdelningen för Gata. Rekrytering och introduktion pågår men läget bedöms påverka resultatet
negativt.
Förbättringsarbetet har i perioden varit inriktat på att klarlägga, tydliggöra metoder och processer
för projektledning. Utvecklingsområden har identifierats och kommunicerats inom
verksamheten, men är förnärvarande inte implementerade. Detta beror tilldels på att
projektmodellen inom flera nivåer behöver ses över. Bland annat behöver en mer stringent
struktur efterlevas inom hela flödet från beställning, till utvärdering efter genomfört projekt.
Ett behov av verktygför projektstyrning har identifierats, beredning pågår.
Arbetet med digitaliseringsplanen som togs fram hösten 2020 har haft framgång, bland annat har
80 medarbetare på lokalvården blivit helt digitala, nu har varje medarbetare en telefon med
Teams, detta möjliggör att verksamheten kan ledas, kommunicera samt dela information digitalt
vilket upplevt som en förbättring.
Sammantaget så har flertaltalet avdelningar en positivtrend, pga organisationsförändringar och
rådande kultur inom ett begränsat område finns osäkerheter med att verksamheten som helhet
når målet till helåret.
Aktivitet

Status

Avdelning

Nöjda medarbetare

Delvis uppnått

MTG - Tekniska nämnden

Nöjda medarbetare

Delvis uppnått

Projektavdelningen

Nöjda medarbetare

Delvis uppnått

Gatuavdelningen

Nöjda medarbetare

Delvis uppnått

Produktionsavdelningen

Nöjda medarbetare

Delvis uppnått

Fastighetsavdelningen

Nöjda medarbetare

Delvis uppnått

Lokalvårdsavdelningen

Nöjda medarbetare

Uppnått

Digitaliseringsplan

Positiv trend

MTG - Tekniska nämnden

Digitaliseringsplan

Positiv trend

Projektavdelningen

Digitaliseringsplan

Positiv trend

Gatuavdelningen

Digitaliseringsplan

Positiv trend

Produktionsavdelningen

Digitaliseringsplan

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Digitaliseringsplan

Uppfyllt

Lokalvårdsavdelningen

Digitaliseringsplan

Positiv trend

VA-avdelningen

VA-avdelningen

Genomförda förbättringsförslag

Delvis uppnått

Genomförda förbättringsförslag

Uppnått

Projektavdelningen

Genomförda förbättringsförslag

Uppnått

Gatuavdelningen

Genomförda förbättringsförslag

Delvis uppnått
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Aktivitet

Status

Avdelning

Genomförda förbättringsförslag

Ej uppnått

Fastighetsavdelningen

Genomförda förbättringsförslag

Uppnått

Lokalvårdsavdelningen

Genomförda förbättringsförslag

Ingen

VA-avdelningen

Förbättringsförslag med ekonomisk
effekt

Uppnått

Förbättringsförslag med ekonomisk
effekt

Ej uppnått

Förbättringsförslag med ekonomisk
effekt

Uppnått

Förbättringsförslag med ekonomisk
effekt

Ingen

Förbättringsförslag med ekonomisk
effekt

Uppnått

Fastighetsavdelningen

Förbättringsförslag med ekonomisk
effekt

Uppnått

Lokalvårdsavdelningen

Förbättringsförslag med ekonomisk
effekt

Ingen

MTG - Tekniska nämnden
Projektavdelningen
Gatuavdelningen
Produktionsavdelningen

VA-avdelningen

5.1.5.4 Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt

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

Positiv trend

Kommentar
Under året görs kundundersökningar på flera av våra avdelningar. Delar av de undersökningar
som genomförs bla. VA, Lokalvård (toaletter) visar att våra medborgare och kunder är nöjda med
vårt arbete. Positiv trend med reservation från utfallet av de undersökningar som ännu inte
analyserats.
Aktiviteter som genomförs i syfte att tydliggöra förbättringsområden och verksamheternas behov
är avtalsskrivning med kunder inom lokalvård, men även hyresgäster i Töreboda, för att
tydliggöra vad som ingår i tjänsten, det har också tagits fram gränsdragningslistor, detta leder till
mer tydlighet mellan Tekniska MTG och verksamheterna .
Aktiviteten öppen data, är genomförd. Information till allmänheten och andra professioner
gällande pågående projekt som påverkar samhället är nu mer lätt tillgänglig. Aktiviteten bidrar till
en positiv trend.
Utvecklat samarbetet med medborgarkontoret för ökad service och ökad tillgänglighet för våra
kunder (ett nummer in). Även tillgängligheten under jourtid har förbättrats och förtydligats. För
utom ökad tillgänglighet effektiviseras verksamheten då hanteringen av felanmälan och klagomål
blir mer rationell, detta då avdelningarna hanterar sakfrågan och avlastas från den emotionella
aspekten. Aktiviteten bidrar till en positiv trend.
För att öka tillgängligheten hos Fastighetsavdelningen har det under året sjösatts olika kundforum
såsom strategiska lokalstyrgruppen samt operativa lokalanvändargrupper.
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Verksamheten har i perioden driftsatt system för felanmälan vid fastighetsavdelningen. Systemet
förenklar och effektiviserar arbetet med felanmälan vilket troligt kommer ge ett utfall redan till
helåret.
Avdelningen har även haft möjlighet att tillsätta samt påbörjat rekrytera nya medarbetare för att
stärka upp organisationen för att bättre kunna möta upp våra kunder och uppdragsgivare.
Aktivitet

Status

Avdelning

Medborgare upplever vårt
bemötande som bra

Ingen

Återkoppling Infracontroll

Neutral trend

Produktionsavdelningen

Nöjdhet hos de som berörts av våra
investeringsprojekt

Ingen

Produktionsavdelningen

Nöjda kunder

Ingen

Fastighetsavdelningen

Nöjda kunder

Uppnått

Lokalvårdsavdelningen

Ta fram nya tydliga avtal

Positiv trend

Lokalvårdsavdelningen

Nöjda abonnenter

Positiv trend

VA-avdelningen

Gatuavdelningen

5.1.5.5 Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt

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

Positiv trend

Kommentar
Verksamheten utvecklas och bidrar till en positiv trend genom att stadsbilden i kommunerna ska
kännas välkomnande och trivsamma. Nybyggnationer och reinvesteringar i fastigheter och
ledningsnät dimensioneras för kommunernas framtida behov, detta bland annat genom
utbyggnation av kommunala VA-tjänster till nya områden och anpassning av befintliga
anläggningar. Även en ökad kapacitet inom området för samhällstjänster så som
restaurangnäringen och idrottsevent bidrar till att öka attraktiviteten att bosätta sig eller besöka
vår region.
Under genomförd organisationsförändring har ett parallellt utvecklingsarbete genomförts i syfte
att tydliggöra projektmodellen. Ett resultat av detta är att verksamheten nu arbetar för att införa
skriftliga specifika projektbeställningar för att tydliggöra förväntningar, tid och budget. Detta för
att på ett bättre sätt kunna leverera efter efterfrågan.
De organisatoriska förändringar som genomförts bedöms leda till ett tydligare utvecklingsansvar
inom de olika verksamhetensområden.
Aktivitet
Väl genomförda projekt
God standard på gator och vägar
Reinvesteringsplan Gullspång

Status
Positiv trend
Ingen
Positiv trend
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Aktivitet

Status

Avdelning

Reinvesteringsplan Töreboda

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Reinvesteringsplan Mariestad

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Investeringsplan MTG

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Hållbarhetsindex

Positiv trend

VA-avdelningen

Planer för Avloppsreningsverk och
Vattenverk

Neutral trend

VA-avdelningen

VA-plan

Positiv trend

VA-avdelningen

5.1.6 Ekonomisk sammanställning
Mariestad
Skattefinans.
Verksamhet
Verksamhet
Teknik
Ledning

Projektavdelningen

(tkr)

Produktionsavdelningen

Fastighetsavdelningen

Lokalvårdsavdelningen

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

-1 798

-1 748

-50

0

-971

-1 098

Kostnader

3 802

3 802

0

0

2 284

2 289

Netto

2 004

2 054

-50

0

1 313

1 191

Intäkter

-3 576

-2 379

-1 197

-330

-1 196

0

Kostnader

3 735

3 091

644

0

1 748

0

159

712

-553

-330

552

0

Intäkter

-5 805

-6 086

281

160

-4 876

-10 804

Kostnader

45 974

46 105

-131

220

30 301

34 238

Netto

40 169

40 019

150

380

25 425

23 434

-33 453

-33 549

96

0

-23 652

-20 490

Kostnader

30 096

30 192

-96

0

21 476

21 944

Netto

-3 357

-3 357

0

0

-2 176

1 454

Intäkter

-46 876

-47 402

526

0

-31 076

-41 743

Kostnader

184 858

184 931

-73

350

122 264

130 311

Netto

137 982

137 529

453

350

91 188

88 568

Intäkter

-19 244

-19 759

515

0

-15 223

-12 881

18 652

19 167

-515

-400

14 986

12 698

-592

-592

0

-400

-237

-183

-110 752

-110 923

171

-170

-76 994

-87 016

Kostnader

287 117

287 288

-171

170

193 059

201 480

Netto

176 365

176 365

0

0

116 065

114 464

Intäkter

Kostnader
Netto
Totalt

Prognos

Intäkter

Netto
Gatuavdelningen

Budget

Intäkter
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Mariestad
Taxefinans.
Verksamhet
VA-avdelningen

(tkr)

Budget

Intäkter
Kostnader
Netto

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

-61 702

-61 912

210

0

-40 345

-38 872

61 702

61 912

-210

0

38 090

38 872

0

0

0

0

-2 255

0

5.1.6.1 Analys av ekonomi

Det finns några osäkerheter inom Verksamhet Teknik. Osäkerheterna är svårbedömda och är
exkluderade i prognosen. Dessa kan påverka både positivt och negativt.



Personalomsättning i nyckelroller, sjukskrivningar och lagstadgad ledighet
Ökad ventilation bidrar till osäkerheter kring energikostnader och slitage/underhåll av
ventilationsaggregat Corona




Materialkostnadsutvecklingen och tillgång som en följd av Pandemin
Osäkerhet kring kommande vinterväghållningskostnader

Underhållsplaner är inom fastighet under framtagande vilket på längre sikt skapar ett bättre
underlag för prioritering av åtgärder.
Mariestad, Skattefinansierad verksamhet (+/- 0 tkr)
Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar enligt budget
Inom Teknisk Ledning prognostiseras en avvikelse med -50 tkr, Bilpoolens intäkter påverkas av
rådande pandemi då omställningen från fysiska möten förändrar nyttjandet. Projektavdelningen
är under uppbyggnad vilket skapar ett budgetöverskridande, -553 tkr. Debiteringsgraden beräknas
inte täcka nyanställningar, overheadkostnader samt introduktionstid. Förändringen av
bemanningsläget justerar prognosen från T1 (-330 tkr). Fastighetsavdelningens avvikelse,
+453 tkr, består främst av ökade intäkter kopplat till tid i investeringsprojekt och uppdrag mot
andra verksamheter. Prognosen påverkas även av personalrörlighet mellan avdelningarna i
samband med organisationsförändringar.
Gatuavdelningen har tillförts en miljon i utökad driftram 2021. Satsningen kommer bland annat
att nyttjas till park, friluftsbad, grillar. Faktorer som påverkar prognosen är: mindre oförutsedda
kostnader (+550 tkr), ökade intäkter byggställningar (+100 tkr), lägre parkeringsavgifter pga gratis
timme (-200 tkr), ökade kostnader vinterväghållning (-300 tkr).
Lokalvården ser en risk i ökad kostnad för timavlönade, sjukfrånvaro och långtidssjukskrivningar.
Åtgärder för bemanningen kommer vidtas under hösten för att säkra upp bemanningen och
effektivisera. Detta eventuella överskridande förväntas bearbetas in i befintlig budgetram för
tekniska som helhet.
Den kalla snöfattiga senvintern/våren har påverkat energiförbrukningen men bedöms kunna
hanteras inom budgetram.
Budgetramen har justerats i samband med beslut om flytt av Kart- och Mät.
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Mariestad, Taxefinansierad verksamhet VA (+/- 0 tkr)
Prognostiserade intäkter visar ökning av intäkter om +210 tkr vilket förväntas upparbetas på
kostnadssidan. På totalen prognostiseras ett resultat som går mot budget.
Efter andra tertialen ser vi inga osäkerheter som inte är inkluderade i prognosen. Däremot är
stora mängder nederbörd alltid en risk för ökade kostnader i verksamheten.
5.1.6.2 Åtgärder för budget i balans

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



Återhållsamhet samt planering i inköp
Återhållsamhet av tillsättning av vakanser



Aktiv planering och ledning av resurser inom MTG kopplat till drift och
investeringsåtgärder



Prioritering och avvägning av åtgärder för drift och underhåll



Fokus på energieffektiviseringar



Befästa genomförda organisationsförändringar



Inom lokalvården kommer åtgärder för bemanningen kommer vidtas under hösten. För
att effektivisera och säkra upp resurstillgången

5.1.7 Sammanställning investeringar
Tekniska nämnden –
Mariestad (tkr)

Budget

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Utfall per 31
augusti

Teknisk ledning

1 500

0

1 500

0

0

Gatuavdelningen

25 342

20 915

4 427

1 500

4 047

131 004

107 633

23 371

3 204

78 989

VA-avdelningen

50 355

38 028

12 327

5 423

13 398

VA-avdelningen
Exploatering

4 358

4 358

0

0

21

212 559

170 934

41 625

10 127

96 455

Fastighetsavdelningen

Totalt

5.1.7.1 Analys av investeringar

Mariestad Skattefinansierade investeringar
Prognos T2 visar en positiv avvikelse med + 29 298
+ 15 000 tkr härleds till Tillbyggnad Kvarnstenen, projektet är beslutat att skjutas till 2022
+ 2 500 tkr härleds till Kronoparks förskola prognostiseras där kostnader belastas 2022.
Beställande verksamheten har aviserat stor osäkerhet om totalt budgeterade medel räcker.
+ 5 600 tkr härleds till Centralköket, projektet har på totalen blivit 1,3 Mkr bättre än förväntat.
Gällande 2021 sker en positiv avvikelse i prognosen. I projektet innefattas Tuna matsal (+1 570
tkr) samt Vadsbo matsal (+230 tkr)
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+ 3 000 tkr härleds till Ishallsprojektet ombudgetering + ny budget skapar ett utrymme på total
investering 45 000 tkr.
+1 000 Sprinklerinstallation Spolvägen LSS, fastigheten är införhyrd och medel önskas
ombudgeteras får åtgärd på annan fastighet.
- 2 500 tkr - Restaurangerna i den inre hamnen ingår i en helhetssatsning av hamnområdet och är
viktig del för besöksnäringen och service utbudet till medborgarna i kommunen. Projektet har
haft en hög ambitionsnivå från start med målsättning att färdigställande innan säsong.
Tidsförhållandena och ambitionsnivån har renderat i en negativ avvikelse.
Mariestad Taxefinansierade investeringar
Prognos T2 visar en positiv avvikelse med +12 327 tkr
+ 4 900 tkr härleds till Optimering Lindholmens vattenverk, projektet pågår men planering och
projektering har tagit mer tid i anspråk än beräknat och den kostnadsdrivande byggnationen
påbörjas senare än tänkt
+ 5 400 tkr härleds till projekt kopplade till de delprojekt som hör till Askevik -utbyggnation
(inklusive åtgärder på Sjötorps avloppsreningsverk). Dessa projekt har gått att genomföra till ett
lägre pris än budgeterat.
+ 1 100 tkr kommer ej att sökas ut ur ramen för Förnyelse anläggningar ovan mark. Detta beror
på att verksamheten belastats hårt av extra arbete utifrån ombyggnation av huvudvattenledning
vid Marieforsleden för att möjliggöra etableringar. På grund av detta har inte verksamheten haft
personella resurser att genomföra insatser motsvarande hela summan i ramen.
Reinvesteringar i befintlig anläggning pågår och förnyelsetakten på ledningsnät genomförs enligt
plan.
Byggnation av kommunalt VA till nya fastigheter i Björsäter pågår enligt plan.
VA-exploaterings projekt prognostiseras att följa budget.
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6 Överförmyndarnämnden
6.1 Verksamhetens resultat och prognos
6.1.1 Verksamhetens uppdrag
Överförmyndarnämnden
Ordförande:

Yvonne Gogolin (M)

Vice ordförande:

Leif Andersson (S)

Verksamheter som lyder under nämnden:
Överförmyndarverksamheten.

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


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



Ha tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

6.1.2 Framtid

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

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

(tkr)

Budget

Intäkter

Prognos

Budgetavvikelse

Föregående
budgetavvikelse

Delårsresultat
2021

Delårsresultat
2020

0

0

0

0

-19

-99

Kostnader

1 525

1 725

-200

-200

1 205

1 817

Netto

1 525

1 725

-200

-200

1 186

1 718

6.1.4.1 Analys av ekonomi

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

År 2020 rekryterades en professionell ställföreträdare för att nå en budget i balans. Verksamheten
kommer inte att använda sig av externt bolag för att hantera de mer komplexa ärendena utan
dessa kommer att hanteras av den professionella ställföreträdaren. Problematiken med fler svåra
ärenden kvarstår men effekten av att anställa en professionell ställföreträdare har ändå minskat
kostnaderna.
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7 MTG - IT-nämnden
7.1 Verksamhetens resultat och prognos
7.1.1 Verksamhetens uppdrag
IT-nämnden
Ordförande:

Bengt Sjöberg (M), Töreboda

Vice ordförande:

Carina Gullberg (S), Gullspång

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

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


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



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



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

7.1.2 Viktiga händelser under året

Även första halvåret 2021 har präglats av Corona-situationen och IT-avdelningen har fortsatt sitt
anpassade arbete utifrån våra kunders förändrade behov och efterfrågan men också utifrån att
säkerställa vår egen drift- och leveransförmåga.
I december 2020 eskalerade IT-avdelningen åtgärderna till utökat hemarbete för all personal där
det utifrån arbetsuppgifterna varit möjligt. Detta arbetssätt har fortlöpt under 2021. Specifika
rutiner för att upprätthålla drift och support infördes under semesterperioden.
Prioriterat fokus har varit på stödjande arbete till verksamheterna utifrån förändrade arbetssätt
under Corona samt verksamheternas fortsatta utvecklings- och digitaliseringsprojekt.
Upphandling har genomförts inom område Programvaror och Molntjänster (via Adda, f.d SKL
Kommentus) som förutom grundläggande behov av IT-programvaror även kan omfatta vissa
verksamhetssystem.
Rekrytering har skett av två nya medarbetare som båda börjat efter semestrarna.
Drift av MTG´s IT-miljö har varit stabil utan några allvarligare driftavbrott eller incidenter.
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7.1.3 Framtid

Den pågående digitaliseringen i samhället påverkar i högsta grad de digitala verktyg och system
som kommunens personal, elever och invånare använder.
Covid-19 pandemin har medfört kraftigt ökad efterfrågan och nyttjande av digitala verktyg och
tjänster under både 2020 och 2021. Detta har ställt nya krav på både tjänster, verktyg,
mobilitet/extern åtkomst, kapacitet och inte minst säkerhet inom MTG. Oavsett pandemins
längd så är de nya digitala arbetssätten här för att stanna och fortsätta att utvecklas.
Utifrån den ökade efterfrågan av IT-avdelningens stöd i verksamhetsutvecklingen och
digitaliseringen finns ett tydligt behov av att förstärka med resurser för detta på IT-avdelningen
för att klara efterfrågan. Kan inte stöd ges i den omfattning verksamheterna behöver i sin
utveckling så kan de inte förändra och ställa om sitt arbetssätt och nyttja de möjligheter som finns
inom digitaliseringen.
7.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi

Eftersom IT-nämnden är en intern stödverksamhet finns inga mål som är riktade direkt mot
medborgare utan endast mål som berör personal och resultat. Måluppfyllnaden är dock god och
IT-nämnden har för 2021 återigen en prognos på budget i balans.
Ekonomisk sammanställning
7.1.5 Ekonomisk sammanställning
Budget 2021
Intäkt

Budget Aug 2021

Resultat Aug
2021

Prognos 2021

-22 726

-15 150

-15 942

-22 726

Personalkostnader

14 732

9 821

8 926

14 732

Övriga kostnader

7 994

5 329

5 988

7 994

22 726

15 150

14 914

22 726

Summa
Kostnader
Nettokostnad

Avvikelse
Prognos

-1 028

7.1.5.1 Analys av ekonomi

Utfall för Tertial 2, delårsuppföljning t.o.m. augusti 2021 är + 1 028 tkr.
Både intäkter och kostnader varierar under året beroende på när en del större leverantörsfakturor
inkommer samt när utfakturering sker mot verksamheterna. Utöver detta gav även det nya sättet
att beräkna semesterlöneskuld ett överskott på juli och augusti månads personalkostnader, vilket
sammanlagt motsvarade ca 1 000 tkr jämfört med en normalmånad under 2020.
Ovanstående delar jämnar ut sig på helåret och prognos för helåret är således en budget i balans.
7.1.5.2 Åtgärder för budget i balans

Prognos för helåret är en budget i balans.

Bilaga – Nämndernas delårsrapporter - augusti 2021

59(62)

8 MTGK - Lönenämnden
8.1 Verksamhetens resultat och prognos
8.1.1 Verksamhetens uppdrag
Lönenämnden
Ordförande:

Catarina Davidsson (C), Karlsborg

Vice ordförande:

Carina Gullberg (S), Gullspång

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

Ansvarsområden
Gullspångs kommun är värdkommun för den gemensamma lönenämnden.
Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner ingår i lönenämnden.
Nämnden fullgör medlemskommunernas uppgifter inom området för löne- och
pensionsadministration samt ansvarar för uttag av den personalstatistik som
medlemskommunerna önskar ta del av.
Lönekontoret är lokaliserat till Hova. Här görs även löner åt Tolkförmedlingen Väst, Biosfär och
Kooperativet laxen.
8.1.2 Viktiga händelser under året

Under det första halvåret av 2021 har verksamheten sjösatt ett antal projekt som jobbats med
under en tid. Bland annat har kopplingen mellan Lönesystemet och Folkbokföringsregistret
genomförts i MTG vilket innebär att personuppgifter automatiskt hämtas in i systemet vilket ger
en säkrare hantering. Under hösten kommer arbetet att fortsätta för Karlsborgs kommun.
P-mobile har lanserats, vilket är en flexibel lösning som ger möjlighet till självservice direkt i
mobilen. P- mobile gör det möjligt att bland annat ansöka om ledighet, rapportera frånvaro,
kontrollera semesterdagar och se lönespecifikationen direkt i mobilen. Det finns också en
chefsdel som underlättar attest.
Daglig frånvaroöverföring mellan Medvind och Personec P har införts i Gullspångs kommun och
kommer att påbörjas även för övriga kommuner. Detta leder till att lönen för medarbetare i
Medvind betalas ut innevarande månad istället för med en månads eftersläpning. Detta banar
också vägen för en smidigare hantering gällande frånvarorapportering.
Ett nytt sätt att utbilda chefer i lönesystemet har implementerats och det planeras fortsättningsvis
för ytterligare nyheter.
Covid- 19 har haft en fortsatt påverkan på verksamheten genom att arbetet har skett nästan helt
på distans. Under april/maj flyttade verksamheten till nya lokaler.
8.1.3 Framtid

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

Verksamhetsmålen förväntas uppnås inom budgetramen.
8.1.5 Ekonomisk sammanställning
Rapport detalj enhch Gsp 2021
Budget 2021
21116000

Avvikelse

-50

50

80

Fg prognos
T1

Lönenämnd
Nettokostnad

92018

Prognos 2021

Lönekontor
MTG
Intäkt

-11 295

-11 375

Personalkostnader

8 456

8 456

Övriga kostnader

2 839

2 869

-30

Summa
Kostnader

11 295

11 325

-30

-50

50

Nettokostnad
Rapport total ej varav GSP 2021
Budget 2021
21116000

Prognos 2021

Avvikelse

-50

50

Fg prognos
T1

Lönenämnd
Nettokostnad

8.1.5.1 Analys av ekonomi

Då intäkterna under första halvåret har varit högre än budgeterat förväntas ett överskott vid årets
slut på cirka 50tkr.
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8.1.5.2 Åtgärder för budget i balans

Budgeten förväntas vara i balans, inga åtgärder vidtas.
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Granskning av
delårsrapport 2021
Mariestads kommun

Projektledare Daniel Brandt

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
Ja
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Ja

1

Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

Inledning

3

Bakgrund

3

Syfte och revisionsfrågor

3

Revisionskriterier

3

Granskningsresultat

4

Lagens krav och god redovisningssed

4

Iakttagelser

4

Bedömning

4

God ekonomisk hushållning

4

Iakttagelser

4

Bedömning

4

2

Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2021-10-11 och
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2021-10-25
Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningschef.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 83,7 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid
till fullmäktige.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021.
Kommunen har ett övergripande finansiellt mål. Till det övergripande målet finns tre
delmål som följs upp årligen.
Av redovisningen framgår att vid delåret bedöms det finansiella målet totalt ha en positiv
trend för att kunna uppnås under mandatperioden.
I delårsrapporten görs en uppföljning av nämndmål som är kopplade till de
kommunfullmäktigemål som fullmäktige fastställt för verksamheten. Bedömningen som
kommunstyrelsen använder är indelad i fyra olika kategorier.
•

Uppfyllt- målet är helt uppfyllt

•

Positiv trend- arbete pågår med positiv trend, målet är delvis uppfyllt

•

Neutral trend- arbete ej påbörjat eller har inte gett någon utveckling sedan senaste mätningen,
målet är ej uppfyllt

•

Negativ trend- status för målet är sämre än vid senaste mätningen, målet är ej uppfyllt.

Vid delårsrapportens upprättande bedömer kommunstyrelsen 26 mål med en positiv
trend, dvs delvis uppfyllda. Två av målen bedöms som neutral trend.
Målen ska uppnås under mandatperioden och kommunstyrelsen bedömer att
måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås för mandatperioden.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
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prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med det finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

2021-10-10

Lars Dahlin
___________________________

Jan Nyström
___________________________

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Mariestads kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-10-11

Kommunstyrelsen
Ks § 178

Dnr 2021/00249

Finansuppföljning vid tertial 2, 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen vid tertial 2, 2021.
Bakgrund

Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för den finansiella
verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning,
upplåning, leasing, placering och riskhantering.
Kommunkoncernen har vid ingången av 2021 en skuldportfölj på totalt 1 986,3
miljoner kronor (mkr) fördelat på kommunen 921,7 mkr (46,4 procent), Mariehus
AB 722,6 mkr (36,4 procent) och VänerEnergi AB 342,0 mkr (17,2 procent).
Under perioden har nyupplåning skett hos kommunen vilket ökat skuldportföljen
med totalt 100,0 mkr, amortering har skett med 12,5 mkr. Detta gör att koncernens
skuldportfölj per 31 augusti är 2 072,9 mkr.
Snitträntan under året har varit exklusive derivat 0,26 procent och inklusive derivat
0,81 procent.
Under året ligger fortsatt fokus på att samordna och omsätta de lån som förfaller för
att minska på totalt antal lån i koncernen och nå kapital- och räntebindningen enligt
finanspolicyn.
Finansrådet har haft fyra möten under perioden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag ksau § 301/21
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16
Ekonomichefens och finanssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15
Finansrapport vid tertial 2 2021 för Mariestads kommunkoncern.

Justerandes signatur

Utdragsbesty rkande

Sida 1

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-10-11

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Christina Olsson)
(Finanssamordnare Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbesty rkande

Sida 2

Datum: 2021-09-16
Dnr: KS 2021/00249
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Finansuppföljning vid tertial 2, 2021
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen vid tertial 2, 2021.

Bakgrund
Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för
den finansiella verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet
omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, leasing, placering och
riskhantering.
Kommunkoncernen har vid ingången av 2021 en skuldportfölj på totalt
1 986,3 miljoner kronor (mkr) fördelat på kommunen 921,7 mkr (46,4 procent),
Mariehus AB 722,6 mkr (36,4 procent) och VänerEnergi AB 342,0 mkr (17,2
procent).
Under perioden har nyupplåning skett hos kommunen vilket ökat
skuldportföljen med totalt 100,0 mkr, amortering har skett med 12,5 mkr. Detta
gör att koncernens skuldportfölj per 31 augusti är 2 072,9 mkr.
Snitträntan under året har varit exklusive derivat 0,26 procent och inklusive
derivat 0,81 procent.
Under året ligger fortsatt fokus på att samordna och omsätta de lån som
förfaller för att minska på totalt antal lån i koncernen och nå kapital- och
räntebindningen enligt finanspolicyn.
Finansrådet har haft fyra möten under perioden.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16
Ekonomichefens och finanssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15
Finansrapport vid tertial 2 2021 för Mariestads kommunkoncern.

Sida

2(2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Christina Olsson)
(Finanssamordnare Lars Bergqvist)

Datum: 2021-09-15
Dnr:
Sida: 1 (1)

Ekonomiavdelningen
Christina Olsson
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Finansuppföljning vid tertial 2 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner finansuppföljningen vid tertial 2 2021.

Bakgrund
Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för den finansiella
verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning,
upplåning, leasing, placering och riskhantering.
Kommunkoncernen har vid ingången av 2021 en skuldportfölj på totalt 1986,3 miljoner
kronor (mkr) fördelat på kommunen 921,7 mkr (46,4 %), Mariehus AB 722,6 mkr (36,4 %)
och VänerEnergi AB 342,0 mkr (17,2 %).
Under perioden har nyupplåning skett hos kommunen vilket ökat skuldportföljen med
totalt 100,0 mkr, amortering har skett med 12,5 mkr. Detta gör att koncernens skuldportfölj
per 31 augusti är 2072,9 mkr.
Snitträntan under året har varit exklusive derivat 0,26 procent och inklusive derivat 0,81
procent.
Under året ligger fortsatt fokus på att samordna och omsätta de lån som förfaller för att
minska totalet antalet lån i koncernen och nå kapital- och räntebindningen enligt
finanspolicyn.
Finansrådet har haft fyra möten under perioden.

Underlag för beslut
Finansrapport vid tertial 2 2021 för Mariestads kommunkoncern.

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

Datum: 2021-09-17
Dnr:
Sida: 1 (9)

Finansrapport
Mariestads kommunkoncern
Tertial 2 2021
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Inledning
Från 1 januari 2021 finns en koncernbank i Mariestads kommunkoncern. Kommunkoncernens
finansverksamhet samordnas i Mariestads koncernbank. Syftet med samordningen är att uppnå
en enhetlig riskhantering i hela kommunkoncernen och att uppnå stordriftsfördelar av ekonomisk
och administrativ karaktär. De kommunala bolagen ansvarar i enlighet med aktiebolagslagen och
inom ramen för gällande bolagsordning och ägardirektiv självständigt för sin ekonomiska
verksamhet men ska vända sig till koncernbanken i sin finansiella verksamhet.
Som en del i den interna kontrollen ska tertialvis en finansrapport rapportera om efterlevnaden
av finanspolicyn till kommunstyrelsen och bolagsstyrelserna.
Som ett styrande dokument finns den gemensamma finanspolicyn för koncernen, beslutad av
kommunfullmäktige (KF §115/20, 2020-11-30).
Finanspolicyn har som syfte att betrygga en lagenlig, effektiv och transparent hantering av
kommunkoncernens finanser. Policyn anger vilka finansiella risker kommunkoncernen är
exponerad mot och hur dessa risker ska begränsas. Syftet är vidare att fastlägga olika roller och
ansvar inom organisationen.

Uppföljning av finansverksamheten
Skuldförvaltning
Kommunkoncernen hade vid ingången av 2021 en skuldportfölj på totalt 1986,3 miljoner kronor
(mkr) fördelat på kommunen 921,7 mkr (46,4 %), Mariehus AB 722,6 mkr (36,4 %) och
VänerEnergi AB 342,0 mkr (17,2 %).
I kommunen har nyupplåning skett med 70,0 mkr i april och 30,0 mkr i juni. Refinansiering av
befintliga lån har skett under januari till augusti med totalt 885,0 mkr. I refinansieringen har åtta
lån minskat till fyra. Detta är en del i strategin att minska antalet lån för att få en effektiv
administration och hantering av skuldportföljen. Totalt vid ingången av året fanns 36 lån, nu
finns 32 stycken. Målsättningen är att ha 12-15 stycken lån utifrån nuvarande skuldnivå när hela
portföljen omsatts under de närmaste åren.
Den totala låneskulden för kommunkoncernen var den 31 augusti 2072,9 mkr vilket är en ökning
med 62,7 mkr sedan årsskiftet och 24,8 mkr sedan tertial 1 (T1) per 30 april. Under perioden har
12,5 mkr amorterats.
Räntebindningen hade vid utgången av tertial 1 en genomsnittstid på 1,80 år och för
kapitalbindningen var motsvarande 1,96 år. Vid T1 var tiden 1,62 år respektive 1,94 år. Detta är
en förändring mot att ha en bindning som styr mot finanspolicyns nivåer.
Snitträntan det senaste året exklusive derivat har varit 0,26 procent och inklusive derivat 0,81
procent. Vid T1 var de 0,32 procent och 0,98 procent. Koncernbanken har i samband med
omteckning och nyupplåning kunnat nyttja den låga räntan med fördelaktiga marginaler.

Skuldportfölj
Tabellen visar den nuvarande skuldnivån bland kommunkoncernens parter samt periodens
räntekostnad. Under perioden har den totala nettoskuldnivån ökat med 87,5 mkr inklusive
amorteringar. Nyupplåning har skett med 100,0 mkr. På nya lån sker ingen amortering med tanke
på fortsatt lånebehov de närmaste åren.
Summan av räntebärande skulder understiger den av kommunfullmäktige beslutade limiten för

året på 2335,0 mkr. Under resterande del av året är bedömningen att en del av återstående limit
kommer att användas, främst kopplat till kommunen. Detta innebär nyupplåning med
motsvarande.
Bolag
Mariehus AB
Mariehus Uttern AB
VänerEnergi AB
Mariestads kommun
Summa
Limit räntebärande
skulder

Räntebärande långfristiga
Förändring Räntekostnad
skulder 31 augusti
2021
jan-aug
695,4
8,0
27,0
-0,2
0,1
342,0
3,8
1008,5
87,7
1,4
2072,9
87,5
13,3
2 335,0

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

Riskanalys
Ränterisk
Den genomsnittliga räntebindningen är 1,80 år med 54,22 procent av portföljen som förfaller
inom 12 månader. Från T1 har bindningstiden ökat med 0,18 år och förfallet inom 12 månader
har minskat med 6,45 procent. En stor del av skulden är fortfarande kopplad till Stibor3M vilket
ger ett positivt nyttjande av den låga marknadsränta som fortfarande gäller. Räntebindningen vid
omteckning och nyteckning av lån gör att bindningstiden ökar och andelen med kort tid till
förfall minskar. Detta genom att lån tecknas med fast ränta. Se även avsnittet om efterlevnad
finanspolicy.
De korta marknadsräntorna har i stort varit på samma nivå under året meden de långa upp mot
10 år har stigit med drygt 0,3 procentenheter.
Räntebindning per 31 augusti

Räntebindning per 30 april

Refinansieringsrisk
Den genomsnittliga kapitalbindningen är 1,96 år med 29,74 procent av portföljen som förfaller
inom 12 månader. Från T1 har det minskat marginellt i tid men med 5,57 procent. Nuvarande
nivå är i en bra nivå mot finanspolicyn men bindningstiden bör öka något över tid. Detta sker
också i samband med om- och nyteckning av lån.
Kapitalbindning per 31 augusti

Kapitalbindning per 30 april

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

Motpart skuldportfölj
Handelsbanken, 66,0, 3%

Kommuninvest,
2 006,9, 97%

Räntederivat
Räntederivat (ränteswappar) finns i båda de kommunala bolagen men inte i kommunen.
Kommunen står som garant för bolagens räntederivat men kostnaden belastar respektive bolag
under löptiden. Räntederivaten används för att byta en rörlig ränta till en fast ränta som säkrar en
viss räntenivå under en specifik period framöver.
Per den 31 augusti är drygt 13 procent av totala låneportföljen säkrad genom räntederivat vilket

motsvarar 280,0 mkr. 100 procent finns i Nordea. Derivaten har totalt vid T2 ett negativt
marknadsvärde på 23,9 mkr.
Motpart räntederivat
Nordea ;
100%

Datum för förfall av derivaten är för Mariehus AB april och maj 2022 och i VänerEnergi AB
september 2026 till september 2028. Räntan är i intervallet 2,16-3,81 procent.
Beräknad räntekostnad i år för derivaten för Mariehus är 4,9 mkr och VänerEnergi 4,2 mkr.
Valutarisk
Samtliga lån är i svenska kronor (SEK). I detta finns ingen valutarisk.
Operativa risker
Finansrådet har löpande möten för avstämning av processer och rutiner och för förvaltning av
skulder men även för likvida medel inom koncernen. Finansrådets möten dokumenteras. Detta
utvärderas löpande och rapportering sker till styrelser i samband med tertial och genom
finansrapporten.

Kapitalförvaltning
Koncernen har ett koncernkonto i Nordea med en checkkredit på 150,0 mkr. Den har använts
vid ett fåtal dagar i perioden. Vid utgången av tertial 2 var saldot totalt på koncernkontot plus
73,0 mkr med ett snittsaldo under året på 67,0 mkr.
Inga placeringar finns av likvida medel.
Bevakning sker löpande av samtliga koncernkonton för att följa saldo och förändringar i
förhållande till uppsatta och beslutade limiter. Målet över tid är att ha en stabil likviditet utan att
använda checkkrediten mer än som en buffert. Likviditeten ska klara motsvarande minst en
månads skatteintäkter.

Uppföljning av finanspolicy
Område

Mål/limit

Utfall T2

Utfall T1

Genomsnittlig kapitalbindningstid

1-5 år

1,96

1,94

Kapitalförfall inom 12 månader

Max 50 %

30%

35%

Genomsnittlig räntebindningstid

2-5 år

1,80

1,62

Max 60 %

54%

60%

Ränteförfall inom 12 månader

Under året fortsätter arbetet med att omarbeta strukturen i skuldportföljen. Vid ingången av året
och starten av koncernbank var räntebindningen och ränteförfallet utanför målet. I samband med

omsättning av lån under året kommer en större andel av lånen få fast ränta och därmed styrs det
mot räntemålet. Detta genom att den genomsnittliga räntebindningstiden ökar och att tiden till
ränteförfall blir längre i tid. Bedömningen är att utfallet vid årets slut är inom målen och
intervallen.

Årsprognos räntekostnader

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

Årsprognos räntekostnad
inklusive räntepåslag 1)
2,0
12,1
0,2
5,9
20,2

Varav
räntederivat
4,9
4,2
9,1

Varav
räntepåslag
4,0
0,1
0,8
4,9

För kommunen föreligger inget räntepåslag. Räntepåslaget debiteras koncernbolagen av kommunen och
motsvarar tidigare borgensavgift.

Årsprognosen för räntan är totalt 20,2 mkr, av detta är 9,1 mkr kopplat till räntederivat med fast
räntesats. Kommunen har en betydligt lägre räntekostnad under 2021 jämfört med 2020 vilket
beror på att räntederivaten avslutades under 2020. Koncernbanken har ingen egen budget under
2021 då beslut om den togs i kommunfullmäktige efter beslut om driftsbudgeten 2021.

Sammanfattning
Kommunkoncernen har vid ingången av 2021 en skuldportfölj på totalt 1986,3 miljoner kronor
(mkr) fördelat på kommunen 921,7 mkr (46,4 %), Mariehus AB 722,6 mkr (36,4 %) och
VänerEnergi AB 342,0 mkr (17,2 %).
Under perioden har nyupplåning skett hos kommunen vilket ökat skuldportföljen med 100,0
mkr, amortering har skett med 12,5 mkr. Detta gör att koncernens skuldportfölj per 31 augusti är
2072,9 mkr.
Snitträntan under året exklusive derivat är 0,26 procent och inklusive derivat 0,81 procent.
Under året fortsätter fokus att vara att samordna och omsätta de lån som förfaller för att minska
det totala antalet lån i koncernen och nå kapital- och räntebindningen enligt finanspolicyn.
Finansrådet har haft fyra möten under perioden.
Nyttan av koncernbanken börjar visa sig genom att nya lån läggs ihop och större poster kan
uppnås med bättre räntevillkor. En tydligare styrning genom användandet av koncernkonto gör
att likvida medel kan användas effektivare än att varje part hanterar det självt. Ett mer fokus mot
koncernens finanspolicy gör också att den önskade styrningen och riskhanteringen kan följas.
Ytterligare effekter sker allteftersom lån med fast ränta omsätts och hanteras koncernmässigt.

Ordlista
Checkkredit
En möjlighet att löpande låna pengar upp till en viss avtalad gräns där ränta betalas på det belopp
som utnyttjas.
Kapitalbindningstid
Hur lång tid ett lån är bundet. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ger ett mött för hela
skuldportföljen där vissa lån sträcker sig kortare respektive längre. Ett lån kan när tiden har löpt
ut antingen refinansieras eller återbetalas.
Motpartsrisk
Risken som finns att en motpart inte kan uppfylla avtalade betalningsskyldigheter och som
påverkas av hur stor exponeringen är gentemot motparten samt motpartens finansiella stabilitet.
Operativa risker
Exempelvis risker som uppstår på grund av felaktiga/bristfälliga interna processer, systemfel,
mänskliga fel eller externa händelser.
Refinansieringsrisk
Att inte kunna finansiera på nytt eller refinansiering på nytt till avsevärt sämre villkor.
Räntebindningstid
Hur lång tid en ränta är bunden. När tiden går ut kan det avtalas om en ny bindningstid med nya
räntenivåer beroende på marknadens förhållanden.
Räntederivat/ränteswap
En ränteswap är ett derivatinstrument som avtalar att två parter byter risk och betalningsström,
exempelvis byte från/till rörlig eller fast ränta. Betalningen beror på den underliggande tillgången
och räntenivån.
Ränterisk
Risken som är förknippad med förändringar i räntenivåerna. Exempelvis risken att betala mer i
ränta på ett lån med rörlig ränta när räntenivåerna stiger.
Valutarisk
Risken som uppstår vid handel med utländsk valuta på grund av att valutakursen kan förändras
till ett ofördelaktigt förhållande inför den faktiska transaktionen.
Stibor3M (Stockholm Interbank Offered Rate)
En daglig referensränta baserat på en genomsnittlig ränta som svenska storbanker är villiga att lån
ut till varandra. 3M står för en löptid på 3 månader.
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Skaraborgs Kommunalförbund
Delårsrapport 2021
Skaraborgs Kommunalförbund
Organisationsnummer: 222000–2188

Förvaltningsberättelse
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger delårsrapport med förenklad
förvaltningsberättelse för första delåret 2021, perioden 1 januari – 31 juli 2021.

Inledning till förvaltningsberättelsen
Förbundets ursprung och uppdrag
Skaraborgs Kommunalförbund bildades 2006, och har till ändamål att tillvarata de 15
medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över
kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för
medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor
för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.
Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;
• Tillväxt- och utvecklingsfrågor
• Verksamhetsstöd och intressebevakning
• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena
• tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd
Politisk organisation
Enligt förbundsordningen är direktionen verkställande politiskt organ, och består av 15
ledamöter med 15 ersättare. Till direktionen finns ett presidium bestående av förbundets
ordförande och 3 vice ordföranden. Presidiet bereder ärenden inför direktionen, och
representerar förbundet i olika former av samverkan, till exempel i regionen.
Varje medlemskommun representeras i direktionen av en ledamot som är kommunstyrelsens
ordförande, samt en ersättare som är oppositionsföreträdare. Till direktionen är knutet ett
tillväxtutskott som hanterar Delregionala utvecklingsmedel (DRUM), dit även externa
representanter finns adjungerade.
Organisation
Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör och bedrivs av ett kansli med
tjänstepersoner. Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika
verksamhetsområdena och administration. Förbundet är huvudman för antagningskansliet,
vilket administrerar Skaraborgs gymnasiesamverkan.
Kansliet har två enheter – ett antagningskansli och en projektenhet, med varsin enhetschef.
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Verksamheten består i hög grad av arbete kring de strategiska inriktningar som ligger i
förbundets uppdrag, samt i en samverkansstruktur med nätverk från kommunernas
ledningsorganisationer. Till förbundet är också tre förtroendevalda revisorer knutna jämte en
yrkesrevisor.

Översikt över verksamhetens utveckling
Den ekonomiska utvecklingen i kommunalförbundet under de senaste fem åren har varit god.
Förbundet har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidrar till en förbättrad soliditet. En
kraftig intäktsändring märktes mellan 2017–2018, då antalet projekt som förbundet var
huvudman för, ökade. Från denna tid har Kommunalförbundet etablerat sig på en stabil nivå
vad gäller projekt. Fler strategiska frågor drivs med projekt som arbetsmetod.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Kommunalförbundet har gått med överskott under första delåret 2021. Detta beror på att
omställningen som infördes under år 2020 i samband med pandemins ankomst har fortsatt
under årets första halvår. Detta har inneburit att medarbetarna har till största del arbetat på
distans, fysiska möten och konferenser har i det närmaste upphört och kostnaderna har genom
detta inte nått upp till det som budgeterades. Särskilt gäller detta kostnader förknippade med
hyra av mötes- och konferenslokaler, för till exempel politiska möten, nätverksträffar och event,
samt uteblivna resekostnader. Anpassningar i verksamheten till pandemin fortgår när
delårsrapporten skrivs, och det är svårt att sia om hur hösten/vintern ser ut. Sannolikhet ser vi
en fortsatt öppning av samhället och återgång till det som tidigare varit normalt Den prognos för
andra halvåret som ligger i siffrorna utgår från att vi har en ökande av återgång.

Händelser av väsentlig betydelse
Första delåret 2021 har fortsatt präglats av Corona-pandemins och spridningen av Covid-19.
Förbundet var under år 2020 snabbt ute med att ställa om fysiska möten och nätverksträffar till
digitala möten. Medarbetare i förbundet rekommenderades att arbeta hemifrån, i de fall det
varit möjligt. Detta förhållningssätt har varit gällande under det första halvåret 2021.
Skaraborgs Kommunalförbund har haft en låg smittspridning bland medarbetarna. Under
perioden har särskilda insatser för att bevaka medarbetarnas arbetsmiljö då flertalet arbetat på
distans och vid behov har insatser vidtagits.
Under hela Corona-pandemin har förbundets verksamhet anpassats till de nya
förutsättningarna. Detta har inneburit att vi deltagit på regionens samlade möten om
pandemiläget, och om de insatser som satts in för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av
pandemin för företag och andra samhällssektorer. Under året har förbundet varit kommunernas
samordnade informationskanal samt haft särskilda uppdrag då det gäller kommunernas
vaccination av äldre och riskpersoner inom framföra allt vård- och omsorgsverksamheten.
Skaraborgsdagen som var planerad till den sista torsdagen i januari ställdes in. Det diskuterades
om att genomföra en digital Skaraborgsdag, men beslutades att inte genomföra dagen.
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Under delåret har Västra Götalandsregionen fastställt en ny regional utvecklingsstrategi (RUS)
och arbete för att bryta den dess innehåll och kraftsamlingsaktiviteter på delregional nivå pågår.
Projektet Business Region Skaraborg (BRS) har fått beslut om att bli en permanent del av
förbundets verksamhet och även fått ett treårigt uppdrag. Projektet Inflyttarservice har beviljats
medel och rekrytering av projektledare är genomförd.
Ny förbundsdirektör tillträdde i mars och arbete med att förtydliga förbundets
organisationsstruktur har varit en av de inåtriktade aktiviteterna. Särskild uppmärksamhet har
riktats mot översyn och revidering av interna styrdokument och allmänna arbetsgivarfrågor.

God ekonomisk hushållning och ställning
I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna
samverkar kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar och hittar lösningar som skapar
mervärden för medlemskommunerna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv
region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt
resursutnyttjande.
Förbundet deltar aktivt i ägarsamråd för att säkerställa att inte några ekonomiska risker ska
finnas i de intressebolag som förbundet äger andelar i. Förbundets ekonomiska ställning
bedöms vara god, och förbundets arbete med ekonomisk hushållning kommer att utvecklas
stabilt. Under delåret har särskild uppmärksamhet riktats mot att följa den ekonomiska
utvecklingen i Gryning Vård AB. Bolaget visar vid halvårsskiftet väsentligt förbättrade
förutsättningar att driva verksamheten enligt rådande ekonomiska förutsättningar.
Förbundet har ett eget kapital på 9 200 tkr som täcker förbundets pensionsåtaganden.

Väsentliga personalförhållanden
Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna.
Intäkterna finansierar till exempel tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli. Inom de
projekt som förbundet driver anställs personal i regel genom visstidsanställningar. Dessutom
avtalar förbundet tjänsteköp med medlemskommunerna för tillfälliga uppdrag. Totalt har 35
personer sin anställning vid förbundets kansli, fördelat på 27 kvinnor och 8 män (per 2021-0731). Flera projekt avslutas under årets andra halvår.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under första delåret 2021, 3,6% d.v.s. på
samma nivå som 2020. Det är en låg sjukfrånvaro, men det noteras att sjuktalen ökade efter
2:a kvartalet. Orsaken till detta får undersökas under kommande halvår. Medarbetarna på
förbundet har möjlighet att ta del av s k friskvårdstimme och kan ansöka om friskvårdsbidrag.
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Verksamhet och resultat
Den ekonomiska utvecklingen i förbundet är god. Det finns ett eget kapital och bra soliditet.
Under första delåret 2021 har verksamheten fortsatt präglats av pandemin, vilket gjort att
fysiska möten i hög utsträckning omvandlats till digitala möten. Detta har bidragit till avvikelser
i förhållande till budget och tidigare år (2019), främst rörande gemensamma kostnader som
hyra av lokaler, resor, etcetera Det resulterande överskottet i verksamheten är vid delårets slut
1 618 tkr, och prognosen för helårets resultat beräknas till 1 132 tkr.
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Balanskravsresultatet
Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Bedömning av balanskravsresultatet
utifrån en beräkning med beaktande av balanskravsreglerna uppgår delårsresultatet till 1 618 tkr.

Årets resultat enligt resultaträkningen
- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

2021
1 618 212

2020
619 417

2019
439 739

2018
1 021 676

1 618 212

619 417

439 739

1 021 676

1 618 212

619 417

439 739

1 021 676

1 618 212

619 417

439 739

1 021676

-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster
i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa
Inga underskott från tidigare år finns att återställa.
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Not

2021-07-31

2

2020-07-31 Prognos 2021

Budget 2021

6 946 066
18 624 908

6 769 667
22 441 978

11 908 000
31 920 000

11 873 000
27 000 000

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader

3

- 14 984 409
- 8 861 883

- 13 927 695
- 13 745 715

- 26 457 000
- 15 891 000

- 24 516 000
- 14 000 000

Avskrivningar

4

- 28 515

- 28 751

- 49 000

- 50 000

-23 874 807

-27 702 161

-42 397 000

-38 566 000

1 830 334

1 509 484

1 430 999

307 000

1 060
- 79 015

- 253
- 117 199

1 060
- 300 000

- 300 000

Resultat efter finansiella poster

1 618 212

1 392 032

1 132 059

7 000

Årets resultat

1 618 212

1 392 032

1 132 059

7 000

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5
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2021-07-31

2020-12-31

6

143 724

172 240

7
8

2 200 000
9 346 000
11 689 724

2 200 000
9 346 000
11 718 240

310 586
-2 752 597
7 801 300
76 018 653
81 377 942

1 982 931
2 183 958
7 810 305
86 130 570
98 107 764

93 067 665

109 826 004

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Andelar i pensionsstiftelsen
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

9
10
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2021-07-31

2020-12-31

11

7 649 353
1 618 212
9 268 353

7 030 724
619 417
7 650 141

12

7 701 083

7 494 000

13
14

-295 102
-1 000 911
-30 411 824
-44 390 392
-76 098 229
93 067 665

-51 922 634
-1 505 364
-24 769 775
-16 484 089
-94 681 862
109 826 003

Inga

Inga

7 508 000
1 821 441
449 295

7 508 000
1 821 441
449 295

Not

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Skulder till olika projekt
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensioner intjänade före 1998
Löneskatt
Redan betald löneskatt
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2021-01-01
-2021-07-31
(7 mån)

2020-01-01
-2020-12-31

1 618 212

619 417

28 515
207 083

49 095
556 000

28 515

605 095

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 436 668
-18 402 395
-10 111 917

2 885 704
53 503 766
57 613 982

Årets kassaflöde

-10 111 917

57 613 982

86 130 570
76 018 653

28 516 588
86 130 570

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Gjorda avsättningar
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits
till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god
redovisningssed.
Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet bokas först
mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till olika projekt, antingen som förbundet driver
själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går via
tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet.
För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive verksamhet/projekt.
Pågående projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultateffekt.
Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i balansräkningen
finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att inte någon löneskatteskuld
redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt in löneskatt via pensionsstiftelsen som
täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i balansräkningen.
Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen. Den pension som är intjänad fram till 1997-1231 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa
aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller särskild avtalspension.
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av konst
görs inga avskrivningar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod
om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella anläggningstillgångar ska
beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt prisbasbelopp.

Not 2 Verksamhetens intäkter

Driftbidrag från staten
Driftbidrag från kommuner och landsting
EU-bidrag
Kurser och konferenser
Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

2021-07-31

2020-07-31

287 336
25 953 485
78 106
267 070
76 860
-8 037 949
18 624 908

75 305
5 106 486
8 705 682
264 705
8 289 800
22 441 978
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Not 3 Personalkostnader

Styrelse och övrigt förtroendevalda
Anställda
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa verksamhetens kostnader

2021-07-31

2020-07-31

-31 167
-10 264 073
-3 434 719
-1 254 450
-14 984 409

-28 380
-9 577 460
-3 072 895
-1 248 960
-13 927 695

Not 4 Avskrivningar
Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 33% av
anskaffningsvärdet.

Avskrivning maskiner och inventarier
Summa avskrivningar

2021-07-31

2020-07-31

-28 515
-28 515

-28 751
-28 751

2021-07-31

2020-07-31

-6 099
-72 916
-79 015

-5 699
-111 500
-117 199

2021-07-31

2020-12-31

756 639
756 639

756 639
756 639

-584 400
-28 515
-612 915

-535 304
-49 095
-584 399

143 724

172 240

Not 5 Finansiella kostnader

Räntekostnader
Ränta på pensionskostnader
Summa finansiella kostnader

Not 6 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar /aktier

Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göreborg, 17%
Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741 säte Skövde,
33%
Redovisat värde vid årets slut

2021-07-31

2020-12-31

1 700 000

1 700 000

500 000
2 200 000

500 000
2 200 000

Andelsvärde Gryning Vård AB 201231 12 027 061 (19 380 491)
Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB 201231 1 968 116 (1 940 268)

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar/andelar
Andelar i pensionsstiftelsen
IB Anskaffningsvärde pensionsstiftelsen

Marknadsvärde 201231 23 164 639 (21 456 480)

2021-07-31

2020-12-31

9 346 000
9 346 000

9 346 000
9 346 000
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kundfaktura
Periodiserade lev fakturor enligt underlag
Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag
Redovisat värde vid årets slut

2021-07-31

2020-12-31

488 614
20 836
7 291 850
7 801 300

360 965
7 449 340
7 810 305

2021-07-31

2020-12-31

45 606 830
30 411 823
76 018 653

61 360 795
24 769 775
86 130 570

2021-07-31

2020-12-31

7 650 141
1 825 295
9 475 436

7 030 724
619 417
7 650 141

Not 10 Kassa och bank
Förbundets likvida medel
Tillväxtprogrammets likvida medel

Not 11 Eget kapital
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2021-07-31

2020-12-31

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nya utbetalningar
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
Summa pensioner

7 494 000
45 000
28 000
-139 000
0
7 701 000

6 938 000
72 000
119 000
-238 000
603 000
7 494 000

Upplysning om löneskatt
Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till
Skatteverket med
Denna löneskatt hänförts till avsättning för pensioner
Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för löneskatt

2 267 340
1 868 262
399 078

2 267 340
1 818 044
449 296
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Not 13 Skulder till olika projekt
Tillväxtmedels olika projekt
Varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering
Varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering

2021-07-31
11 083 937
9 850 474
9 477 413
30 411 824

2020-12-31
15 790 823
3 763 582
5 215 369
24 769 774

2021-07-31

2020-12-31

Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupen avgiftsbestämd ålderspension
Övriga projekt med resultat upplupen kostnad
Samordning statliga bidrag
Övriga interimsskulder

-28 608
849 732
356 000
19 649 364
23 404 828
159 076
44 390 392

1 458 184
754 251
14 271 654

16 484 089
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Rapporter från verksamheten
Regional utveckling
Näringsliv

Pandemin har fortsatt präglat näringslivsarbetet. I takt med att vaccineringen har ökat, har det
lett till en ökad optimism bland företagen. Näringslivet i Skaraborg har överlag klarat sig bättre
än förväntat under pandemin, förutom några branscher som har drabbats extra kraftigt.
Under första halvåret har Förbundsdirektionen tagit beslut om långsiktiga uppdrag till Visit
Skaraborg och Business Region Skaraborg för att stärka och utveckla näringslivsarbetet i
Skaraborg. Det finns en Företagsakut i Skaraborg som drivs med Nyföretagarcentrum för att
möta de behov som finns hos företagen i spåren av Corona-pandemin.
Under våren beslutades den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030. Strategin pekar ut
riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030.
Business Region Skaraborg
Business Region Skaraborg (BRS) arbetar proaktivt med att erbjuda service till primärt
utlandsägda företag som vill expandera befintlig eller etablera sig i Skaraborg. I februari
månad blev det klart att Semper som ägs av Hero Group etablerar ett nytt logistikcenter i
Götene. Ett fokus har varit att realisera/lyfta fram potentiella siter som kan ta emot större
etableringar. Beslut togs av Direktionen, om att Business Region Skaraborg får en annan
förvaltningsform, i form av ett långsiktigt uppdrag med finansiering av delregionala
utvecklingsmedel.
Inflyttarservice
Finansieringen av projekt Inflyttarservice säkrades under våren med stöd av VGR och
Sparbankstiftelsen Skaraborg. Förberedelse inför upphandling av digitalt verktyg har gjorts.
Innan sommaren blev rekrytering av projektledare klar, som börjar sin tjänst under hösten.
Projektet Stärkt företagsklimat i Skaraborg
Projektet har förlängts året ut och genomfört olika insatser/aktiviteter lokalt i kommunerna
för att bidra till ett bättre företagsklimat. Det har genomförts digitala webbinarium med
Svenskt Näringsliv, Kairos Future samt inom området brott och trygghet.
Visit Skaraborg
Next Skövde och Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle har fått ett långsiktigt uppdrag i
fyra år att driva och utveckla den samverkansplattform för besöksnäringen i Skaraborg som
byggts upp för att marknadsföra Skaraborg. Under delåret har ett flertal nya
produkter/paket lanseras inför sommaren och nya tekniska plattformar har utvecklats.

Kompetensförsörjning

Under våren färdigställdes Kompetensforums första Kompetensanalys i form av ett
sammanfattande PM som grundar sig på ett större underlag med inspel från Skaraborgs största
branscher inom privat och offentlig sektor. Tre kritiska kompetensutmaningar pekas ut för
Skaraborg. Dessa är: Rätt utbildningar för nya tider, Matchning av utbud och efterfrågan samt
Vem gör vad? Roller och ansvarsfördelning. PM:et har kommunicerats främst till utbildare och
andra möjliggörare för insatser och åtgärder för att möta utmaningarna. Uppföljning sker i
Kompetensforum
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Normkritisk genomlysning av strukturerna för kompetensförsörjning
Processen kring Kompetensanalysen stärktes genom ett ESF-projekt upp under jan-juni
genom ett samarbete med forskare som bidrog med olika perspektiv för att främja en mer
jämställd arbetsmarknad. Forskarna analyserade Skaraborgs förutsättningar och
genomförde två seminarier. Resultatet blev nio rekommendationer för Kompetensforum
och kommunalförbundet i det kommande arbetet med kompetensförsörjning.
Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg
Projektet avslutas vid halvårsskiftet och har tillsammans med kommunerna, AF, IDC och
VGR tagit fram en modell för effektiv samverkan kring kompetensfrågor, där
möbelindustrin var testpilot. Slutrapporten levereras under september.
Förstudie kring samverkan mellan Högskolan i Skövde och kommunerna
En gemensam kartläggning har genomförts i syfte att undersöka förutsättningarna för en
fördjupad samverkan. Efter genomförda kommundialoger samt kommunikation med tre
specifika nätverk; kommunchefer, personalchefer samt näringslivschefer utkristalliserades
tre potentiella utvecklingsområden. Styrgruppen valde att arbeta vidare med 1. Ökad grad
av högskoleövergång samt 2. Stärka individer och befintligt arbetliv genom livslångt
lärande. Nästa steg är att undersöka möjligheter till ett genomförandeprojekt i samarbete
med Västra Götalandsregionen.

Kultur

Under våren 2021 har hela arbetet med strategisk kulturutveckling fortsatt digitalt.
Förstudie Fritid
En stor milstolpe under våren var att första delen av förstudie Fritid blev klar. Forskare
Linda Lengheden har kartlagt anläggningar inom fritid samt tagit del av deltagarstatistik
inom idrott och fritid. Förstudien förmedlar ett nuläge av anläggningar och vilka tar del av
fritidsutbudet fördelat på kön och ålder. Förstudien ligger till grund för att utveckla
kapaciteter hos kommuner och föreningar för att möte utmaningar i användningsmönster
och behov. Förstudien är finansierad av DRUM-medel.
Rurban Studio
Projektet Rurban Studio avslutades i juni med ett slutseminarium. Projektet var ett
samarbete mellan samhällsbyggnadschefer och kulturchefer, som möjliggjorde fyra
kommuner att utveckla nytt gemensamt arbetssätt för att arbeta mer inkluderande när
kommuner utvecklar områden i sin kommun. 3 av 4 kommuner förmedlar att de kommer
fortsätta arbeta enligt den nya metoden och fortsätta utveckla ett tätare samarbete över
sektorsgränser för att skapa hållbara samhällen. Projektet var finansierat av DRUMmedel.

Västra stambanegruppen

Skaraborgs Kommunalförbund är kansliorganisation för föreningens Västra Stambanegruppen.
Under våren har ny uppdragsledare påbörjat sin anställning och arbetet har fått en förnyad kraft
i sitt påverkansarbete för en utbyggnation av järnvägen.

Hållbar samhällsutveckling

Under första delen av 2021 har projektet KomILand, där mobilitetstjänster testas på tre mindre
orter i Skaraborg, fått klart att förlängas med två år och utvidgas till några fler orter. Pandemin
har gjort att tjänsterna inte använts så mycket, och genom förlängningen kan lärdomar om hur
tjänsterna verkligen påverkar människors tillgänglighet göras.
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Arbetet i samhällsbyggnadskollegiet med att utforma en beslutsmodell för att bedöma platser
för större etableringar slutfördes under våren 2021.
Under delåret har ett gemensamt arbete kring kommande infrastrukturplaner för åren 2022–
2033 pågått. Hösten 2021 kommer remissversioner för både Regional plan och Nationell plan
för infrastruktur. Skaraborg har i sitt arbete med planerna haft fokus på att fortsätta
inriktningen att koppla upp nätverksstaden Skaraborg, och vårt omland, för effektiva hållbara
gods- och persontransporter. Vårt inspel till kommande planer och vår inriktning visar på viljan
att arbeta för överflyttning av gods till järnväg och sjöfart, och en ökad elektrifiering av de tunga
transporterna. Inspelet ligger också i linje med Skaraborgs vilja att stärka våra viktiga
transportstråk för väg, järnväg och sjöfart, samt hur de olika transportslagen kan kopplas
samman i intermodala lösningar. Bra infrastruktur och tillgänglighet är också viktigt för
näringslivets behov av kompetens, och att skapa ett större gemensamt LA-område i Skaraborg.
Under våren 2020 har kollektivtrafikområdet hamnat i fokus främst p g a pandemin som
inneburit runt en halvering av resandet. Den nya zonstrukturen för kollektivtrafiken, som
infördes 4 november 2020, har fått marginell effekt på resandet. Konsekvenserna av pandemin
och det minskade resandet ger nya samhällsutmaningar i omställningsarbetet för mer hållbara
persontransporter. För Skaraborgs del blir det viktigt att agera kring hur kollektivtrafikens roll
ser ut i olika geografier och för olika målgrupper.

Kunskapsutveckling

Under året har det varit ett särskilt fokus på de båda politiska uppdragen 1) Planering och
dimensionering av gymnasieskolan och 2) Uppdrag kring obehöriga elever. Båda uppdragen
hanteras av styrgrupper bestående av skolchefer samt representant från förbundet.
Kombinationsutbildningar SFI
Skaraborgs Kommunalförbund har tillfrågats av VGR att delta i det Skolverksägda ESFprojektet Kombinationsutbildningar SFI. En kombinationsutbildning är en utbildning där
studier i svenska för invandrare (sfi)/svenska som andraspråk (sva) kombineras med
studier i yrkesutbildning inom ramen för regionalt yrkesvux. Projektet syftar till att på
nationell nivå identifiera vilka kombinationsutbildningar* som är funktionella, adekvata
och framgångsrika.
IMprove
Skaraborgs ingår som en av fem regioner i Sverige i ett av SKR ägt projekt kallat IMprove.
Projektets mål är att ta fram och pröva användbara och effektiva modeller som underlättar
för unga, sent anlända att komma vidare från språkintroduktion till vidare studier. Det
handlar om modeller för att tillgängliggöra gymnasieskolans organisation och skapa mer
sammanhållna studievägar som i lika hög grad ger positiva effekter för kvinnor som för
män. Under den senaste tiden har projektverkstäderna inom IMprove börjat se vilka
insatser som faktiskt gör skillnad. Exempel på detta är att redan från start planera för
nästa steg och se till att övergångarna från Introduktionsprogrammen är sömlösa och
kvalitetssäkrade, eller att redan från start matcha individer med den lokala
arbetsmarknaden.
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Fullföljda studier 2.0
Projektet Fullföljda studier 2.0 (finansierat av RUN) har kommit halvvägs med goda och
intressanta resultat kring kommunernas arbete med att motverka skolavhopp.

Välfärdsutveckling
Med anledning av pandemin har Skaraborgs Kommunalförbund fortsatt att bistå med
samordning av främst vaccinering, i den samverkansstruktur som Välfärdsområdet ingår i.
I övrigt har arbetet inom välfärdsområdet löpt på i förväntad takt.
Implementering av överenskommelsen för Barn och Unga samt Samordnad
Individuell Plan (SIP)
Implementeringen har genomförts brett med stöd av digitala konferenser.
Kompetensförsörjning/ kompetensutveckling
Utifrån kompetensförsörjningsbehovet av högre kompetens inom kommunal hälso- och
sjukvård har en behovsanalys genomförts och ett åtgärdsarbete inletts.
En modell avseende årlig analys av kompetensförsörjningsbehovet inom
funktionshinderområdet har utarbetats där dialog med utbildningsorganisationer ingår.
Ett arbete har inletts i samverkan mellan Västra Götalands kommuner för att samordna
kompetenshöjande insatser riktat till personal inom välfärdsområdet. Vidare har en bred
utbildningsinsats avseende Individbaserad Systematisk Uppföljning planerats i
samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vilken kommer inledas hösten
2021.
Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt arbetet med omställning till den
nära vården
Översynen av avtalet och omställning till Den nära vården har fått stort fokus. Kopplat till
detta pågår ett särskilt arbete kring primära vårdinsatser. För att kunna verkställa
samordning kring arbetet med omställningen har en tillfällig utökning om 50 %
tjänstgöring under 2021 tillkommit, vilket finansieras med stöd av statliga medel.
Psykisk hälsa
Vidare har en kartläggning kring samsjuklighet och integrerade arbetssätt inletts för att
identifiera behov och förslag på åtgärder. I Skaraborg har en aktivitetsplan för psykisk
hälsa fastställts och det pågår en partsgemensam utveckling runt samverkanssvårigheter
med psykiatrin. Regional plan för suicidprevention har fastställts och med detta har en
struktur för framtagande av kommuners handlingsplaner tagits fram.

Antagningskansliet

Antagningskansliet, inklusive verksamheten kring praktikverktyget, har inga större avvikelser i
förhållande till mål och budget. Verksamheten har fortlöpt som vanligt, och
gymnasieantagningen har genomförts.

Granskning av
delårsrapport 2021
Skaraborgs kommunalförbund

Fredrik Carlsson
Stefana Vasic

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt
granskat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-07-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
Ja
upprättats enligt lagens krav
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt
och god redovisningssed?
är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Ja
Målsättningen är en budget i balans. Specifika
verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk
hushållning har inte fastställts av direktionen.
Uppföljning av bedriven verksamhet sker dock
i delårsrapporten.
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-07-31,

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt
med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
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revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juli 2021. Resultatet för
perioden uppgår till 1,6 mnkr. Direktionen upprättar rapporten inom lagstadgad tid.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Mål
Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen
omfattar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal
redovisning (R17 Delårsrapport). Kommunalförbundet har gått med överskott under
första delen av år 2021. Detta beror på att omställningen till ett mer digitalt arbetssätt
gjort att de upparbetade kostnaderna inte nått upp till det som budgeterats. Särskilt
gäller detta kostnader förknippade med hyra av mötes- och konferenslokaler för t ex
politiska möten, nätverksträffar och event, samt uteblivna resekostnader. Bedömningen
är att verksamheten kommer igång mer under andra halvåret 2021 med en något ökad
kostnadsmassa.
Vid upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och
verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning beskrivs att verksamhet och
ekonomi är god. Förvaltningsberättelsen lämnar en prognos om ett resultat på 1,1 mnkr
till årets slut. En beräkning och redovisning av balanskravsresultat framställs utifrån
periodens utfall. Utifrån beräkning och redovisning uppfyller förbundet balanskravet för
perioden.
Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunalförbundet har
följande iakttagelser noterats:
●

Förbundet har andelar i SKR:s pensionsstiftelse med ett bokfört värde om 9,3
mnkr. Marknadsvärdet per balansdagen 2020 uppgick till ca 23,2 mnkr. Andelen i
stiftelsen är bokförd som en finansiell anläggningstillgång. Förbundet bör
klargöra eventuell resultatpåverkan då pensionsstiftelsens medel
ianspråktas/förbrukas. Utredning avseende framtida redovisning och hantering
av pensionsstiftelsen pågår vilken bedöms kunna slutföras under andra halvåret
2021. Påverkan på balansräkningen kan ännu inte göras.
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Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

2021-09-03

Fredrik Carlsson
___________________________

Stefana Vasic
___________________________

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Skaraborgs kommunalförbunds revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
uppdragsbrev. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Direktionen
Respektive fullmäktige enligt förteckning
nedan

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapport per 2021-07-31 är förenligt med de mål som det tidigare fullmäktige för
förbundet beslutat. Till följd av organisationsförändring har styrelse och fullmäktige
numera ersatts av en direktion.
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det
innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av
bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.
Revisorerna bedömer att:
✔ Vi har ingen avvikande bedömning än den som direktionen gör avseende det
ekonomiska resultatet för perioden.
✔ Balanskravet bedöms att uppfyllas 2021.
✔ Mål för verksamhet och ekonomi kopplade till god ekonomisk hushållning
finns inte fastställda. Uppföljning av genomförd och planerad verksamhet sker
utifrån förbundets verksamhetsplan. Dessa planer utgör förbundets
tolkning/mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen är
kortfattad i delårsrapporten då uppföljning huvudsakligen sker på helårsbasis.
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Sammanfattning
Väsentliga händelser

Resultat och prognos

Under våren har Skultorps återvinningscentral

Resultatet för delåret är positivt med 0,9 mnkr.

byggts om till en kvartersnära återvinningscen-

Det är 4,1 mnkr bättre än det budgeterade

tral (KÅVC) med Grönt kort. KÅVC:n är den

resultatet om -3,2 mnkr.

första i sitt slag. Den skiljer sig från övriga ÅVC

Prognosen för år 2021 visar på ett negativt

genom att den är till för boende i ett särskilt

resultat om ca -3 mnkr vilket är bättre än det

område och är anpassad för avfallsslag som

budgeterade resultatet om -6,5 mnkr. Samtliga

uppstår fortlöpande i hushållen. Projektet

verksamheter ser ut att gå enligt budget eller

”sortera säcken” har nu även införts vid Karls-

bättre än budget vid årets slut.

borgs ÅVC. Från och med den 1 februari tas
inga säckar med osorterat avfall emot på åter-

Förväntad utveckling

vinningscentralen. Under första halvåret har

I avfallsbranschen pågår nu en hel del föränd-

mängden brännbart restavfall minskat med 20

ringar på europeisk såväl som nationell nivå.

procent i Karlsborg.

Förändringarna innebär påverkan på AÖS verk-

Under våren har Essunga, Grästorp, Götene

samhet i olika omfattning. Förutom förändrad

och Vara kommuner ansökt om medlemskap i

lagstiftning kommer förbundet också att växa

förbundet till den 1 januari 2022. Förslag till ny

med fyra nya kommuner vid årsskiftet. Det

förbundsordning kommer att behandlas av

kommer att innebära initiala ansträngningar

både befintliga och tillkommande medlems-

men att förbundet växer och stärks bedöms

kommuner under hösten.

som nödvändigt för att på sikt kunna möta de
utmaningar kommunerna står inför.
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Förvaltningsberättelse

5

Foto: Andréas Spangenberg
Foto: Jenny Pilkvist

Händelser av väsentlig betydelse
Grönt kort i Skultorp
Under våren har Skultorps återvinningscentral
byggts om till en kvartersnära återvinningscentral
(KÅVC) med Grönt kort. KÅVC:n är den första i sitt
slag.
Den skiljer sig från övriga ÅVC genom att den är till
för boende i ett särskilt område och är anpassad
för avfallsslag som uppstår fortlöpande i hushållen. Tanken är att boende i Skultorp kan lämna avfall som löpande uppstår i ett hushåll och som inte
ska slängas i soptunnan t ex förpackningar, farligt
avfall, elavfall, metall, porslin samt gräs och löv.
Övrigt grovavfall lämnas på någon av de större
återvinningscentralerna.
Utbildningarna i Grönt kort startade i Skultorp i
slutet av juni och i och med det öppnade också
KÅVC:n.

Nytt nationellt skyltsystem
Från och med 1 juli 2020 har ett nytt gemensamt skyltsystem för sortering av avfall lanserats av
branschorganisationen Avfall Sverige. Syftet med skyltarna är att göra sorteringen enklare genom att
ha gemensamma symboler, färger och benämningar oavsett vart i landet man befinner sig. Inom AÖS
kommer de nya skyltarna successivt införas på återvinningscentralerna i förbundet. Redan nu kan de
ses på den nya kvartersnära återvinningscentralen i Skultorp.
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Sortera säcken Karlsborg
Projektet ”sortera säcken” har nu även införts

Personalen på återvinningscentralen tycker att

vid Karlsborgs ÅVC. Från och med den 1 februari

kunderna sköter sig överlag bra. Det märks

tas inga säckar med osorterat avfall emot på

bland annat genom att det brännbara restavfal-

återvinningscentralen.

let har minskat och att utsorteringen av andra
avfallsslag ökar.

När avfallet läggs i fel container återvinns det
inte på rätt sätt och det innebär både onödiga

Under första halvåret har mängden brännbart

kostnader och lägre återvinningsgrad. Det

restavfall minskat med 20 procent i Karlsborg.

handlar ofta om elektronik, farligt avfall och

Det motsvarar ca 80 ton och sammanlagt ca 75

framför allt förpackningar som felaktigt slängs i

tkr i minskade kostnader för transport och be-

det brännbara restavfallet.

handling.
Vid återvinningscentralerna i Falköping där Sor-

Återvinningscentralen i Karlsborg är en anlägg-

tera säcken infördes förra året fortsätter mäng-

ning med Grönt kort. Inför projektet fanns far-

derna brännbart restavfall att minska.

hågor kring sorteringen på tider då det är obemannat. Tack vare en stor informationsinsats

- Det är fantastiskt kul att det går så bra och stor

har ”Sortera säcken” gett mycket goda resultat.

eloge till personalen, säger ÅVC-chefen
Christina Storm.
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Coronapandemin
Coronapandemin har haft måttlig personalpåverkan och utan störningar för insamlingsverksamheterna. Avstämningsmöten med personal i egen regi och entreprenörerna genomförs fortsatt veckovis
och lägesrapporter lämnas varje vecka. Distansarbete fortsätter för de som har möjlighet till det. Utbildning för grönt kort har kommit igång igen men har anpassats till den rådande situationen genom
bland annat färre deltagare per grupp.
På återvinningscentralerna har avfallsmängderna minskat något jämfört med första halvåret 2020. Det
kommer dock fortfarande in mer mängder på ÅVC jämfört med tiden före pandemin.

Översyn av AÖS uppdrag

Nya medlemskommuner

Under hösten 2020 bestämde medlemskommu-

Under våren har Essunga, Grästorp, Götene och

nerna att en översyn av förbundets uppdrag var

Vara kommuner ansökt om medlemskap i för-

lämplig utifrån att det var länge sedan uppdra-

bundet till den 1 januari 2022.

get ursprungligen formulerades och under den

Samarbete mellan kommuner har varit svaret på

tiden har det skett mycket vad gäller både lag-

strukturförändringarna inom avfallsbranschen.

stiftning och teknisk utveckling.

Ett utökat samarbete med fler medlemskommu-

Översynen har resulterat i att uppdraget utökas

ner i AÖS bedöms fortsatt vara ett kostnadsef-

med att bland annat bistå medlemskommu-

fektivt svar på nya utmaningar.

nerna med strategiskt stöd och kompetens be-

Förslag till ny förbundsordning kommer att be-

träffande avfallshantering och det avfallsföre-

handlas av både befintliga och tillkommande

byggande arbetet. Förbundet ska även med-

medlemskommuner under hösten.

verka i samhällsplaneringen och ansvara för
samråd med producentansvarsorganisationerna. En extern utredning ska undersöka möjligheterna för mottagande av avfall från små företag på ÅVC, insamling av verksamhetsavfall från
medlemskommunerna samt fastighetsnära insamling av förpackningar.
Medlemskommunernas översyn innebär också
att förbundets namn ändras till ”Avfall & Återvinning Skaraborg”.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Mål och måluppfyllelse 2021
Medarbetare

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker
löpande i under året och redovisas till direktionen tre gånger per år.

Ekonomi

Kund

Hittills i år har redan tre av de verksamhetsöver-

Verksamhet
och
Miljö

gripande målen uppfyllts. Även det finansiella
målet uppnås.
Ett av målen har inte kunnat mätas på grund av

Insamlad mängd matavfall har minskat och or-

den pågående pandemin.

saken till det är oklar. Mängderna spås inte öka

Det mål som hittills inte har uppnåtts är att

tillräckligt under andra halvåret för att nå det

samla in 50% av det matavfall som uppstår.

uppsatta målet.
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Verksamhet och miljö
Övergripande mål
Mål 2021

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet

Mängden insamlat matavfall

Målet är inte uppnått.

ska uppgå till minst 50 % av

AÖS samlar in 46,7 % av det matavfall som uppstår.

Måluppfyllelse

allt matavfall som uppstår.
Kommentar:
I likhet med föregående år nås inte matavfallsmålet vid delåret. Mängden insamlat
matavfall är ca 200 ton mindre jämfört med samma period föregående år och det
finns ingen tydlig förklaring till minskningen.
Kan den minskade mängden bero på att matavfallet i ökad utsträckning läggs i det
gröna kärlet för restavfall istället för i det bruna kärlet för matavfall? En plockanalys
av restavfallet hos ett mindre antal slumpmässigt valda villahushåll under augusti
visar dock att utsorteringsgraden är 93 procent vilket är mycket bra och överträffar
målet om 50 procent. Återstår att undersöka hur utsorteringsgraden ser ut i flerbostadshus.
I plockanalysen framkommer också att uppkommen mängd matavfall per person
inte motsäger Naturvårdsverkets statistik på 69 kg per person och år. Även här återstår att undersöka ett större urval i fler kundkategorier.
Sett till helåret ser det med nuvarande mängder inte ut som att målet kommer att
uppnås.
Matavfallets renhetsgrad ska

Målet har inte kunnat mätas.

vara minst 98 procent vid
varje fastighet.

Kommentar:
Under pågående pandemi har arbetet med kvalitetskontroller tillfälligt avbrutits
och måluppfyllelsen har därför inte kunnat mätas.

”Sortera säcken” införs vid

Målet är uppnått.

minst en ÅVC årligen.

”Sortera säcken” infördes vid Karlsborgs ÅVC i februari.

Kommentar:
Karlsborgs ÅVC är den tredje anläggningen där ”Sortera säcken” har införts. Tidigare har Falevi ÅVC och Stenstorps ÅVC i Falköpings kommun infört sortera säcken.
Till hösten införs det även på Floby ÅVC i Falköping.
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Verksamhet och miljö
Övergripande mål
Mål 2021

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor utsträckning som möjligt

Minst 5 % av mängden slam

Målet är uppnått.

från enskilda avloppsanlägg-

5,1 % av det insamlade slammet har hanterats via olika lokala lösningar som exem-

ningar ska hanteras via olika

pelvis via mobil slamrensning.

Måluppfyllelse

lokala lösningar.
Kommentar:
Under andra halvåret kommer mängderna att öka då ytterligare en anläggning med
mobil slamrensning tas i bruk i Mariestad.

Kund
Övergripande mål

God service och hög tillgänglighet

Mål 2021

Måluppfyllelse

Grönt kort införs på minst en

Målet är uppnått.

ÅVC.

Den kvartersnära återvinningscentralen med Grönt kort i Skultorp öppnade i juni.

Kommentar:
Hittills har drygt 700 personer gått utbildning och fått Grönt kort i Skultorp. Ytterligare 350 personer står i kö för att utbilda sig.

Ekonomi
Övergripande mål
Mål 2021

Ekonomi i balans

Soliditeten understiger inte

Målet är uppnått.

35 %.

Soliditeten är 44 % och överstiger därmed det finansiella målet.

Måluppfyllelse

Kommentar:
Bedömningen är att målet kommer att uppnås även vid årsskiftet.
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Resultat och prognos
Resultat första halvåret
Resultatet för delåret är positivt med 0,9 mnkr. Det är 4,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet
om -3,2 mnkr. Soliditeten uppgår till 44 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt.
Intäkterna för renhållningsuppdraget uppgår till 78,7 mnkr vilket är 1,1 mnkr mer än budgeterat. Det är
framför allt intäkterna för återvinningskort till företag som överstiger budget. Kostnaderna för renhållningsuppdraget uppgår till 77,9 mnkr och det är 2,9 mnkr mindre än budgeterat. Det är främst sophämtning och ÅVC som går bättre än budget. Fördröjd start av omlastning av matavfall i Skara, lägre
faktisk förbränningsskatt i kombination med försiktig budgetering, lägre underhållskostnader på ÅVC
än budgeterat samt sortera säcken är några av orsakerna till lägre kostnader än budget.
Både kostnader och intäkter för sluttäckning överstiger budget men ska ge ett nollresultat vid årets
slut. Verksamheten är svårberäknad pga stor variation av mängder sluttäckningsmaterial som tas emot
på de olika anläggningarna.
Prognos
Prognosen för år 2021 visar på ett negativt resultat om ca -3 mnkr vilket är bättre än det budgeterade
resultatet om -6,5 mnkr. Samtliga verksamheter ser ut att gå enligt budget eller bättre än budget vid
årets slut. Under andra halvåret kommer kostnaderna dock att öka för bland annat omlastning av
matavfall i Skara, nytt skyltsystem på ÅVC och konvertering av kundregister i Grästorp. På
återvinningscentralerna kommer effekterna av Sortera säcken att fortsatt hålla nere kostnaderna för
det brännbara restavfallet.

Bedömning av balanskravsresultat 2021
Helårsprognosen visar på ett underskott om -3 mnkr. Underskottet är planerat och följer direktionens
beslut att finansiera införande av matavfallsinsamling med det egna kapitalet.
AÖS har fortsatt en god finansiell ställning med en soliditet klart över målet om 35 procent och 34 mnkr
i eget kapital. Med hänsyn till den goda finansiella ställningen bedöms det fortsatt finnas synnerliga skäl
att inte återställa det negativa resultatet. Planerade årliga avgiftshöjningar och kostnadsbesparingar
ska ge ett resultat i balans år 2024.
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Förväntad utveckling
I avfallsbranschen pågår en hel del förändringar

Huruvida hämtningen ska ske fastighetsnära el-

på både europeisk såväl som nationell nivå.

ler inte är en av de stora frågorna som utreds.

Förändringarna innebär påverkan på AÖS verk-

Frival för yrkesmässiga verksamheter

samhet i olika omfattning. Förutom förändrad
lagstiftning kommer förbundet också att växa

Regeringen har tillsatt en utredning om så kallat

med fyra nya kommuner vid årsskiftet. Det kom-

frival för yrkesmässiga verksamheter. Utred-

mer att innebära initiala ansträngningar men

ningen har lämnat ett förslag till lösningar som

att förbundet växer och stärks bedöms som

ökar möjligheten för dessa verksamheter att

nödvändigt för att på sikt kunna möta de utma-

välja vem som ska ta hand om deras kommu-

ningar kommunerna står inför.

nala avfall. Enligt utredningen föreslås frivalet
börja gälla redan 1 januari 2022.

Skrotat producentansvar för returpapper

För kommunerna riskerar frivalet innebära

Den 1 januari 2022 upphör procentansvaret för

ökade kostnader för administration och mins-

returpapper. Ansvaret för insamling och återvin-

kad effektivitet i insamlingsverksamheten.

ning går därmed över till kommunal regi.

Mål om matavfall

I AÖS område lämnas den nuvarande insamlingen av returpapper vid återvinningsstat-

AÖS har som mål att samla in 50 procent av det

ioner och återvinningscentraler oförändrad.

matavfall som uppstår. Regeringen har nyligen

För den fastighetsnära insamlingen föreslås ett

höjt det nationella målet till att 75% av matav-

auktorisationssystem för privata insamlingsent-

fallet ska samlas in.

reprenörer. Bedömningen är att föreslagen hantering av det nya ansvaret initialt inte innebär

Vid halvårsskiftet hamnar AÖS insamlingsresul-

några större kostnadsökningar.

tat under målet vilket beror på att mindre
mängd matavfall samlats in.

Insamling av förpackningar
Mängden insamlat matavfall behöver öka för att
Regeringen utreder ett eventuellt kommunalt

nå målet. Det finns olika sätt att öka in-

ansvar för insamling av förpackningar. Remiss-

samlingen men det kräver noggrant övervä-

runda är planerad till oktober/november. Oklart

gande för att inte riskera kvalitén på matavfallet

i hur stor utsträckning ett kommunalt insam-

som i sin tur riskerar användningen av materi-

lingsansvar för förpackningar skulle påverka nu-

alet.

varande verksamhet.
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Drift- och investeringsredovisning
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Redovisning av kostnader och intäkter januari – juni 2021
Kostnader per verksamhet

Utfall tkr
jan-jun 2021

Budget tkr
jan-jun 2021

Avvikelse tkr

172

250

78

Administration

9 413

9 550

137

ÅVC

21 958

23 050

1 092

Enskilda avlopp

7 558

7 773

215

Sophämtning

38 780

40 160

1 380

Summa renhållningsuppdrag

77 881

80 783

2 901

497

443

-54

Sluttäckning

7 864

627

-7 237

Summa kostnader

86 242

81 852

-4 390

Utfall tkr
jan-jun 2021

Budget tkr
jan-jun 2021

Avvikelse tkr

Försäljning och mottagningsavgifter

-4 218

-3 107

1 111

Hämtningsavgifter

-41 594

-41 800

-206

Grundavgifter

-22 423

-22 693

-270

Miljöstyrande avgifter flerbostadshus

-2 010

-1 825

185

-66

-280

-214

-7 792

-7 600

192

-567

-228

339

-78 670

-77 533

1 137

-596

-443

154

Sluttäckning

-7 853

-627

7 226

Summa intäkter

-87 120

-78 602

8 518

878

-3 250

4 128

Direktion

Verksamhetsavfall

Intäktsredovisning

Latrinavgifter
Slamtömningsavgifter
Övrigt
Summa renhållningsuppdrag
Verksamhetsavfall

Resultat
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Investeringsredovisning januari – juni 2021

Under första halvåret har Skultorps kvartersnära ÅVC färdigställts för Grönt kort och det har bland annat
inneburit investeringar i grindar och ny manskapsbod.
Fem sopbilar har handlats upp under våren med tänkt leverans i slutet av året. Leveranstiden kan dock
fördröjas pga. rådande materialbrist i lastbilsproduktionen. En rullkross kommer köpas in och placeras
på Falevi ÅVC i Falköping.
Hela investeringsbudgeten kommer inte att nyttjas under året. Inköp av ytterligare en rullkross finns med
i budget men den investeringen kommer att flyttas fram då det för närvarande inte finns någon placering
för den. I investeringsbudgeten finns också inköp av en våg till Borreboda ÅVC. Projektet kring dynamisk
vägning i Odenslund är inte färdigt ännu och därför flyttas inköp av ny våg fram till kommande år.
Investeringar (tkr)

Budget 2021

Utfall 2021-06-30

Utfall 2020-12-31

Sopbilar

12 080

0

2 660

Maskiner

0

0

2 510

Grönt kort

555

173

432

Inventarier

1 490

12

2 703

Summa

14 125

185

8 305
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Rullkross på Bångahagen

Resultaträkning
Tkr

Not

2021-01-01
2021-06-30

Verksamhetens intäkter

Grund- och hämtningsavgifter
Övriga intäkter

Verksamhetens kostnader

2020-01-01
2020-06-30

73 887
13 233

2

57 882
10 385

-64 306
-17 966

-52 651
-16 743

6

-3 970

-3 605

878

-4 732

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster

0,6
-0,3
0,3

0
0
0

DELÅRETS RESULTAT

878

-4 732

Avskrivningar

Budget
2021

173 500

3, 4
5

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Prognos
2021

Verksamhetens resultat
Finansnetto
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148 395
8 810
-176 500

-118 275
-37 270
-8 160

-3 000

-6 500

-3 000

-6 500

Balansräkning

2021-01-01
2021-06-30

2020-01-01
2020-12-31

3 198
2 182
4 352
10 992
20 724

3 515
2 686
4 821
13 498
24 520

Fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa fordringar

28 996
1 241
6 669
36 906

16 748
173
7 728
24 649

Kassa och bank

16 577

28 908

Summa omsättningstillgångar

53 483

53 557

SUMMA TILLGÅNGAR

74 207

78 077

878
32 930
33 808

-4 996
37 926
32 930

16 016
6 780
17 603
40 399

21 488
5 560
18 099
45 147

74 207

78 077

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Tkr

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Summa anläggningstillgångar

7
8
9
10

Omsättningstillgångar

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Kassaflödesanalys
Tkr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2021-01-01
2021-06-30

2020-01-01
2020-12-31

878

-4 996

3 970
0
3 970

7 460
-251
7 209

-12 257
-4 748
-12 158

681
3 995
6 889

-173
0
-173

-10 293
884
-9 409

-12 331

-887

28 908
16 577

29 795
28 908

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter och tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp
varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat
anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

INTÄKTER
Redovisning av intäkter
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

KOSTNADER
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivningstider
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att komponentavskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår AÖS verksamhet.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader/fastigheter

15-25 år

Maskiner och bilar

5-10 år

Övriga inventarier

5-10 år

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när
tillgången tas i bruk.
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Pensioner
Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för pensioner tryggas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som kostnad innevarande år.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har
satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar
och därmed också för finansiella leasingavtal.

Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal för bilar där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operationell leasing
bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om värdet totalt är väsentligt.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs.
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som
under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under
nästa räkenskapsår.

Not 2 Övriga intäkter
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC
Intäkter övrig verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning)
Realisationsvinst
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova)
Summa

Not 3 Ersättning till revisorerna
PwC
Revisionsuppdraget
Summa
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2021-06-30

2020-06-30

4 109
8 449
0
675
13 233

3 718
5 442
5
1 220
10 385

2021-06-30

2020-06-30

15
15

15
15

Not 4 Övriga externa kostnader

2021-06-30

2020-06-30

23 273
16 211
1 431
373
870
71
1 847
2 285
3 043
5 370
1 952
6 669
0
912
64 307

22 568
8 720
554
765
847
216
1 580
2 188
4 329
4 117
1 953
3 740
80
994
52 651

Entreprenader
Behandlingsavgifter
Skatt på avfallsförbränning*
Konsulttjänster
Lokal- och markhyror
Hyror/leasing av anläggningstillgångar
Bränsle, energi och vatten
Transporter
Övriga lokal- och fastighetskostnader
Inköp av förbrukningsinventarier och material**
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier
Administrationskostnader
Realisationsförluster
Övriga verksamhetskostnader
Summa
* Skatt på material till förbränning för 2021 är med 100 kr per ton.
** Kostnader för sluttäckningsarbete varierar över tid beroende på aktuell sluttäckningsfas.

Not 5 Personalkostnader

2021-06-30

2020-06-30

118
13 000
10
3 787
866
186
17 966

103
12 367
23
3 186
852
211
16 742

2021-06-30

2020-06-30

Byggnader
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Summa

318
504
642
2 506
3 970

319
402
555
2 329
3 605

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år
Byggnader
Maskiner, inventarier och fordon

11 år
6 år

11 år
6 år

Arvoden
Löner
Kostnadsersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Personalsociala kostnader
Summa

Not 6 Avskrivningar
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Not 7 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Pågående nyanläggningar
Ingående balans
Utgifter under året
Under året genomförda omfördelningar
Utgående balans

2021-06-30

2020-12-31

6 584
12
6 596
-3 081
-318
-3 399

6 584

12

6 584
-2 440
-641
-3 081

-12
0

0
12
0
12

3 198

3 515

2021-06-30

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 100
0
0
11 100

10 025
2 510
-1 435
11 100

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-8 414
0
-504
-8 918

-8 769
1 277
-922
-8 414

2 182

2 686

2021-06-30

2020-12-31

8 592
173
0
8 765

5 487
3 135
-31
8 592

-3 771
0
-642
-4 413

-2 589
17
-1 199
-3 771

4 352

4 821

Utgående redovisat värde

Not 8 Maskiner

Utgående redovisat värde

Not 9 Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

23

Not 10 Bilar och andra transportmedel
Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 11 Övriga kortfristiga skulder
Momsskuld
Sociala avgifter
Personalens källskatt
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa
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2021-06-30

2020-12-31

34 580
0
0
34 580

32 595
2 660
-675
34 580

-21 082
0
-2 506
-23 588

-16 940
556
-4 698
-21 082

10 992

13 498

2021-06-30

2020-12-31

5 644
621
515
0
6 780

4 200
724
636
0
5 560

2021-06-30

2020-12-31

444
3 638
542
331
12 648
17 603

358
2 310
954
411
14 066
18 099

Avfallshantering Östra Skaraborg
www.avfallskaraborg.se

Granskning av
delårsrapport 2021
Avfallshantering Östra Skaraborg

Rebecka Äremann

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-06-30. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
Ja
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av direktionen
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Finansiella mål
Ja
Verksamhetsmål
Kan ej bedömas
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Inledning
Bakgrund
Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-06-30

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur direktionen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställs av direktionen 2021-09-27,
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni. Resultatet för perioden
uppgår till 878 tkr. Direktionen har ej överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till
fullmäktige i respektive medlemskommun.
Övrig upplysning
Förbundet gör en bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen vilket
visar på ett underskott på -3 mnkr. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att inte
återställa det negativa resultatet och åberopat synnerliga skäl för detta samt i antagen
budget budgeterat för ett negativt resultat. I antagen budget åberopas synnerliga skäl
med hänsyn till förbundets goda finansiella ställning och avsikten att minska det egna
kapitalet. Prognosen visar att förbundet inte kommer ha en ekonomi i balans för 2021.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte i allt väsentligt är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende direktionens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i verksamhetsplan 2021-2023.
Av redovisningen framgår att det finansiella målet prognostiseras att uppfyllas.
Av redovisningen framgår att tre av fem verksamhetsmål bedöms som uppfyllda, ett
prognostiseras ett inte uppfyllas och ett kan inte mätas 2021.
Vi noterar att direktionen utvärderar måluppfyllelsen utifrån delårsutfallet för tre mål och
inte från det prognostiserade helårsresultatet.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med det finansiella målet som
direktionen fastställt i verksamhetsplan 2021-2023.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering kan vi inte
uttala oss om det prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i verksamhetsplan 2021-2023. Direktionen har inte utvärderat
samtliga mål på helårsbasis.
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2021-09-28

Rebecka Lindström
___________________________

Mattias Bygghammar
___________________________

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

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

2021-09-28

Revisorerna

Till:
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun
För kännedom:
Direktionen för AÖS

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-06-30 är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av
PwC.
Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed, se
nedan avvikelser:
•

Bedömning i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer uppfyllas för år 2021. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa det negativa resultatet och åberopat
synnerliga skäl för detta samt i antagen budget budgeterat för ett negativt resultat. I antagen
budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till förbundets goda finansiella ställning och avsikten att minska det egna kapitalet

•

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter delårsperiodens slut.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att:
•

det finansiella målet prognostiseras att uppfyllas.

•

tre av verksamhetsmålen bedöms som uppfyllda på delårsbasis och ett prognostiseras att
inte uppfyllas och ett kan inte mätas. För tre av målet utvärderas inte måluppfyllelsen utifrån
prognostiserade helårsresultat.

•

Vi rekommenderar direktionen ännu en gång, vilket vi även gjorde i samband med delårsrapporterna 2019 och 2020, att till nästa delårsrapport göra en prognos eller översiktlig bedömning för helåret gällande målen för verksamheten.

Skövde 28 september 2021
______________________
Pelle Ekholm, Hjo kommun och Sven-Erik Roslund, Gullspångs kommun

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2021, AÖS, PwC
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Inledning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping,
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara,
Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan,
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina
medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje
medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger
medlemmens andel i förbundet.
En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.”
1
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation.
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad
integration i samhället.

Ledord
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets
varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.

Förvaltningsberättelse
Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem
köps separat.

Figur 2 Organisationsschema

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två
möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2021.
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2021-08-31 av:
Göteborgs Stad
Åke Björk (M), ordförande
Erik Norén (V), ersättare

Västra Götalandsregionen
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Alingsås kommun
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Bollebygd kommun
Ingridh Anderén (M), ledamot
Christina Hein (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Dals-Eds kommun
Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Essunga kommun
Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Falköpings kommun
Rune Lennartsson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Grästorps kommun
Svante Classon (C), ledamot
Kent Larsson (M), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare

Götene kommun
Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Herrljunga kommun
Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Lars-Göran Svensson (S), ersättare

Härryda Kommun
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Siw Hallbert (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Kungälv kommun
Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant, ersättare

Lerums kommun
Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Zara Blidevik (M), ledamot
Gitte Jensen (S), ersättare

Lysekils kommun
Rickard Söderberg (S), ledamot
Vakant, ersättare

Mariestads kommun
Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Marks kommun
Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare
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Munkedals kommun
Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Mölndals stad
Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare

Orust kommun
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Partille Kommun
Adam Algottson (M), ledamot
Eva Carlsson (S), ersättare

Skara kommun
Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Skövde kommun
Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Sotenäs kommun
Kajsa Åkesson (M), ledamot
Gerardo Alas (S)

Strömstads kommun
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Svenljunga kommun
Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tanums kommun
Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tibro kommun
Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tjörns kommun
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Tranemo kommun
Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Vakant

Töreboda kommun
Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Christina Nilsson (KD), ersättare

Ulricehamn kommun
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vårgårda kommun
Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

2

Nya Ulricehamn.
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Förbundets verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster.
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på
plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden
som längre tolkningsuppdrag.
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och
app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras
förbundets bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst
Akut tolk tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.

Tolkar och översättare
Den 31 augusti 2021 hade förbundet 1 054 aktiva tolkar vilket är 150 tolkar färre jämfört med
årsskiftet. Vid samma tidpunkt fanns 102 aktiva översättare jämfört med 94 vid årsskiftet. 30
uppdragstagare var verksamma som både tolk och översättare och 64 tolkar var
sjukvårdsauktoriserade. Under våren har registret för uppdragstagare gåtts igenom och ej aktiva
uppdragstagare har avslutats vilket förklarar antalet färre tolkar.
I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och
översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive
ca 30 språk för översättare och tillgången på auktoriserade uppdragstagare är därför begränsad.
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare för att kunna möta
kundernas behov. Under 2021 har, i likhet med 2020, flera redan etablerade tolkar sökt sig till
förbundet.
Förbundet erbjuder utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna
tolkar. Under våren 2021 genomgick 101 tolkar förbundets interna kurser på distans. Bland annat
genomfördes ”Att tolka i skolan” vilket har varit en mycket efterfrågad kompetensutveckling.
Då SRHR-utbildningen hittills inte kunnat genomföras på distans har denna utbildningsinsats inte
kunnat erbjudas enligt plan under pandemin. Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra
Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad, planerar dock att erbjuda utbildningen i
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på distans under hösten. Målsättningen är
att förbundets samtliga tolkar ska inneha SRHR-kompetens därför genomgår normalt 60-80
tolkar utbildningen per år.
I samarbete med Västra Götalandsregionen har en ny utbildning genomförts; ”Att tolka vid
psykisk ohälsa och sjukdom”. 20 tolkar deltog i pilotutbildningen. En utvärdering av
utbildningsinsatsen pågår.
Under våren skickades en enkät ut till förbundets tolkar i syfte att identifiera tolkarnas behov av
kompetensutveckling. Som ett resultat av utfallet i enkäten kommer två nya utbildningar att
erbjudas under hösten; ”Fördjupningskurs socialtjänst” och ”Fördjupningskurs i psykiatri”.
Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat
2021-08-24.
3

8 (24)

På grund av pandemin har inte några fysiska informationsträffar kunnat erbjudas till förbundets
tolkar. Dock har fyra digitala informationsträffar istället genomförts under våren.

Kunder
Den 31 augusti 2021 hade förbundet 5 743 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas
uppdrag till drygt 1 900 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99% av
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 72 % av inköpen.

Händelser av väsentlig betydelse

Nya medlemmar och ny förbundsordning
Från den 1 januari började den nya förbundsordningen gälla och förbundet fick då även tre nya
medlemmar; Lysekil, Partille och Sotenäs.

Pandemin
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott har nu
efterfrågan på tolk återgått till likvärdiga nivåer som innan pandemin bröt ut. Andelen
distanstolkningar har väsentligen ökat under pandemin och den höga nivån har legat stabil under
året.
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat
hemma och samtliga möten har genomförts på distans. Likaså har rekrytering, utbildning och
informationsträffar för uppdragstagare skett på distans.

Ny telefoniplattform och Teams
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform driftsattes innan sommaren Teams vilket
ersatte Skype. Under hösten kommer den nya telefoniplattformen driftsättas och Microsoft 365
inklusive Teams samtliga funktioner att implementeras i sin helhet.

Styrning och uppföljning av verksamheten
Övergripande mål

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv
arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska
vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet,
tillgänglighet och trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst ska
• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
• arbeta hållbart och miljömedvetet
• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.
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Verksamhetsmål 2021
Målen för 2021 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period.
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade
uppdrag ska understiga 1 %

Utfall
2020
99 %

Målvärde
2021
≥99 %

0,8 %

<1 %

Prognos
2021

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå
till minst 15 %.
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till
minst 60 %.

Utfall
2020
4,5 %

Målvärde Prognos
2021
2021
≥5 %

20 %

≥15 %

62,6 %

≥60 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator

Utfall
2020

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
uppgå till minst 52 %.

56 %

Målvärde Prognos
2021
2021
≥52 %

Arbetsmiljömål
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80

Utfall
2020
6,7 %
75

Målvärde Prognos
2021
2021
<6 %
>80

Utfall
2020
60,3 %

Målvärde Prognos
2021
2021
≥50 %

Miljömål
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst
50 %.
Målet beräknas uppnås

Utfall är svårbedömt

Målet förväntas inte uppnås
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Måluppfyllelse

Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat
genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter
och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån
prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Då distanstolkningen kraftigt ökat under
pandemin har tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktisk tolktid. Detta har bidragit till en
markant ökning av uppdrag som utförs av tolkar med högre kompetens och därmed bedöms
målet avseende utbildade och kvalificerade tolkar uppnås.
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag sjönk föregående år på grund av tekniska utmaningar i
samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet. Rutiner har anpassats och systemet
har stabiliserats vilket innebär att årets mål avseende tillsättningsgrad bedöms uppnås. Likaså
bedöms andelen beställningar som inkommer via digitala tjänster öka och målet därmed uppnås.
Förbundets personal har under perioden i mycket ringa omfattning insjuknat i Covid-19. Sedan
årsskiftet har majoriteten utav förbundets medarbetare och chefer arbetat på distans vilket
troligtvis bidragit till en låg sjukfrånvaro. Målet bedöms uppnås.
Målet avseende Hållbart Medarbetarengagemang (HME) förväntas uppnås då förra årets höga
arbetsbelastning i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet nu stabiliserats.

Ekonomi
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter.
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende
av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster
enligt självkostnadsprincipen.
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.

God ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:
•
•

Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Checkkrediten ska ej nyttjas

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär
att checkkrediten inte nyttjats.
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser.
Delårsresultatet 2021 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för
2021 beräknas uppnås.

Väsentliga personalförhållanden
Medarbetare

Implementeringen av nytt verksamhetssystem har skapat nya förutsättningar i förmedlingsarbetet.
Under året har detta föranlett ett utvecklingsarbete av de olika arbetsprocesserna samt en översyn
och till viss del anpassning av bemanningen.
I takt med att det nya verksamhetssystemet fungerar allt bättre har arbetsmiljösituationen avsevärt
förbättrats för samtliga medarbetare och chefer inom förbundet. Den positiva utvecklingen syns
tydligt i Winningtemp. Utvecklingen av arbetsmiljön följs kontinuerligt i verktyget och olika typer
av insatser görs såväl i grupp som på individnivå i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö.
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april.
Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.
Förbundet har följt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om distansarbete vilket
inneburit att samtliga medarbetare som haft förutsättningar och så önskat har givits möjligheten
att arbeta på distans. Likaså har förbundets samtliga möten under året genomförts på distans.

Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 augusti 2021 hade förbundet 54 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 45
kvinnor och 9 män. Vid samma tidpunkt var en tillsvidareanställd studieledig och tre
föräldralediga varav två är partiellt föräldralediga.
Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har fram till 31 augusti arbetat tid motsvarande 38,9
årsarbetare (åa) vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år. Antalet utförda
timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har minskat med motsvarande
3,8 åa från samma period föregående år och uppgår nu till 3,3 åa. Totalt har antalet arbetade
timmar som utförts under perioden januari - augusti 2021 motsvarat 42,2 åa, vilket är 0,6 åa fler
än samma period föregående år.
Delår
2021
2020
2019
2018
2017

Tillsvidare
(åa)
38,9
34,5
36,6
40,1
37,2

Visstid
(åa)
2,6
6,3
6,6
3,6
5,3

Timavlönade
(åa)
0,7
0,8
1,4
1,1
1,9

Totalt
(åa)
42,2
41,6
44,6
44,8
44,4

Tabell 1 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Som ett led i förbundets kvalitetssäkring pågår ett ständigt arbete för att anpassa bemanningen
efter verksamhetens behov. I avvaktan på implementering av nytt verksamhetssystem har
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bemanningen generellt hållits nere i förbundet. Nya behov har uppstått i verksamheten vilket
medfört att tidigare vakanta förmedlartjänster nu tillsats.

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 %. Av
förbundets tillsvidareanställda arbetar 93,3 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid.

Sjukfrånvaro

10

2019
2020
2021
Den genomsnittliga totala
9
sjukfrånvaron för årets första
8
fem månader var 4,2 %
7
vilket är betydligt lägre
5,4
6
5,0
jämfört med de senare åren.
4,4
5
4,3
4,2
4,1
Den låga sjukfrånvaron tros
4
ha en koppling till att
3
1,6
majoriteten av förbundets
2
1
medarbetare och chefer
0
sedan årsskiftet arbetat på
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
distans. Inom förbundet
finns idag ingen långtidssjukfrånvaro och
Figur 3 Sjukfrånvaro januari-juli 2019-2021
inte heller några signaler på arbetsrelaterad
ohälsa. Kostnaderna för företagshälsovård är i princip obefintliga.

Förväntad utveckling
Omvärld

I slutet av 2020 var andelen flyktningar 26,4 miljoner människor vilket är en ökning med 0,4
miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien,
Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.4
Migrationsverkets tidigare prognoser har
utgått från bestämmelserna i den tillfälliga
lagen om uppehållstillstånd. Den 20 juli 2021
trädde den nya migrationslagstiftningen i kraft
i form av ändrade regler i utlänningslagen och
ersatte därmed den tillfälliga lagen.
Migrationsverkets prognos i juli har utgått
från den nya lagstiftningen samt de successivt
minskade reserestriktionerna inom EU.
Migrationsverket sänker sin prognos avseende
asylsökande till 11 000 – 18 000 med
Figur 4 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2021-08-31
anledning av osäkerheten kring pandemins
utveckling under hösten samt att det varit färre asylsökningar hittills i år än förväntat.5
Global trends forced displacement in 2020. UNHCR. https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/. Hämtat
2021-09-03.
5 Verksamhets- och utgiftsprognos 2021-07-30. Migrationsverket.
https://www.migrationsverket.se/download/18.1e3c881817af0b0c905b2/1627635511217/Migrationsverkets%20pr
ognos%20juli%202021%20P3-21.pdf. Hämtat 2021-08-23.
4
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Nuläge
Under januari – augusti 2021 har förbundet
utfört drygt 217 000 tolkuppdrag, jämfört
med ca 189 000 uppdrag motsvarande period
Övriga 20%
föregående år. Året innan pandemin bröt ut
Polska 2%
hade förbundet utfört ca 224 000 uppdrag.
Arabiska 34%
Turkiska 3%
Delårets resultat är därmed över förväntan då
pandemin fortfarande påverkar samhället.
Albanska 3%
Förbundet har förmedlat tjänster på 115 olika
Sorani 3%
språk. De mest efterfrågade språken är
BKS 4%
fortsatt arabiska och somaliska vilka
Somaliska 15%
tillsammans utgör hälften av antalet uppdrag.
Dari 4%
Persiska, tigrinja, dari, BKS (bosniska,
Tigrinja 5%
kroatiska och serbiska), och sorani följer
Figur 6 Språkfördelning
Persiska 7%
därefter. De tio största språken utgör
Figur 5 Språkfördelning 2021
drygt 80 % av de utförda uppdragen. Under
året har andelen uppdrag på tigrinja ökat
vilket innebär att de nu procentuellt har gått om dari.

Förväntad utveckling
Förbundet har till och med 31 augusti utfört 28 000 fler uppdrag än föregående år. Ökningen tros
främst bero på att samhället till viss del anpassat sina verksamheter utifrån pandemisituationen
samt att fler och fler nu är vaccinerade. Troligt är att nuvarande efterfrågan på tolk kommer att
hålla i sig även under hösten. Sannolikt borde det generella inflödet av tolkbehövande öka i takt
med att fler och fler vaccineras och att pandemin förhoppningsvis ebbar ut. Huruvida den
rådande situationen i Afghanistan kommer att påverka inflödet av tolkbehövande i Sverige är just
nu svår att förutse. Då migrationsfrågan generellt har en viktig plats i samhällsdebatten återstår att
se vad kommande val eventuellt kommer att innebära för tolkefterfrågan i Sverige.
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag uppgår till 99,1 % vilket är något lägre jämfört med
föregående år. Den lägre tillsättningsgraden är främst ett resultat av tekniska problem i det nya
verksamhetssystemet. Då nya rutiner utarbetats under året har tillsättningsgraden sakta ökat
under sommaren och bedöms så fortsätta under hösten.
Andelen telefontolkningar har till följd av pandemin under året varit den dominerande
tolktjänsten. Detta har inneburit att tolkarnas resor avsevärt minskat. Som en följd av färre resor
gynnas miljön och kundernas tolkkostnader minskar. Tolkarnas tillgängliga tid har även kunnat
nyttjas effektivare till faktiskt tolktid. Detta resulterar i sin tur i att tolkar med högre kompetens
kan utföra fler uppdrag. Vid distanstolkning ökar även möjligheten för förbundet att anlita tolkar
från hela landet. För att bibehålla fördelarna med distanstolkning uppmuntras förbundets kunder
att fortsätta nyttja telefontolkningstjänsten. Även skärmtolkning har ökat under året. Främst har
denna tjänst hittills nyttjats inom skolan dock används den även i digitala vårdmöten.
Skärmtolkning förväntas öka över tid och platstolkningen kommer troligen även framgent få stå
tillbaka för telefontolkningens olika fördelar.
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Rekrytering av nya uppdragstagare, och vidareutbildning av befintliga, sker löpande för att möta
kundernas förväntade behov. Under pandemin har såväl en digitalisering påbörjats av
rekryteringsprocessen som att kompetensutveckling för tolkarna har erbjudits på distans. Genom
en digitaliserad rekryteringsprocess förenklas rekryteringsförfarandet och distansutbildningar
möjliggör för fler tolkar, oavsett bostadsort, att ta del av den kompetensutveckling som
förbundet erbjuder. Digitaliseringsprocessen förväntas fortsätta och distansutbildning kommer
med stor sannolikhet fortsatt vara ett alternativ till fysiska möten.
Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket.
Fokus ligger på kvalitet istället för kvantitet av tolkar. Utmaningen blir därmed i allt större
utsträckning att skapa goda förutsättningar för tolken så att förbundet kan attrahera och behålla
professionella tolkar. Samarbete sker med externa leverantörer avseende såväl grundutbildning
som vidareutbildning för tolkar. Samarbetet har fallit väl ut och flera aktiviteter är planerade för
hösten.
Sedan hösten 2020 levererar förbundet tolk till 1177, Västra Götalandsregionen. Då 1177 har
specifika behov sker leveransen genom en underleverantör. Då befintligt avtal med
underleverantören löper ut innan årsskiftet pågår en upphandling som förväntas vara klar under
hösten.
Under året har injustering av förbundets nya verksamhetssystem pågått. Fortfarande kvarstår
delar för att säkerställa funktionaliteten i systemet. Arbetet beräknas fortgå under hösten.
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform driftsattes innan sommaren Teams vilket
ersatte Skype. Under hösten kommer den nya telefoniplattformen driftsättas och Microsoft 365
inklusive Teams samtliga funktioner att implementeras i sin helhet.
2020 kvalitetscertifierades förbundet enligt FR2000. Under hösten kommer en revision
genomföras för fortsatt certifiering.
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Räkenskaper
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning.
Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar,
avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter
redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad
som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning
av inventarier sker på fem år. Nyttjandetiden avseende immateriella tillgångar har omprövats och
avskrivningstiden har ändrats till fyra år.

Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

21-01-01
21-08-31

20-01-01
20-08-31

Prognos
helår 2021

Budget
helår 2021

1
2
3

131 487
-125 963
-1 111

121 975
-118 593
-446

200 268
-195 060
-3 147

216 000
-214 392
-1 573

4 413

2 936

2 061

35

2
-33

1
-28

7
-42

7
-42

4 382

2 909

0

0

0

0

0

0

4 382

2 909

2 026

0

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Redovisat resultat
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Balansräkning
Belopp i tkr
Not
TILLGÅNGAR

2021-01-01
2021-08-31

2020-01-01
2020-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriell anläggningstillgång
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6
7

10 765
215
10 980

11 827
264
12 091

Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

8
9

27 500
22 641
50 141

39 478
13 494
52 972

61 121

65 063

Summa tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital

10
10
10

31 333
2 997
4 382
38 712

27 867
2 997
3 465
34 329

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

11

22 410
22 410

30 734
30 734

61 121

65 063

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

17 (24)

Kassaflödesanalys
Belopp i tkr
Not

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

10
3

Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Minskning kortfristiga fordringar
Minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar

6

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Återbetalning av Eget Kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12
10

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

9

2021-01-01
2021-08-31

2020-01-01
2020-08-31

2020-01-01
2020-12-31

4 382
1 111

2 909
446

3 465
1 002

5 493

3 355

4 467

11 978
-8 324

13 628
-10 127

1 682
-842

9 147

6 856

5 307

0

-10 087

-10 086

0

-10 087

-10 086

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9 147
13 494

-3 231
18 273

-4 779
18 273

22 641

15 042

13 494
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Noter
Belopp i tkr

Not
1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Ersättning för höga sjuklönekostnader i
samband med pandemin
Övriga intäkter
Summa

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnad
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa
Ersättning för revisorer
Revisionsuppdraget, sakkunniga
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget, sakkunniga
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa

2021-01-01
2021-08-31

2020-01-01
2020-08-31

2020-01-01
2020-12-31

131 479

121 792

195 300

9
131 487

171
12
121 975

171
16
195 487

249
100
14 081
4 723
83 636
15 867
239
2 439
1 669
84
2 803
125 890

227
87
14 057
4 387
76 763
15 319
263
2 325
2 793
161
2 138
118 520

387
152
21 810
6 840
124 662
25 768
395
3 573
3 432
277
3 579
190 875

73

73

110

0
0
0
73

0
0
0
73

0
0
0
110

1 111
1 111

446
446

1 002
1 002

2
2

1
1

2
2

5 Finansiella kostnader
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Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

0
33
33

0
28
28

0
37
37

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i
den period de hör hemma.
Anläggningstillgångar
6 Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
- Nytt verksamhetssystem
Omklassificering
Summa

12 758
0
12 758

2 671
-2 671
0

12 758
-930
0
0
-1 063
10 765

-398
-398

0
0
10 086
2 671
-930
11 827

7 Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Summa

1 600
-1 337
0
-48
215

1 600
-1 265
0
-48
287

1 601
-1 265
0
-72
264

8 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

13 396
-1
14 105
27 500

12 764
149
14 619
27 532

23 973
0
15 505
39 478

9 Kassa och bank
Bank
Summa

22 641
22 641

15 042
15 042

13 494
13 494

31 333

27 868

27 867

0
31 333
4 382

0
27 868
2 909

0
27 867
3 465

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Omklassificering från pågående investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

10 Eget kapital
Ingående balans Allmänt eget kapital
Återbetalning av Eget Kapital till förbundets
medlemmar
Utgående balans Allmänt eget kapital
Årets/periodens resultat

0
0
0
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Andelskapital, medlemskommuner
Summa
11 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

2 997
38 712

2 997
33 774

2 997
34 329

1 798
5 580
3 638
-6
735
9 856
808
22 409

1 382
4 948
3 464
3
840
10 202
608
21 447

2 617
7 907
6 575
0
1 059
12 450
126
30 734

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2021.
12 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
0
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare
Summa
0

0

0

0

0
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Driftsredovisning
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad,
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget
Bakgrund till budget

Budget 2021 är lagd utifrån 325 000 uppdrag och prognosen för helår 2021 baseras på ca 336 000
uppdrag.

Utfall och prognos
Förbundet har hittills utfört fler uppdrag än budgeterat och förväntas under hösten ha en fortsatt
hög efterfrågan på tolkuppdrag. Trots en ökning av uppdragen är utfallet för såväl
förmedlingsintäkter som arvodeskostnader lägre än budgeterat. Detta beror på att förbundet
levererat markant fler uppdrag på distans och att denna tjänst ger en lägre intäkt men också
genererar en lägre kostnad för förbundet.
Direktionskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat vilket är en effekt av att direktionsmötena
på grund av pandemin genomförts på distans. Prognosen för direktionskostnader är baserat på
att även höstens möten genomförs på distans.
Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror dels på en något lägre
bemanning än budgeterat. Förbundet har också haft en generell minskning av övriga
personalkostnader som till exempel minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser till
följd av pandemisituationen. Personalkostnaderna förväntas fortsätta vara lägre än budgeterat
även under hösten vilket gör att helårsprognosen är lägre än budget.
Knappt en fjärdedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har
nyttjats. Utfallet beror på att flertalet utbildningsinsatser tvingats ställas in på grund av pandemin.
Likaså har inte budget för deltagande på mässor och andra event nyttjas av samma anledning.
Förbundet har dock erbjudit flertalet distansalternativ avseende utbildning och
informationsträffar under året. Även om restriktionerna lättar under hösten avseende fysiska
sammankomster och förbundet kan genomföra aktiviteter på plats är helårsprognosen att knappt
hälften av budgetposten kommer nyttjas.
Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Dock är
helårsprognosen avseende IT-kostnader högre än budgeterat vilket är ett resultat av att fler
tolkuppdrag än budgeterat beräknas utföras under året. Förbundet debiteras per tolkuppdrag av
systemleverantören.
Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beroende på att
förbundet haft stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet avseende såväl
juridiskt stöd som systemutveckling. Även konsultkostnader för upphandlingsstöd i samband
med telefoniupphandling blev högre än budgeterat. Den ökade kostnaden grundar sig framförallt
i ett mer omfattande upphandlingsarbete än vad som ursprungligen beräknats. Under hösten
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kommer ett fortsatt behov av konsultstöd avseende såväl verksamhetsutveckling som
upphandling kvarstå. Den totala helårsprognosen avseende konsulttjänster är därför högre än
budgeterat.
I samband med delårsbokslutet har nyttjandetiden omprövats för immateriella tillgångar.
Avskrivningstiden har ändrats till fyra år vilket resulterar i ökade avskrivningar resterande del av
året. Helårsprognosen avviker därför mot budget.
Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är 2 mkr.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga Intäkter
Summering
KOSTNADER
Direktionskostnader
Personalkostnader
Arvoden uppdragstagare
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa och konsulttjänster
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT

Utfall
jan-aug 2021
131 479
9
131 488

Budget
jan-aug 2021
144 000
144 000

Prognos
helår 2021
200 256
12
200 268

Budget
helår 2021
216 000
0
216 000

349
18 973
99 333
239
2 451
1 669
73
2 876
1 143
127 106
4 382

800
21 840
112 585
1 000
2 475
1 609
235
2 385
1 072
144 000
0

800
30 800
152 195
600
3 712
2 555
200
4 233
3 147
198 242
2 026

1 200
32 760
168 877
1 500
3 712
2 413
352
3 578
1 608
216 000
0

Tabell 2 Utfall mot budget per 2021-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2021

Förbundets investeringsverksamhet
I samband med delårsbokslutet omprövas nyttjandetiden för immateriella tillgångar.
Avskrivningstiden ändras till fyra år och investeringen kommer därmed att vara helt avskriven
2023.
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2021-09-24

Åke Björk
Ordförande
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Förbundsordning
Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Diarienummer:
20/0013-4

Beslutad av:
Respektive medlemsfullmäktige

Uppdaterad:
2020-03-27

Granskad:
2020-03-27

Dokumentansvarig:
Förbundssekreterare

1§

Namn och säte

2§

Medlemmar

3§

Ändamål

4§

Organisation

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen
samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp,
Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping,
Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs,
Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda,
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva
gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets
beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare
från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i
direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och
viceordförande utgör direktionens presidium.
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett
effektivt och korrekt sätt.
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5§

Firmatecknare

6§

Mandattid

7§

Arvoden och ersättningar

8§

Revisorer

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen.
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.

Förbundsordning
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9§

Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:
• ledamot i direktionen
• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens möten.
Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

11 § Beslut

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

12 § Anslagstavla

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden
ska anslås på förbundets anslagstavla.

13 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

14 § Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om
förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets
behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

15 § Kostnadstäckning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

16 § Finanspolicy, borgen m.m.

Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen,
garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av
samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundsordning
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17 § Insyn och informationsskyldighet

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.
Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet
efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

18 § Budgetprocess

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
tvåårsperioden.
Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget
ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är
offentligt.

19 § Årsredovisning och delårsrapport

Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.
Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i
fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.
Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem
för behandling i fullmäktige.

20 § Inträde av ny medlem

Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar
sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits
när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya
förbundsordningen.

21 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga
medlemmars fullmäktige.

22 § Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska
regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan
medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs
med anledning av utträdet.

Förbundsordning
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23 § Likvidation

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar.
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer
vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om
vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets
arkiv.
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga medlemmar.

24 § Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

Förbundsordning
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Inledning

Kommunalförbundets direktion avger följande delårsrapport.

3
3.1

Organisation och politik
Kommunalförbundet

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) består av sju kommuner. I RÖS medlemskommuner bor
strax över 123 000 invånare på en landyta av ca 3 100 km2

3.2

Uppdrag

RÖS ska hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst som, enligt lagen om skydd
mot olyckor (LSO), annars åvilar var och en av medlemskommunerna.
Ansvaret omfattar också att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs,
utan att andras ansvar inskränks. Ansvara också för sotning och brandskyddskontroll.
Lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Förebygga
och begränsa skador som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga och
explosiva varor.

RÖS ska också medverka vid samverkan inom det civila försvaret beträffande räddningstjänst under
höjd beredskap.
3.3

Politisk ledning

Kommunalförbundet leds av en direktion och varje medlemskommun representeras av två
ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten och posten som 1: a och 2:
a vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. Ordförande är Ulrica
Johansson (c) och vice ordförande är för närvarande Bengt Sjöberg (m) Töreboda och Jan Hassel (s).
Gullspång. Direktionen har 7 planerade ordinarie sammanträden för verksamhetsåret 2021.
3.4

Revisorer

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer och för mandatperioden 2019–2022 har LarsGöran Kvist (Mariestad) och Conny Lundberg (Skövde) utsetts.

4
4.1

Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling

Flerårsöversikt
2021–07

2020–07

2019–07

2018–06

2017–06

Antal anställda
Befolkning

362
123 242

369
122 724

370
121 991

375
121 430

386
120 100

Verksamhetens (netto)kostnader, tkr
Personalkostnader, tkr
Nettoinvesteringar, tkr

- 63 254
- 50 000
3 842

-59 691
-49 914
2 310

-62 704
-43 393
14 205

-47 880
-34 963
3 850

-45 819
-33 809
4 848

Årets resultat, tkr
Eget kapital, tkr

5 831
35 337

1548
30 404

356
30 314

-1 086
28 150

-260
27 103

Medlemsbidrag, tkr
Övriga intäkter, tkr

62 992
6 372

60 610
4 814

58 561
9 689

47 972
4 204

45 791
2 945

Soliditet %
Likviditet %

35
175

28
159

29
170

26
140

27
152

Källa invånarantal: Kolada (SCB)

5

Händelser av väsentlig betydelse

5.1

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Den 21 oktober 2020 beslutade riksdagen om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO).
Bakgrund till förändringen av lagen är bl.a. skogsbränderna i Västmanland 2014, som ledde fram till
efterföljande utredningar för att se hur samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att
det behövde undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt inom
ledning.
En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av lagstiftningen. Efter
skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till samma utredare att utvärdera de
operativa insatserna och ge kompletterande förslag.
Regeringen har berett förslagen och överlämnade i juni 2020 en proposition till justerad lag om
skydd mot olyckor till riksdagen, som den 21 oktober beslutade om ändringarna. Lagförslagen trädde
ikraft 1 januari 2021, med undantag för kraven om handlingsprogram och ledningssystem, som
träder ikraft 1 jan 2022.
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet, bland
annat genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
MSB får genom förändringarna även utökade befogenheter att under vissa förutsättningar prioritera
och fördela resurser. MSB förbereder föreskrifter och olika former av stöd till kommunerna inför att
den förändrade lagen träder i kraft 2021. Bland annat tas nya föreskrifter fram om:





Handlingsprogram
Kommunal tillsyn
Undersökningsrapporter
Ledningssystem

Förändringarna som föreskrivs och förväntas är stora och kommer att ha inverkan på
räddningstjänsternas verksamhet flera år framåt. Kraven som ställs medför en tydlig
ambitionshöjning från statens sida som också per automatik blir resursdrivande.
5.2

Allvarlig arbetsplatsolycka

Strax för kl. 18:00 lördag 20 mars larmades RÖS vaktstyrkor ut på brand i äldre silobyggnad på Gamla
Vägen i Tidan. Vid räddningsinsatsen erhöll två medarbetare svårare personskador och ytterligare en
medarbetare var nära att skadas i samband med den rökdykningsinsats som genomfördes.
En medarbetare ådrog sig en axelskada och en medarbetare föll genom ett hål i golvet, med
omfattande skador som följd. Båda medarbetarna fördes till sjukhus där medarbetaren som skadade
axeln skrevs ut samma kväll och medarbetaren som föll genom hålet i golvet fick vårdas under flera
dagar.
Den allvarliga arbetsplatsolyckan rapporterades omedelbart till Arbetsmiljöverket för dialog om
utredning ur ett arbetsmiljöperspektiv. Initialt var tanken att få stöd av en utredare från en annan
Räddningstjänst, men efter flera förfrågningar valde vi att initiera utredningen med egen resurs och
en tillkopplad referensgrupp. Syftet med utredningen är att lära av den olycka som inträffat och
undvika att liknande olyckor inträffar igen samt att uppfylla de krav som åligger organisationen enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete §§ 9 och 10 samt lag om skydd
mot olyckor 3 kap. 10 §. Utredningen är beräknad att färdigställas under september månad 2021 och
redovisas samtidigt till Arbetsmiljöverket.

5.3

Initierad verksamhetsanalys

Inom svensk kommunal räddningstjänst genomförs en rad förändringar kopplade till reviderad Lag
om skydd mot olyckor (LSO) där Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) getts
uppdraget att utöva tillsyn över att kommunerna följer denna lag och föreskrifter som har meddelats
i anslutning till lagen. MSB har också givits föreskriftsrätt där ett par nya föreskrifter fastställts och
ett par är under pågående remissförfarande.
Direktionens uppdrag till förbundsdirektören att genomföra en översyn och analys av organisationen
har pågått sedan våren 2020, där strategin har varit att möta kraven på förändringar som LSO och
MSB:s föreskrifter kräver genom nödvändiga anpassningar av organisation och verksamhet. Under
våren 2021 togs beslut att mot bakgrund av ovan genomföra en fullständig verksamhetsanalys för
att säkerställa att våra resurser inom hela organisationen används effektivt, vilket innebär att vi gör
rätt saker med rätt resurser vid rätt tillfälle utifrån våra uppdrag. Verksamhetsanalysen framarbetas i
fem steg.
1.
2.
3.
4.
5.

Nulägesbeskrivning
Analys
Förlag till ny grundorganisation
Samverkan och förhandling
Tillämpning av ny grundorganisation

Målbilden är att verksamhetsanalysen genomförs parallellt med övriga förändringar så att
nödvändiga organisations- och verksamhetsförändringar genomförs och implementeras såväl inför
som under verksamhetsår 2022.

5.4

Gemensamt ledningssystem RÖS-RVS

Arbetet med förstudien gällande ett gemensamt ledningssystem för räddningstjänsterna i Skaraborg
avslutades efter gemensamt beslut i november 2020, där det konstaterades att förutsättningar för
skapandet av ett gemensamt ledningssystem inte fanns för närvarande. Kort därefter påbörjades ett
nytt projekt med förstudie om förutsättningar för Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) och RÖS
att genom avtal samarbeta i ett gemensamt ledningssystem.
Förstudien ledde fram till att politiska beslut har fattats i båda organisationerna att ge resp.
förvaltningschef i uppdrag att skapa ett gemensamt
ledningssystem. Arbetet har bedrivits genom en styrgrupp
(förvaltningschefer och räddningschefer) samt en arbetsgrupp
med företrädare fån båda organisationerna. Flera delprojekt har
startats upp för att omhänderta alla delområden och processer
som berörs.
Den tydliga målsättningen är att skapa ett robust ledningssystem så att de samlade totala resurserna
i det gemensamma ledningssystemet används så effektivt som möjligt oavsett
organisationstillhörighet, både i vardagliga händelser och vid mer omfattande och komplexa
insatser. Räddningscentralen (ledningsplatsen) i Skövde kommer att vara gemensam ledningsplats
för båda organisationerna.

Bild: Tidplan för gemensamt ledningssystem RÖS-RVS

5.5

IMY tillsynsärende - sanktionsavgift

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har sedan 2015 haft kamerabevakning i vagnhallarna på
våra totalt åtta (8) hel- och deltidsstationer. Kamerabevakningen har bedrivits dygnet runt i realtid,
utan bildinspelning. Kamerorna har varit uppkopplade mot vår räddningscentral där ett inre befäl
tjänstgör och har utgjort ett besluts- och ledningsstöd vid larmsituationer. För samtliga kameror har
gällt att:







Ingen inspelning har skett.
Mikrofonen aktiveras endast vid behov, vid dessa tillfällen har en röd lampa tänts vid
kameran i vagnhallarna.
Kameran har automatiskt växlat mellan några olika vyer i vagnhallen.
Bilder från kamerorna har endast visats på bildskärmar i räddningscentralen, som är ett
avgränsat utrymme för ledning av funktionen inre befäl. I övrigt är tillträdet begränsat till
dessa lokaler.
Vid användande av mikrofon har headset använts, vilket medfört att inget ljud kunnat höras
av ev. annan behörig person som befunnit sig i räddningscentralen vid aktuellt tillfälle.
Vagnhallarna och entréer har försetts med skyltar där det framgår att kamerabevakning
skett.

Integritetsmyndigheten - IMY (tidigare Datainspektionen) tog 2018 emot ett anonymt klagomål mot
att inryckande personal blev kamerabevakad iförd endast underkläder eller nakna. IMY initierade ett
tillsynsärende som pågått fram till 9 juni 2021 då beslut fattas att RÖS sedan 25 maj 2018 (GDPR
trädde ikraft) har behandlat personuppgifter i strid med följande artiklar:



artikel 5.1 a i dataskyddsförordningen1 genom att kamerabevaka anställdas plats för ombyte
vid larm i strid med principen om korrekthet,
artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen genom att behandla fler personuppgifter än vad som
har varit nödvändigt för ändamålen i strid med principen om uppgiftsminimering, samt



artikel 32.1 och 32.4 i dataskyddsförordningen eftersom instruktioner från den
personuppgiftsansvarige har saknats för hur personuppgifterna har fått användas och kravet
på lämpliga organisatoriska åtgärder, för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i
förhållande till risken, därmed inte är uppfyllt.

Integritetsskyddsmyndigheten har därför beslutat med stöd av 6 kap. 2 § dataskyddslagen2 och
artiklarna 58.2 och 83 dataskyddsförordningen att Direktionen för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg ska betala en administrativ sanktionsavgift på 350 000 (trehundrafemtiotusen) kronor,
varav 300 000 (trehundratusen) kronor avser överträdelserna av artikel 5.1 a resp. 5.1 c och 50 000
(femtiotusen) kronor avser överträdelserna av artikel 32.1 och artikel 32.4 i dataskyddsförordningen.
Kamerabevakningen har filmat lokalerna i våra vagnhallar, där fordon och annan
räddningsutrustning finns samt ombyte till larmställ sker vid utryckningar. Kamerabevakningen som
tidigare bedrevs i RÖS vagnhallar avslutades 6 maj med omedelbar verkan. Beslutet föregicks av
IMY:s beslut. Kamerabevakningen har haft till syfte att stärka besluts- och ledningsstödet vid
utryckningssituationer där ledningsfunktionen inre befäl har haft möjlighet att både ha visuell och
röstmässig kontakt med utryckande vaktstyrka och befäl för att lämna fortlöpande information samt
ge direktiv. IMY:s beslut visar tydligt att RÖS haft både laglig grund och behov av kamerabevakning i
ett besluts- och ledningsstödsperspektiv, men kamerabevakningen i tid och rum har varit för
omfattande. Vi har även saknat tydliga instruktioner om hur personuppgifterna har fått användas
och lämpliga organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i
förhållande till risken. RÖS har valt att inte att överklaga beslutet då bedömningen är att de brister
IMY har konstaterat har förekommit.
RÖS kommer överväga att starta ett nytt projekt för stärkt besluts- och ledningsstöd som kan
innebära att kamerabevakning kommer att användas i någon utsträckning igen. I förekommande fall
kommer RÖS att ha ett förhandssamråd med IMY. RÖS är och har hela tiden varit mån om att all
personuppgiftshantering ska ske på ett korrekt sätt där behov viktas mot proportionalitet där den
enskildes integritet alltid väger tungt. IMY har genom tillsynsärendet med beslut gett oss en
fördjupad insikt och kunskap i området personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning.
5.6

Omarbetad budget

Med stöd av Skövde kommuns ekonomer har tidigare Excel-fil för budgeten arbetats om i sin helhet.
Det har funnits både en okunskap över komplexa kopplingar som fanns i det tidigare dokumentet,
vilket inneburit osäkerhet kring tillförlitligheten vid t.ex. borttagande av uppgifter som ej varit
aktuella längre. Årets budget ses därför lite som en ”pilot” där justeringar sannolikt behöver göras
inför 2022 utifrån de erfarenheter vi gör. Personalbudgeten behöver noggrant följas och analyseras
då den är framtagen helt från grunden, där det finns många komplexa faktorer kopplade till de
centrala och lokala avtal som gäller för olika delar av RÖS verksamhet. (hel- och deltidsstyrkor,
beredskaper m.m.)
5.7

Genomförande av GRIB-utbildningar

RÖS ansökte för räddningstjänsterna i Skaraborg möjligheten att av MSB bli godkända att få
genomföra GRIB-utbildning i egen regi, tidsbegränsat under 2021. Efter att ansökan beviljades har
kompetenshöjande utbildningar genomförts för instruktörer m.fl. Utbildningen har även möjliggjorts
för till andra räddningstjänster inom Räddsam. Vår bedömning är att möjligheten som getts av MSB,
att få genomföra lokala eller regionala utbildningar i kurs 1 Kommunal räddningstjänst, har för
deltagande räddningstjänster varit ett viktigt steg inför framtiden för att lättare kunna attrahera
personal att genomföra MBS:s fortsättningsutbildningar. Vi ser att detta arbetssätt ger oss

möjligheten att omgående få in vår personal i utbildningsystemet samt att vi även snabbt tillgodoser
vårt behov av personal med rätt kompetenser i vår operativa utryckningstjänst.
Det vi också ser är att genomförande av GRIB 1 lokalt tydligt förenklar att vår personal kan utverka
den ledighet som behövs från sin huvudarbetsgivare då vi samlat GRIB 1 tillsammans med de lokala
anpassningarna (Rökdykarutbildning m.m.). Under 2021 kommer vi tillsammans att ha genomfört
utbildning GRIB 1 för ca 70–80 st medarbetare. Genomförda utbildningar kommer att ha varit
fördelade på 2 st renodlade GRIB 1 utbildningar och genom dem betalar vi i stort av den
”utbildningsskuld vi haft sedan tidigare. Vid 2 tillfällen under 2021 kommer vi också ha genomfört
s.k. GU-RIB. Detta är en 4 veckor lång utbildning som innehåller GRIB 1, men också lokala
anpassningar som t.ex. rökdykarutbildning. Genomförandet av GRIB-utbildningar under
verksamhetsåret 2021 påverkar inkomsterna kopplade till övningsfältet Hasslum positivt.

6
6.1

Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen
om god ekonomisk hushållning
Sammanfattning förbundet

Coronapandemin har fortsatt medfört att vi behövt både hålla i gjorda förändringar samt göra nya
anpassningar av verksamheten såväl i vardagen som vid larmsituationer. Det kan noteras att flera
verksamheter i samhället dock har kunnat bedrivas i högre utsträckning under 2021, vilket påverkat
vissa intäkter i positiv riktning. Exempel är automatiska brandlarm och myndighetsutövning genom
tillsynsverksamhet och handläggning av polisärenden, vilka RÖS inte kan styra mängd och förekomst
av själva.
MSB gav inför 2021 räddningstjänsterna möjlighet att ansöka om att få bedriva GRIB-utbildning
under ett år för att möta den utbildningsskuld som fanns. Räddningstjänsten Östra Skaraborg gjorde
ansökan och blev godkända. Under 2021 bedrivs därför GRIB-utbildning på övningsfältet Hasslum,
vilket genererar intäkter utöver de budgeterade men inte någon större nettovinst som helhet.
Det pågående arbetet med att bilda ett gemensamt ledningssystem mellan
räddningstjänstförbunden Östra och Västra Skaraborg kommer att pågå hela 2021 ut och en bit in på
2022. Processen innebär flera kostnader som omfattar såväl personal-, investerings-, avtals- och
driftskostnader som inte är fullt ut kända ännu. Bedömning är dock att de intäkter som
Räddningstjänsten Östra Skaraborg kommer att ha från Räddningstjänsten Västra Skaraborg ger
förutsättningar att processen blir kostnadsneutral.
MSB tydliggör sina krav genom framarbetandet av nya föreskrifter som även omfattar
tillsynsverksamheten inom kommunal räddningstjänst. Det kan konstateras att kraven i föreskriften
gällande planering av tillsynsverksamheten inte stämmer överens med hur räddningstjänstens
verksamhet bedrivs idag, t.ex. hur många tillsyner som räddningstjänsten behöver genomföra varje
år. För att uppfylla föreskriftskraven samtidigt som övriga tillsynsuppdrag gällande farlig verksamhet
och brandfarlig och explosiv vara upprätthålls, krävs en kapacitet för att göra ca 270 tillsyner per år
inom räddningstjänstförbundet. Utöver detta måste det finnas en kapacitet att genomföra
händelsebaserad tillsyn också.
Ovanstående behov ska jämföras med räddningstjänstförbundets kapacitet idag som innebär att ca
50–70 tillsyner genomförs varje år. Räddningstjänstförbundet har idag inte resurser för att utföra de
tillsyner som krävs enligt befintlig prioritering och kommer därför inte kunna uppfylla föreskriftens
krav gällande detta utan att förebyggandeavdelningen får tillgång till fler medarbetarresurser för
såväl administrativt arbete som fler medarbetarresurser för utförande av tillsyn.
Svensk kommunal räddningstjänst genomgår stora förändringar och måste möta de nya kraven på
ett kostnadseffektivt sätt, sannolikt genom olika former av utökade samarbeten, avtal,
sammanslagningar, nya arbetssätt, omfördelning av arbetsuppgifter, prioriteringar, men också
tillförande av resurser i viss mån. Räddningstjänstförbundet har bedömt att klara av att göra ett
nollresultat verksamhetsåret 2021, vilket är den fortsatta bedömningen vid denna delårsrapports
upprättande.

6.2

Mål och måluppfyllnad avseende ekonomi

Resultatmål
Budget och plan för verksamhetsåret 2021 upprättades med ett förväntat nollresultat då en
sänkning av uppräkningen av kommunbidragen i förhållande till tidigare år beslutades inför 2020.

Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs
genom medlemsavgifterna vid behov.
Måluppfyllnad
Resultatet efter sju månader (2021-07-31) visar enligt resultaträkningen ett överskott på 5 831 Tkr.
Resultatet efter balanskravsjusteringar (justerat med aktuella värdepappersförändringar 3 749 Tkr)
visar ett balanskravsresultat på 2 082 Tkr. Målet om ett förväntat nollresultat bedöms vara väl
uppfyllt vid delårsrapportens upprättande.
Det överskott som redovisas bedöms behövas för att täcka de kostnader som resterande del av året
kommer att medföra för att möta de krav som ställs på verksamheten från och med 2022-01-01.
Investeringsmål
Nyinvesteringar och återinvesteringar får göras inom de ramar som direktionen beslutar.
Erforderliga medel för kapitaltjänstkostnader ingår/tillförs ramen. Direktionen beslutade för
verksamhetsåret 2021 om investeringar för 11 265 Tkr. Direktionen beslutade också att överföra ej
utnyttjade investeringsmedel för 2020 till 2021, till en summa av 3 887 Tkr, vilket ger en
sammantagen investeringsram för 2021 på 15 152 tkr.
Måluppfyllnad
Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har sammantaget föranlett
både senarelagda och uteblivna investeringar vilket tydligt pekar på lägre avskrivningskostnader än
budgeterat under 2021.
Målet att investeringsvolymen skall ligga inom given ram bedöms vid upprättandet av denna
delårsrapport vara uppfylld.

7

Operativa avdelningen

7.1

Sammanfattning

Efter beslut av Direktionen för RÖS omfattar halvårsrapporterna sedan verksamhetsåret 2019
månaderna januari till och med juli varför statistiken skiljer sig från tidigare år.
Det som varit som mest framträdande under månaderna januari till och med juli innevarande år är i
första hand utmaningarna kring Civid-19. Detta tätt följt av den process som pågår där RÖS nu
skapar ett gemensamt ledningssystem med Räddningstjänsten Västra Skaraborg.
Just kring Covid-19 har över tid, om än med varierande intensitet, en stab funnits att tillgå och som
löpande gjort analyser av pågående verksamhet, smittspridningen i samhället och hur detta
tillsammans påverkar RÖS förmåga och verksamhet på kort och lång sikt. Det kan konstateras i
sammanhanget att det beslut i stort som fattats, och som i stort innebär att tredje man inte ska få
ett försämrat skydd, har hållits. För att inte den operativa effekten skulle minska under pandemin
har mantrat ”ställ om istället för ställ in” använts inom hela organisationen och med lyckat resultat.
7.2

Måluppfyllnad

I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen vilka fungerar som
styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år ska dessa utvärderas för att visa i
vilken mån avdelningen uppfyller förväntningarna gällande förmåga. I verksamhetsplanen för 2021
anges att nedanstående mål skall analyseras.
Mål
P2.12 Räddningsstyrka och räddningsvärn ska




7.3

ha förmåga att genomföra utvändig livräddning/utrymning och brandsläckning vid brand i
byggnad
ha förmåga att undsätta människor som hamnat i öppet vatten
ha förmåga att kunna utföra sjukvård enligt första hjälpen
ha förmåga att utföra livräddande personsanering av skadade
Analys

Utvändig livräddnings/släckning
Livräddning kan genomföras som utvändig livräddning, varvid förstås undsättande av person i dörreller fönsteröppning, på balkong eller tak. Sådan livräddning kan utföras av samtliga
räddningsstyrkor och räddningsvärn upp till viss höjd.
Beroende på byggnaders utformning erfordras olika typer av stegutrustning. Räddningstjänstens
stegutrustning får utgöra den ena av två utrymningsvägar från bostäder och mindre kontorslokaler.
Inom tätorterna Skövde, Mariestad, Töreboda, Tibro och Karlsborg fordras tillgång till höjdfordon för
utvändig livräddningsinsats. Byggnadshöjden för nyttjande av höjdfordon för utrymning uppgår som
mest till 22 meter, vilket motsvarar åtta våningar. I övriga tätorter och på landsbygden är det
tillfyllest med livräddning via Räddningstjänstens bärbara utrustning. Bärbar stegutrusning kan
nyttjas där karmunderstycket på ett fönster befinner sig tolv meter ovan mark. För detta krävs en
steglängd om 14 meter. För en mera detaljerad beskrivning hänvisas till riktlinjerna Standardrutin för
livräddning via höjdfordon styrka 1+4 och Standardrutin för livräddning vid utskjutsstege styrka 1+4.
Station
Skövde

Antal
Höjdfordon
1

Höjd
m
32

Bärbar
stegmateriel
2

Längd
m
14/12,5

Skövde*
Mariestad
Tibro
Töreboda
Karlsborg
Hjo
Gullspång
Hova
Timmersdala
Blikstorp
Moholm
Undenäs
Volvo
Katrinefors
Hasslum
Summa

1
1
1
1
1
1

30
30
16
16
19**
16

7

-

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
18

14/12,5
14
14
14
14
14
14
12,5
12,5
12,5
12,5
14
12,5
14/12,5
-

Tabell 1. Sammanställning av förbundets höjdfordon och stegar.
* är ett reservfordon som kan befinna sig på annan ort.
** för tillfället finns en 30 m stegbil placerad i Karlsborg

På ovanstående utrustning övas cykliskt över tid enligt fastställd plan.
Undsätta människor i öppet vatten
Närmare beskrivning av Räddningstjänstens utrustning och nautisk utbildning framgår av riktlinjen
Sjöräddning – ansvar och medverkan. Beskrivning av förmågan till livräddningsinsatser i vatten
beskrivs i närmare i aktuella standardrutiner.
Samtliga styrkor utom industribrandkårerna och ö-värnen förfogar över lättare båtar och därtill
hörande utrustning för livräddande insatser i sjöar och vattendrag. Vid de stationer som medverkar i
statliga sjöräddningsinsatser på Vänern och Vättern finns tillgång till större livräddningsbåtar. Detta
gäller Mariestad, Gullspång, Hjo och Karlsborg.

Enskild räddningsstyrka (heltid eller deltid) ska ha förmåga att utföra ytlivräddning. Räddningsvärn
ska kunna undsätta person i vatten med hjälp av enklare utrustning.
Förmågan sammanfattas i tabell 2:
Moment
Räddningsstyrka
heltid (1 + 4)
Ytlivräddning
E
Undsättning av
person i vatten

E

Räddningsstyrka
deltid (1 + 4)
E
E

Räddningsvärn
F
E

Tabell 2. Översikt av förbundets förmåga till ytlivräddning
E = Insats hanteras av enskild styrka
F = Insatsen hanteras den först larmade styrkan i samverkan med en eller flera förstärkningsenheter

Med ytlivräddning förstås enligt Arbetsmiljöverkets anvisningar, utöver räddning av person som
befinner sig i vattenytan, även dykning som fridykning ned till maximalt 4 m djup under vissa
förutsättningar.
Sjukvård enligt första hjälpen

Samtliga förbundets räddningsstyrkor och räddningsvärn förfogar över adekvat första hjälpenutrustning inklusive defibrillator. En årlig utbildningsplan för såväl första hjälpen, HLR och D-HLR
finns upprättad och följs. Vidare sker viss vidareutbildning inom ramen för IVPA-verksamheten.
Några av förbundets medarbetare har kompetens som ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska.
Dessa medarbetare säkerställer att förbundet över tid följer den utveckling som sker inom området
samt utbildar egen personal och överser utrustning för sjukvård.
Livräddande personsanering
På samtliga släckbilar inom förbundet, såväl på räddningsstyrkor som räddningsvärn, finns särskild
utrustning för livräddande personsanering utplacerad. En grundutbildning är genomförd för samtlig
personal och förmågan ingår i den fortlöpande cykliska övningsverksamheten.
Måluppfyllnad
Målet anses vara uppfyllt.
7.4

Insatsstatistik

Från och med verksamhetsåret 2019 har direktionen beslutat att månaden juli skall ingå i första
halvårets statistik. Nu finns dock tre jämförbara år. Inga anmärkningsvärda variationer kan utläsas av
nedanstående tabell. Det totala antalet larm har ökat. Andelen automatlarm står för en stor del av
denna ökning. Trafikolyckor verkar fortsatt minska något.
Olyckstyper
Brand i byggnad
Brand, ej i byggnad
Trafikolycka
Utsläpp, farligt ämne
Drunkning/Tillbud
Automatlarm
IVPA/SAMS
Övriga olyckstyper
Totalt

2017
63
116
137
19
3
309
68
80
795

2018
67
73
121
9
3
294
87
88
742

2019*
71
87
144
18
2
311
96
135
864

2020*
93
107
115
20
4
272
76
97
784

2021*
81
88
107
29
8
326
100
138
877

Tabell 3. Översikt olyckstyper januari-juli 2021 med 2017–2020 som jämförelse.
*Från och med verksamhetsåret 2019 görs halvårsbrytet efter juli och inte som tidigare juni.

Fördelning av personskador
Tyvärr har den nya händelserapporten inte tillåtit oss att mäta antalet lindrigt och allvarligt skadade
vid olyckor på samma sätt som tidigare. Istället kommer antalet omkomna och avtransporterade
med ambulans från olycksplats att redovisas. Det skall dock även här noteras att antalet
avtransporterade och omkomna gäller för årets första 7 månader.
Fördelning
personskador
Avtransporterade
Omkomna

2017

2018

2019*

2020*

2021*

87
5

60
5

92
2

82
5

69
5

Tabell 4. Översikt fördelning av personskador under perioden jan-juli 2021 med 2017–2020 som jämförelse.
*OBS. Omfattar januari – juli enligt nya rutiner från och med 2019.

Av de omkomna fördelar sig dessa enligt nedanstående tabell
Datum
8/2
28/3

Adress
Gullspång
Mariestad E 20

Händelse
Brand i byggnad
Trafikolycka MC

Antal
1
1

28/3
19/5
19/7

Skövde
Gullspång
Skövde Väg 26

Järnväg
Drunkning/sjukdom?
Trafikolycka

1
1
1

Tabell 5. Fördelning av omkomna under perioden jan-juli.

Genomförd verksamhet
Som tidigare redovisats startades ett projekt upp under augusti 2020 vilket syftade till att undersöka
möjligheterna till ett gemensamt ledningssystem för Skaraborgs räddningstjänster. I projektet
Gemensamt ledningssystem Skaraborg (GLS) ingick således samtliga tre aktuella
räddningstjänstorganisationer, Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS), Räddningstjänsten Östra
Skaraborg (RÖS) samt Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS).
Under våren innevarande år, efter att förstudien redovisats, stod det klart att det just nu inte finns
rätt förutsättningar på plats för att alla tre organisationer ska kunna ingå i ett gemensamt
ledningssystem. Projektet GLS avslutades därmed. Därefter vidtogs ett arbete att analysera om RVS
och RÖS istället kunde skapa ett sådant system och där fann man rätt förutsättningar. Arbetet
intensifierades därmed kring detta och projektet är nu inne i en implementeringsfas för att ha full
effekt 2022-03-01.
Projekt införande av CoordCom
Ett projekt inleddes under vårvintern syftande till att införa SOS Alarms system CoordCom i operativ
drift i RÖS ledningscentral. Förutom att systemet tillför en mängd ytterligare tekniska funktioner
möjliggör systemet en fördjupad samverkan med andra aktörer och gör det även möjligt att arbeta
med redundans gentemot andra räddningstjänsters ledningscentraler. Projektet innefattar teknisk
installation av systemet, byggåtgärder på brandstationen enligt säkerhetskrav, utbildning av
personal mm. Parallellt anpassas också arbetsmiljön i RC avseende fysisk utformning. Målsättningen
är att projektet ska vara avslutat under november.
Projekt redundanta ledningscentraler
Under våren startade ett projekt i samverkan med NÄRF och SMS. Målet är att ledningscentralerna i
RÖS, NÄRF och SMS ska kunna stötta varandra vid hög belastning samt helt kunna överta
ledningsverksamhet från något av de andra ledningssystemen om den egna centralen av olika skäl
inte kan användas. Det senare är nya krav i föreskrifter från MSB. Målsättningen är att detta ska
kunna fungera från mars 2022.
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8.1

Förebyggande avdelningen
Sammanfattning

Delårets resultat har påverkats av Covid-19 som haft påverkan på vissa delar av avdelningens verksamhet,
framförallt den utåtriktade verksamheten med information till allmänheten och brandutbildning. Påverkan har
inte varit lika stor på myndighetsutövning i antal handlagda ärenden. Däremot har ex. tillsynsverksamhet fått
styras om från verksamheter med riskgrupper till verksamheter utan riskgrupper.
Resultatet gällande tillsyn fortsätter att vara lågt under delåret. Endast 31 tillsyner enligt lag om skydd mot
olyckor 2 kap. 2 § har genomförts, varav 3 är i kombination med tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva
varor. Endast 9 tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor har genomförts, varav 3 är i kombination
med tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §. Tillsyn av farlig verksamhet, enligt lag om skydd mot
olyckor 2 kap. 4 §, har inte genomförts under delåret.
Orsaken till resultatet är som tidigare att avdelningen inte har den bemanning som krävs för uppdraget,
framförallt kopplat till ökat antal ärenden samt att det tar längre tid att bedriva myndighetsutövning som

uppfyller gällande lagstiftning, ex. förvaltningslagen. Den tillsynsverksamhet som ändå bedrivs har fått
prioriteras så att den genomförs där den ger mest nytta för samhället. Med nuvarande antal medarbetare är
resultatet avdelningens kapacitet och avdelningens kapacitet påverkas starkt om medarbetare är
föräldralediga, slutar eller på annat sätt är frånvarande.
Resultatet gällande utåtriktade verksamhet, som brandutbildning och information till allmänheten, är lågt för
delåret, till del på grund av Covid-19. Det är en stor nedgång både i antalet informationstillfällen som
genomförts samt totalt antal personer som nåtts av informationen. Nedgången gäller inte bara i år utan har
pågått under ett antal år, framförallt på grund av förändrade förutsättningar att bedriva verksamheten för
SMO-styrkan.
Det totala antalet ärenden som avdelningen hanterar fortsätter att vara högt. Vissa ärenden har minskat på
grund av rådande samhällsläge med Covid-19 samtidigt som andra ärenden har ökat trotts samhällsläget, ex.
tillståndsärenden gällande brandfarliga och explosiva varor.
För detaljerat resultat om ovanstående se tabell 1 – 3 nedan samt statistiskt underlag längst ned.

8.2

Måluppfyllelse

Säkerhetsmål (S) med tillhörande prestationsmål (P) för året.
S2 Skador på människors liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av brand i ska minimeras.
P2.1 Tillsyn av ägares/nyttjanderättshavares skyldigheter enligt lag om skydd mot olyckor för
byggnader eller anläggningar som omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor ska genomföras
enligt en årlig verksamhetsplan.
P2.2 Räddningstjänsten ska ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid byggnader eller
anläggningar som inte omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor.
S3 Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anläggning med farlig
verksamhet ska minimeras
P3.1 Tillsyn av ägares/verksamhetsutövares skyldigheter vid farlig verksamhet enligt lag om skydd
mot olyckor ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan.
S4 Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid hantering och/eller
överföring av brandfarlig och/eller explosiv vara ska minimeras.
P4.1 Tillsyn av hantering av brandfarliga varor och hantering/överföring av explosiva varor enligt lag
om brandfarliga och explosiva varor ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan.
P4.2 Räddningstjänsten ska ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid anläggningar som
hanterar brandfarlig eller explosiv vara under tillståndspliktig mängd.
8.3

Resultat

Samtliga av de mål som följs upp under 2021 handlar om tillsynsverksamhet. Tillsynsverksamheten
inom samtliga tillsynsområden, gällande antal genomförda tillsyner, har minskat under de senaste
åren. Det har dock genomförts viss tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § och lag om
brandfarliga och explosiva varor under delåret, även om antalet genomförda tillsyner är lågt.
Tillsyn av farlig verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § har inte genomförts under
delåret.
Räddningstjänstens kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid byggnader eller anläggningar som
inte omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor är begränsad då det inte finns utrymme för
detta i verksamheten. Detsamma gäller räddningstjänstens kapacitet att, vid behov, genomföra

tillsyn vid anläggningar som hanterar brandfarlig eller explosiv vara under tillståndspliktig mängd.
Ska detta genomföras måste annan regelbunden planerad tillsyn läggas åt sidan.
Att notera är att 2 kap. 3 § i lag om skydd mot olyckor är borttagen från och med 2021-01-01. Detta
ändrar inte tidigare beskrivna mål i sak då samma krav kvarstår i lagstiftningen.
Sammanfattningsvis har målen inte uppfyllts för delåret 2021.
Det kan konstateras att verksamhetens utåtriktade verksamhet har varit på nedgång under flera år.
Antalet brandutbildningar och informationstillfällen minskar för varje år. Totalt antal informerade
personer minskar också för varje år som går.
Det totala antalet ärenden som avdelningen hanterar fortsätter att vara högt. Vissa ärenden har
minskat på grund av rådande samhällsläge med Covid-19 samtidigt som andra ärenden har ökat
trotts samhällsläget. Antalet tillståndsärenden, både gällande brandfarliga och gällande explosiva
varor har ökat under delåret.
För detaljerat resultat om ovanstående se tabell 1 - 3 nedan samt statistiskt underlag längst ned.

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §, verksamheter
140
120
100
80
60
40
20
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Tabell 1: Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 2 kap. 2 §, verksamheter
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Tabell 3: Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 2 kap. 4 §
8.4

Analys

Det kan konstateras att antalet genomförda tillsyner, oavsett lagstiftning, kontinuerligt har minskat i
antal under de senaste åren. Antalet genomförda tillsyner per delår/år ligger långt under det antal
som behöver göras för att följa de riktlinjer och frister som organisationen har antagit för tillsyn.
Samtidigt kan det konstateras att de tillsyner som genomförs ger ett positivt resultat med ett
förbättrat brandskydd respektive en förbättrad hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor,
vilket är positivt för samhället.
Minskningen av antalet genomförda tillsyner började efter att organisationen för-ändrade
tillsynsverksamheten under 2016. De förändringar som då genomfördes innebar att verksamheten
från och med då följde gällande lagstiftning, ex. förvaltningslagen. Det var inga valbara förändringar
som infördes utan det handlade om tvungna förändringar. Förändringarna innebär bland annat att
varje enskild tillsyn och även andra typer av ärenden tar längre tid att handlägga då de måste
hanteras på ett visst sätt för att uppfylla ex. kraven i förvaltningslagen. Syftet med förändringarna
var inte enbart att följa krav i olika styrande lagstiftningar utan det hand-lade också om att
säkerställa att tillsynerna ger resultat och uppfyller kraven på rättssäkerhet för den enskilde. Tidigare
gjordes många tillsyner men det var ett fåtal som medförde ett bra resultat och där den enskilde
kunde överklaga kraven. Idag ger alla tillsyner ett resultat och resultatet följs upp och säkerställs och
den enskilde kan överklaga beslut om den vill.
Den tillsynsverksamhet som bedrivs har, på grund av resursbrist, fått prioriteras så att den
genomförs där den ger mest nytta för samhället, därför har prioritering i huvudsak skett i ordningen
tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §, tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva
varor och därefter tillsyn av farlig verk-samhet enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §.
Det kan konstateras att det totala antal tillsyner som genomförs per delår/år har planat ut något,
vilket innebär att detta är avdelningens kapacitet med nuvarande resurser.
Orsaken till nedgången över tid gällande den utåtriktade verksamheten handlar om att SMO-styrkan
har fått förändrade arbetsuppgifter. När styrkan inrättades var deras huvudsakliga uppdrag
utåtriktad verksamhet i kombination med att utgöra en operativ resurs över ytan. Under senare år
har SMO-styrkans arbetsuppgifter för-skjutits till att utgöras av instruktörsverksamhet på
räddningstjänsten övningsfält i Hasslum. Utförandet av brandutbildningar har förts över från SMOstyrkan till den operativa personalen men bokning och planering av verksamheten sker fortfarande
av SMO-styrkan. Den operativa personalen har inte använts i tillräcklig utsträckning för utåtriktad
verksamhet framförallt på grund av svårigheter att planera verksamheten. SMO-styrkan har inte

heller möjlighet att följa upp kommunens genomförda utbildningar per år samt att göra reklam för
räddningstjänstens utbildnings- och in-formationsmöjligheter, vilket också minskar efterfrågan.
8.5

Slutsatser

Den tillsynsverksamhet som bedrivs är bra och ger ett bra resultat dock saknas resurser för att
genomföra tillräckligt många tillsyner varje år. Detta medför ett sämre brandskydd i samhället och
att räddningstjänsten inte hinner tillsyna de tillsynsobjekt som behöver tillsynas varje år. Genom att
de tillsynsobjekt som ska tillsynas varje år inte hinns med skjuts dessa på framtiden. Detta i
kombination med att prioritering av var tillsyn ska genomförs kontinuerligt måste ske medför att det
finns vissa verksamheter, förvisso med lägre bedömd risk, som tillsynas med väldigt lång tid mellan
tillsynerna om de ens kommer att hinna tillsynas.
Organisationen måste säkerställa att det finns tillgång till de resurser som krävs för att genomföra de
tillsyner som behöver göras varje år samt att det finns kapacitet att genomföra fler tillsyner än de
som är planerade för respektive år för att kunna hantera uppkomna behov.
Verksamhetens utåtriktade verksamhet behöver ses över och det behöver säkerställas att det finns
resurser för utförandet och planeringen av arbetsuppgifterna. Utåt-riktad verksamhet, utbildning
och information, är effektiva verktyg för att ändra människors beteende gällande brand och
brandskydd. Det är genom ett ändrat be-teende hos människor som vi kan uppnå färre bränder men
framförallt att färre dör och skadas till följd av bränder. Att ingen ska dödas eller allvarligt skadas till
följd av brand eller andra olyckor är Räddningstjänsten Östra Skaraborgs vision men det görs inte
tillräckligt för att uppnå den.
SMO-styrkan behöver ses över för att skapa bättre förutsättningar att hantera informationsverksamhet och brandutbildningsverksamhet. Det är också lämpligt att övriga delar av
räddningstjänstens personalresurs börjar användas för ändamålet i större utsträckning. Detta kräver
förutsättningar för planering av verksamheten, vilket skulle kräva en utsedd medarbetare som har
samordningsuppdraget som sin huvudarbetsuppgift. Förslagsvis delas SMO-styrkan upp i två delar
som fördelas mellan övningsfältet i Hasslum samt förebyggandeavdelningen genom att två
medarbetare utgör instruktörer på övningsfältet och två medarbetare utgör planeringsfunktion för
utåtriktad verksamhet samt till del även bedriver viss utåtriktad verksamhet. Dessa två medarbetare
kan också understödja övrig verksamhet inom avdelningen för att förbättra avdelningens resultat vid
ex. toppar i arbetsbelastningen eller frånvaro av andra medarbetare.
Flera ärendetyper, ex tillståndsärenden och yttranden, går inte att förutse hur många de kommer
vara för ett kommande år, vilket innebär att organisationens resurser måste vara anpassade för att
hantera variationen gällande antalet av dessa ärenden. Denna typ av ärenden följer också samhällets
utveckling och blir generellt fler i takt med att samhället utvecklas och blir större med fler
verksamheter, fler evenemang, osv. Det är viktigt att organisationens resurser följer samhällets
utveckling och ökas i takt med att samhället utvecklas.
8.6

Statistiskt underlag

Arbetsmoment

2015

2016

2017

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §
- Varav verksamheter

2018

2019

2020

165

156

125

116

73

74

107

79

94

73

20

41

33

31

70 %

68 %

67 %

71 %

54

62

46

63

- Andel brister vid tillsyn
- Varav badplatser och gästhamnar

40

- Varav samordnad med tillsyn enligt LBE
Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 §

0

2021

40

0

22

10

6

4

6

3

0

2

0

0

0

0

Tillsyn enligt LBE

44

- Varav samordnad med tillsyn enligt LSO

34

10

2

4

6

9

22

10

2

4

6

3

100 %

100 %

20 %

56%

17

16

22

37

- Andel brister vid tillsyn
Tillstånd enligt LBE

25

24

29

- Varav tillstånd brandfarlig vara

19

20

24

14

12

20

32

- Varav tillstånd explosiv vara

6

4

5

3

4

2

5

Brandutbildningar

39

50

32

45

26

18

12

- Antal deltagare på kurser

664

952

477

788

437

413

170

Egensotning

12

12

20

8

12

20

10

- Beviljade

7

12

19

8

12

10

9

- Avslagna

5

1

1

0

1

0

1

Informationstillfällen till allmänheten

93

82

83

62

48

13

4

- Antal informerade personer

2799

3293

3607

1911

1493

251

112

- Antal informerade personer*

1260

690

322

800

517

363

0

- Totalt antal informerade personer

4059

3983

3929

2711

2010

614

112

- Varav förskolebarn (0–6 år)

35

125

0

0

- Varav Skolbarn (6–12 år)

986

496

375

0

- Varav ungdomar (12–18 år)

1026

664

40

90

- Varav vuxna

471

201

199

22

6

-

-

0

Hembesök
- Antal informerade personer

13

34

335

764

171

549

179

0

Yttranden

229

384

425

355

469

311

335

- Yttrande gällande planprocessen

21

31

29

37

35

30

35

- Yttrande gällande byggprocessen

52

138

163

115

144

127

155

2

1

6

6

- Yttrande gällande polistillstånd

129

163

190

180

249

117

111

- Yttrande gällande serveringstillstånd

23

28

31

19

39

31

23

- Övriga remisser

4

12

3

2

1

0

5

- Yttrande gällande miljöbalken

2

- Olycksundersökning

6

4

1

4

1

2

- Sakkunnighetsutlåtande

4

5

9

6

21

13

*Värdet bygger på uppskattningar
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9.1

Driftavdelningen
Drift- och underhållsverksamhet

För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina
uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift och underhåll. Det dagliga arbetet för
driftavdelningen innebär till stor del att göra kontroller och reparationer på fordon, materiel och
brandstationer samt att sköta logistiken av materiel inom i förbundet. Vid större insatser har
driftavdelningen en viktig roll att fylla när det gäller att skapa uthållighet genom materielförsörjning
och akuta reparationer av fordon och materiel. From 2018 har även driftavdelningen ansvar för
mottagning av kommunala automatiska brandlarm från medlemskommunerna.
9.2

Mål och måluppfyllnad

Prestationsmål
Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon
och materiel.
Måluppfyllnad
Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regelbundna vecko-,
månads- och årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade
kontroller. Arbetet sker i huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan
kompetens gäller, anlitas auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer. Målet
bedöms väl uppfyllt.
Prestationsmål
Genom egen personals medverkan i drift och underhållsverksamheten minimera utgifter för externt
upphandlade underhållstjänster.
Måluppfyllnad
Kontinuerligt underhåll av våra fastigheter genomförs i huvudsak med egen personal, undantaget
större projekt där tid, kompetens eller behörigheter saknas. Målet bedöms väl uppfyllt.
9.3

Genomförda projekt

En kort redovisning följer av exempel på projekt som genomförts under våren.
Fastigheter
I Skövde har planering och upphandling genomförts för de åtgärder som var nödvändiga inför
uppgraderingen av räddningscentralen. Ny teknik skall installeras och den fysiska säkerheten måste
höjas för att räddningscentralen skall bli godkänd av SOS alarm. Arbetet är beställt och kommer
genomföras under hösten.
I Hjo har markarbete och asfaltering genomförts bakom stationen. En gammal spolplatta har grävts
upp och höjdjustering genomförts. Uppfarten bakom stationen har planats ut så att det går att köra
upp med brandbil till stationen.
Driftavdelningen har under våren deltagit i förstudien av en ny brandstation i Mariestad.
Fordon och utrustning

Under våren har två lastväxlartankar upphandlats med leverans nästa sommar. Tankarna rymmer tio
tusen liter vatten och är utrustade med en fast motorspruta. Leverantör är Floby Resque.
Två begagnade höjdfordon har upphandlats under våren. En Bronto skylift på 22 meter, årsmodell
2015 och en Bronto skylift på 27 meter, årsmodell 1998. Fordonen är inköpta för att börja förnya de
höjdfordon som finns på våra deltidsstationer samt att öka förbundets förmåga att arbeta på hög
höjd. Fordonen kommer att placeras i Töreboda samt Tibro.
Moholm, Timmersdala och Undenäs har fått nya bättre begagnade transportbilar under våren. Två
av bilarna är köpta av Mitt Bohusläns räddningstjänstförbund och en av Landskrona räddningstjänst.
En insatsledarbil, VW Tiguan, är inköpt under våren och kommer att utrustas och anpassas till våra
behov under augusti-september. Bilen kommer att vara placerad i Skövde.
Under hösten kommer ett för räddningstjänstförbundet nytt koncept att införas i Karlsborg.
Konceptet kallas FIP och står för ”första insatsperson”. För att konceptet skall fungera så krävs det
ett för ändamålet lämpligt fordon som tillhandahålls av den som agerar FIP. För detta har förbundet
köpt och utrustat en ny ”FIB bil” som kommer att tas i bruk under hösten.
I Mariestad har en ny luftkompressor för luftfyllning av andningsluft köpts in. Den tidigare
kompressorn var 30 år och krävde en stor och dyr renovering som inte var ekonomiskt försvarbar.
Den nya kompressorn kan givetvis flyttas med om det blir en ny brandstation.
Nya radiosändare för personsökning har monterats både i Mariestad och på Volvo i Skövde för att
förbättra radioteckningen för våra deltidsanställda. Efter installation så upplevs en betydligt säkrare
utlarmning.
Nya Driftlarm har installerats på våra deltidsstationer för att säkerställa att fellarm från teknisk
utrustning upptäcks i tid. Det nya systemet är integrerat i vår larmutrustning och skickar
felmeddelande både till driftpersonal och inre befäl.
De fyra territoriella räddningsvärnen har under våren fått nya utryckningsställ och hjälmar. Värnen
hade tidigare det gamla utryckningsstället som Räddningsverket tog fram i början på nittiotalet och
de var till stor del utslitna och behövde bytas ut. De har även fått en lätt räddningshjälm som är
bekväm att bära och anpassad efter deras arbetsuppgifter.
Samtliga släckbilar i förbundet har fått bättre utrustning för beslutsstöd. Bilarna är nu utrustade med
läsplattor där viktig information kan fås under insatserna. Även resursfordonen har fått bättre
utrustning för navigering.
Tolv nya kompletta andningsapparater med maskmonterad talgarnityr har köpts in för att göra
förbundet mer robust för större insatser och den omfattande övningsverksamheten på Hasslum.
En ny diskmaskin för andningsskydd har köpts och placerats på Hasslum. Diskmaskinen möjliggör en
bättre arbetsmiljö med mindre kontaminering av giftiga ämnen för personalen som arbetar där.
Maskinen skapar även ett bättre flöde och effektivitet vid tvätt efter de många övningar som
genomförs där.
Samtliga fordon som blivit ersatta är avyttrade via bilauktioner.

Bilder på nya Fordon under våren

9.4

Övrigt

Uppkommen långtidssjukskrivning inom avdelningen har täkts genom överflyttning av personal för
operativa avdelningen.

10 Samverkan, höjd beredskap, säkerhetsskydd och krisberedskap
10.1 Sammanfattning
Mål som uppställts för ämnesområdet bedöms endast som delvis uppfyllda på halvårsbasis.
I övrigt har förbundet varit representerat i de samverkansorgan för räddningstjänst och
krisberedskap som förbundet förväntas delta i.
10.2 Måluppfyllnad
I handlingsprogrammet anges några mål för ämnesområdet samverkan. höjd beredskap,
säkerhetsskydd och krisberedskap. Utvärdering sker två gånger per år. Resultatet för utvalda mål
redovisas nedan. Enligt beslut i Direktionen följs samma mål upp som under föregående år.
Utifrån budget 2021 är det följande mål som ska utvärderas:
V1

Genom samverkan med övriga samhällsaktörer ge medborgaren snabbt och effektivt
samordnat stöd utmed hela hotskalan.

P1

Uppföljning av avtal och överenskommelser ska ske årligen (Prestationsmål)

P2

Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen (Prestationsmål)

P3

Förbundet ska medverka i, och vara representerat i,
samverkansmöten som initieras och leds av statliga-, regionala- och
andra aktörer (Prestationsmål)

Prestationsmålen är de som är föremål för analys.
Mål P 1
Under första halvåret har ingen aktiv avtalsuppföljning skett, beroende på restriktioner till följd av
pandemin covid-19. Det noteras FMV/FFK industribrandförsvar inte längre ingår i
räddningstjänstförbundet som räddningsvärn.
Mål P2
Uppföljning av samverkan utan avtal sker löpande genom förbundets medverkan i olika
samverkansforum och vid behov i form av direktsamverkan. Räddningstjänsten deltar i
länsstyrelsens veckovisa samverkansmöten och förbundet medverkar i operativ samverkan inom
Västra Götalands län som en av samordnande delnoder. Genom denna samverkan hanteras bl.a.
frågor om lämnande och mottagande av förstärkningsenheter. Riktlinjen för detta uppdaterades
inför sommaren. RäddsamVG har haft veckovisa samverkansmöten med huvudsaklig inriktning av
läget i anledning av den pågående pandemin. Avstämningsmöten har även skett veckovis med
säkerhetssamordnarna i Skaraborg.
I RäddsamVG styrgrupp är förbundet ständigt representerat genom förbundsdirektören.
Mål P3
Förbundet är representerat i ett stort antal samverkansforum, av vilka kan nämnas länsstyrelsens
regionala råd, Samhällsskydd Skaraborg, Samverkansgrupper sjöräddning, Krishanteringsrådet Östra
Skaraborg. I Samhällsskydd Skaraborg ingår även företrädare för ambulanssjukvård och polis.

Förbundet är slutligen representerat i beredningsgruppen för RäddsamVG (Räddningssamverkan
Västra Götaland).
Krishanteringsrådets vårmöte har ställts och flertalet andra samverkansmöten har endera varit
inställda eller hanterats på förenklat sätt genom olika digitala mötesformer.
Förbundet representerar räddningstjänsterna i Skaraborg i länsstyrelsens arbetsgrupp för sin
totalförsvarsplanering avsnitt Befolkningsskydd och räddningstjänst genom stf räddningschefen.
Räddningstjänsten har för uppdraget höjd beredskap arbetat fram en hotbildsanalys för höjd
beredskap med huvudsaklig. Analysen har i delar föranlett uppdatering av Riktlinje för
räddningstjänst under höjd beredskap.
Samverkan kring gemensamt ledningssystem redovisas ovan under avsnitt 5.4.
10.3 Analys
Bedömningen sammantaget är att målen på halvårsbasis endast delvis är uppfyllda. Huvudsakligen
beroende på smittpreventiva åtgärder utifrån centrala myndigheters anvisningar.

11 Redovisning av helårsprognosen i jämförelse med budget
Delårets resultat är 5 831 tkr. Det budgeterade resultatet är noll (0). Anledningen att resultatet är
betydligt bättre än budgeterat beror framförallt på en positiv värdepappersförändring, men också
intäkter över budgeterade, mindre personalkostnader och lägre avskrivningskostnader än
budgeterade. Prognos för helåret i jämförelse med budget vid delårsrapporten blir därför följande:
Intäkter
Ackumulerat resultat t.o.m. juli månad visar ett plus på intäktssidan. Det positiva resultatet härrör
från både myndighetsutövning, teknisk service, försålda fordon och överförda statsbidrag.
Bedömningen är att intäkterna på helårsbasis kommer att visa något högre än budgeterat, men det
är svårt att bedöma storleken av ökade intäkter då de kan variera kraftigt, utan möjlighet att
påverka. Budgetmål gällande intäkter kommer att nås.
Personalkostnader
På personalsidan kan konstateras ett ackumulerat överskott på 863 tkr t.o.m. juli månad. Det finns
flera bidragande orsaker till det positiva resultatet. Vid delårsbokslutet är augusti månad ej
medräknad, vilken är en av tre semestermånader för den operativa personalen. Kostnader för
vikarieersättning m.m. medför att det ackumulerade överskottet balanseras ut under hösten.
Budgetmål gällande personalkostnader kommer att nås genom ett nollresultat gällande
personalkostnader.
Driftkostnader
Driftkostnaderna visar också ett litet överskott med 358 tkr, vilket bedöms vara helt i balans.
Budgetmål gällande driftkostnader kommer att nås genom ett nollresultat gällande driftkostnader.
Investeringar - avskrivningar
Planerade investeringar kommer inte att nås fullt ut under 2021. Vissa investeringar har skjutits
fram, vilket medför lägre avskrivningskostnader än budgeterat under 2021.
11.1

Måluppfyllelse

Räddningstjänstförbundets handlingsplan och verksamhetsplan för 2021 är prolongerade från
föregående år. Anledningen har varit att invänta de nya, nu fastställda föreskriftskraven från MSB
gällande handlingsprogram och inför 2022 arbeta fram ett helt nytt handlingsprogram och
verksamhetsplan. Det arbetet pågår f.n.
Måluppfyllelsen vid upprättandet av delårsrapporten och prognos för helåret är bedömt enligt
nedan:
Ej uppfyllt
Delvis uppfyllt
Uppfyllt

1.
Mål och måluppfyllnad avseende ekonomi
Vid delårsrapport
Helårsprognos

Uppfyllt

Uppfyllt

2.
Mål och måluppfyllnad kopplat till operativa avdelningen
Vid delårsrapport
Helårsprognos

Uppfyllt

Uppfyllt

3.
Mål och måluppfyllnad kopplade till driftavdelningen
Vid delårsrapport
Helårsprognos

Uppfyllt

Uppfyllt

4.
Mål och måluppfyllnad kopplade till förebyggandeavdelningen
Vid delårsrapport
Helårsprognos
Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

5.
Mål och måluppfyllnad kopplade till samverkan, höjd beredskap, säkerhetsskydd och
krisberedskap
Vid delårsrapport
Helårsprognos

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

6. Mål och måluppfyllnad för väsentliga personalförhållanden
Vid delårsrapport

Delvis uppfyllt

Helårsprognos

Delvis uppfyllt

12 Bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårprognosen
12.1 Balanskravsutredning
Årets resultat enligt resultaträkningen
- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+ orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och
förluster i värdepapper

2021

2020

2019

2018

4 200 000

4 931 889

446 904

-2 125 344
-69 000

-4 200 000

-208 982

-1 579 000

481 000

0

4 722 907

-1 132 096

-1 713 344

0

4 722 907

-1 132 096

-1 713 344

0

4 722 907

-1 132 096

-1 713 344

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa

12.2 Driftsredovisning
12.3 Verksamheter

Driftsredovisning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Medlemsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Värdepapper resultat
Summa

Budget

Utfall

Utfall

2021

202107

202007

4 514
-62 950
-3 638
62 428

6 937
-63 254
-3 669
62 428
1
-361
3749
5 831

8 250
-100 617
-5 787
103 902
1
-1 027
209
4 931

-354
0

12.4 Investeringsredovisning
Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föranlett senarelagda
investeringar vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2021.
Under årets första sju månader har följande investeringar genomförts:










Uppgradering av räddningscentralen (Ledningsplatsen) för att möta de krav SOS Alarm AB
ställer på det fortifikatoriska och tekniska skyddet för att få driftsätta systemet CordCom.
Asfaltering vid brandstationen i Hjo.
Två begagnade höjdfordon har upphandlats
Tre fordon till värnverksamheten (Moholm, Timmersdala och Undenäs) har anskaffats.
Ledningsfordon till insatsledarfunktionen upphandlad.
Upphandling av fordon för införande av FIP-koncept (Första Insatsperson) vid Karlsborgs
deltidsstyrka.
Återinvestering i ny luftkompressor till Mariestads brandstation.
Anskaffande av diskmaskin för andningsskydd upphandlad.

För principer över hur investeringsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1
om redovisnings- och värderingsprinciper.
Investeringarna nedan är gjorda i materiella anläggningstillgångar.
Jämförelsen är gjord utifrån att budgeten är jämt fördelad över året för investeringar.
12.5 Projekt
Fastigheter
Fordon
Inventarier
IT-stöd förebyggande
Rakel
RÖS nätet
Summa nettoinvesteringar
(belopp i tkr)

Budget 202107

Utfall 202107

Avvikelse

Utfall 202007

996
6 594
607
83
362
197
8 839

276
2 373
1 130
64

720
4 221
-524
300
197
197
5 112

535
8 339
542

3 842

176
9 792

13 Väsentliga personalförhållanden
13.1

Mål och måluppfyllnad VP

Medarbetarperspektivet innebär att RÖS ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där
medarbetarna utvecklas i sina roller och känner trygghet i genomförandet av RÖS uppdrag.
Effektmål 1

Att försörja Räddningstjänsten med personal i den omfattning och med den kompetens som
krävs utifrån beslutad ambitionsnivå.
Mål
Fulltalig organisation.
Ständigt tillflöde i kompetensutveckling av:
RL A
RL B
Tillsyn A
Tillsyn B
Måluppfyllelse
Fulltalig organisation med förmågan intakt och därmed har målet uppnåtts vid
delårsrapportens upprättande. Prognos för helår är att målet fortsatt kommer att nås.
Viss prövning sett till sommaren. Intensivt arbete krävdes för att säkerställa bemanningen.
Hög andel föräldraledigheter kräver förändrad syn på bemanningsbehovet vid rekrytering av
semestervikarier inför 2022 Rekrytering tidigareläggs och påbörjas efter sommaren 2021.
Utbildning:
RL A RL B Tillsyn A Tillsyn B -

Effektmål 2

0
2
0
0

Att öka mångfalden bland personalen.
Mål
Att öka mångfalden inom hela RÖS organisation, genom fler
kvinnor och fler medarbetare med annan etnisk bakgrund.
Måluppfyllelse
Andelen kvinnor bland heltidsanställda minskar pga. avgång inom HR. Uppgår till 11,3% (mot
12,8 fg år). Fortsatt medvetenhet kring målet råder i samband med externrekrytering. Målet
bedöms ej vara uppfyllt. Bedömning på helår är att målet delvis kommer att nås.

Effektmål 3

Att minimera sjukfrånvaro, arbetsskador och allvarliga tillbud i verksamheten.
Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka till att sjukfrånvaron
understiger 3% per år.
Mål
Sjukfrånvaro <3%.
Minimera antal arbetsskador och allvarliga tillbud. AFA:s digitala
system IA används för rapportering av riskobservationer, tillbud och
arbetsskador.
Måluppfyllelse
Sjukfrånvaron uppnår målet och uppgår till 2,8% för det första halvåret 2021. Bedömning är
att målet även kommer att nås för helåret.

Totalt noteras 7 (5) olycksfall, 8 (2) tillbud och 14 (10) riskobservationer, varav en allvarlig
arbetsplatsolycka i samband med insats. Ökningen av anmälda fall kan härledas till ökad
rapportering bland medarbetare vilket lett till förbättringsåtgärder. En framtagen
skyddsorganisation ger förutsättningar för ökad samverkan och delaktighet i
arbetsmiljöfrågor, bla vid skyddsronder.
13.2

Underlag till måluppfyllnad

Arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 2017-2021

Januari Februari Mars
2017

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

1,8%

1,9%

0,3%

0,0%

Septem
Novem Decemb
Oktober
ber
ber
er

9,9%

0,2%

12,5%

10,8%

2,1%

2,6%

2,2%

8,5%

2018 10,9%

10,7%

7,7%

2,8%

0,7%

2,5%

1,3%

0,5%

3,6%

2019

5,5%

3,1%

4,4%

2,3%

3,2%

1,1%

3,7%

2,4%

4,7%

1,7%

1,5%

3,6%

12,9%

2,8%

6,7%

2020

3,9%

8,8%

6,8%

9,6%

4,3%

2,0%

1,1%

3,5%

23,7%

14,7%

9,4%

3,0%

2021

8,3%

1,9%

2,8%

5,2%

3,5%

1,8%

0,4%

Sjukfrånvaro och frisknärvaro i %, januari-juli
2021

2020

2019

Total sjukfrånvaro

2,8

4,4

3,2

- endast sjukfrånvaro >91 dgr

1,1

0,4

0,5

- endast korttidssjukfrånvaro <15 dgr

1,5

3,9

2,4

- för män

3,2

4,5

2,3

- för kvinnor

0,1

3,8

16,5

- anställda -29 år

2,5

9,2

6,5

- anställda 30 - 49 år

1,9

4,4

3,3

- anställda 50 år -

5,2

2,0

1,3

Total frisknärvaro

78,6

85,7

93,0

Analys av sjukfrånvaron
Det första halvåret visar ett tydligt trendbrott i sjukfrånvaron, som uppgår till totalt 2,8% för perioden jan-juli, i
jämförelse mot 4,4% 2020 och 3,2% 2019. Det innebär en notering på den lägsta sjukfrånvaron på tre år.
Samtidigt som korttidssjukfrånvaron minskar till ca en tredjedel, har sjukfrånvaron >15 dagar fördubblats
sedan föregående år, vilket bland annat kan härledas till en allvarlig arbetsplatsolycka. En handlingsplan med
aktiva insatser för tidig återgång i arbete har upprättats för samtliga medarbetare i långtidssjukskrivning.
Under hösten 2020 implementerades tydliga restriktioner med anledning av coronapandemin. Restriktionerna
utformades i stabsarbetet med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att i huvudsak begränsa
fysisk närvaro och undvika trängsel på arbetsplatsen samt säkerställa hög grad renlighet i lokaler. Bland annat
initierades hemarbete i högre utsträckning, externa besök begränsades helt och digitala mötesformer infördes
som norm till att genomföras via Microsoft Teams. Stående möten så som ledningsgrupp, stabsarbete,
samverkan med externa parter och samverkansforum är några exempel på möten som genomförts helt på
distans. Vid misstanke om exponering av smitta på arbetsplatsen har sanering genomförts enligt upprättad
rutin.
Den totala frisknärvaron visar andelen medarbetare som haft färre än fem sjuktillfällen. En lägre frisknärvaro
kan noteras i år. Även detta kan antas bekräfta vidtagna restriktioner om att hemvistelse vid minsta symptom
och återgång i arbete i nära anslutning till negativt testsvar för covid-19. Ofta har hemarbete möjliggjorts vid
tidigt tillfrisknande varför viss sjuknärvaro kan skymmas i statistiken.
Sammantaget kan införda restriktioner samt ökad immunitet i samhället i allmänhet antas bidragit till färre
sjuktillfällen inom heltidsorganisationen.
Vad gäller sjukfrånvaro inom RiB uppgår den till 5,0 % för perioden jan-juli. Digitalisering av rapportsystemet
för RiB pågår under året. Digitaliseringen kommer medföra bättre förutsättningar för uppföljning av
personalstatistik även för RiB.

Olycksfall och tillbud
Nedan följer en sammanställning av första halvårets riskobservationer.

Sammantaget ökar anmälningsfrekvensen i IA systemet, vilket kan härledas till aktiva insatser för att öka
medarbetarnas delaktighet i målbilden om att skapa en säker och trygg arbetsmiljö.
Dessvärre noteras en allvarlig arbetsplatsolycka under insats med brand i byggnad, Tidan. En internutredning
tillsattes som pekar på framgångsfaktorer vid bedömt nödläge samt utvecklingsområden för att stärka interna
rutiner, bland annat inom övningsverksamheten för att eliminera att risken uppstår på nytt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under året har rapporteringssystemet för olycksfall och tillbud samt risk och konsekvensanalyser utvecklats
med digitala mallar vid genomförande av riskbedömningar samt skyddsronder.
Skyddsronder är planerade att genomföras under hösten 2021 med stöd av den nya skyddsorganisationen.
Målbilden för det systematiska arbetsmiljöarbetet är att samtliga medarbetare bidrar tillsammans för att
skapa ett bra sätt att arbeta med arbetsmiljön, dels för att löpande undersöka hur vi mår på vår arbetsplats,
dels för att förstå vad vi behöver ändra på och vad som fungerar bra.
Som en del i att stärka medarbetarens delaktighet har ett pilotprojekt initierats tillsammans med företaget
Winningtemp, i syfte att skapa en digitaliserad medarbetarenkät som bygger på löpande feedback på
veckobasis. Frågeställningarna genereras utifrån medarbetarens svar med hjälp av artificiell intelligens, vilket
skapar relevant och aktuellt underlag att arbeta vidare med. Piloten är planerad med driftsstart under
september månad.
Löneöversyn
Löneöversyn 2020 avslutades i november månad. I direkt anslutning påbörjades förberedelser inför genomförande av
löneöversyn våren 2021.
Med kort tidsschema genomfördes en löneanalys utifrån en ny utvecklad metod för lönekartläggning. Tidsfristen medförde
en avgränsning i antalet räddningstjänster i jämförelse. Utöver räddningstjänsterna inkluderades uppgifter från SAS
databas (nationell statistik från SKR). Den externa kartläggningen visade främst indikationer på utvecklingsbehov bland
brandinspektörer.
En intern lönekartläggning genomfördes i syfte att identifiera eventuella osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.
En arbetsvärdering genomfördes med hjälp av systemet Lönelotsen. Resultatet medförde ett löneutvecklingsbehov bland
brandmän och styrkeledare i förhållande till likvärdiga befattningar på grund av nytt direktiv från SKR om exkluderande av
OB tillägg vid lönejämförelser. Inga osakliga löneskillnader baserat på kön kunde noteras.
Samverkan under löneöversynsarbetet fungerade väl och summerade följande utvecklingsområden:





Revidering samt fastställande av nuvarande lönepolicy som beskriver lönens beståndsdelar och arbetsgivarens
långsiktiga lönestrategiska inriktning
Påbörja framtagande av nya lönekriterier på enhetsnivå som beaktar samtliga medarbetares delaktighet
Individuell och tydligt differentierad lön för samtliga medarbetare
Rutin för lönekartläggning samt arbetsvärdering som tillförs årshjulet för löneöversynsarbetet

Individuell och tydligt differentierad lön innebär att lönetrappan för brandmännen avvecklas inför löneöversyn 2022.
Utbildning för såväl chefer som medarbetare planeras till hösten 2021.
Utfall löneöversyn 2021:
Förbundsnivå

2,95 %
2,1 % exkl lönetrappan och prioriterade satsningar

Utfall per fack, förbundsnivå
Kommunal
2,9 % /825kr i snitt (530 kr HÖK 20)
Ledarna
2,8 %
Vision
3,0 %
Sveriges ingenjörer 2,9 %

Utfall per prioriterad grupp
Brandinspektörer 5,0 %
Styrkeledare
3,2 %
Brandmän
2,9 % / 817kr i snitt

Ledarskapsutveckling
Efter initierad verksamhetsanalys har ett tydligt behov av kompetensutveckling identifierats för rollen som
styrkeledare utifrån ett arbetsgivarperspektiv. I samarbete med Försvarshögskolan har utbildningsinsatser
genomförts i utvecklande ledarskap (UL). Utbildningen genomförs i två omgångar, ett tillfälle under våren
respektive hösten 2021.
Parallellt med genomförande av UL initierades ett arbetspsykologiskt test med hjälp av JobMatch talent i syfte
att vidare stärka styrkeledarens självinsikt om det egna ledarskapets styrkor och utvecklingsområden.
Rekrytering
Introduktionsutbildning RiB genomfördes enligt plan. Totalt deltog 12 ny personal. Under halvåret
rekryterades en medarbetare till RiB organisationen, station Karlsborg.
Under halvåret rekryterades tre brandmän, varav en till SMO styrkan. Samtliga var ersättningsrekryteringar.
På grund av pensionsavgång rekryterades ett inre befäl via internrekrytering.

14 Resultaträkning, tkr
Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2,5
3
4

2021-07-31

Prognos

Budget

2021

2021

69 365
-63 254
-3 669
2 442

65 424
-59 769
-3 362
2 293

114 758
-108 522
-6 236
0

114 758
-107 915
-6 236
607

2 442

2 293

0

607

3 750
-361
5 831

1
-746
1 548

4 200
0
4 200

0
-607
0

5 831

1 548

4 200

0

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

2020-07-31

6
7

Delårets/Årets resultat
14.1 Prognos finansiella intäkter

Prognosen för fortsatt värdepappersutveckling (Finansiella intäkter) på helårsbasis är försiktigt att
den kommer att öka något ytterligare i förhållande till delårsresultatet och slutligen landa på ett
positivt resultat om 4 200 tkr. Börsen har stigit kraftigt hittills under 2021, men det är svårt att
förutse en fortsatt lika kraftig positiv utveckling och det finns inget som tyder på en nedgång, därav
bedömd prognos.

14.2

Tillgångar

Balansräkning

Not

2021-07-31

2020-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark och byggnader
Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel

8
9

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

14.3 Eget kapital, avsättningar och skulder

10
11
12

12 130 386
39 543 150

12 878 540
38 619 655

51 673 536

51 498 195

9 513 067
30 108 487
25 115 530
64 737 084

37 253 865
26 359 772
2 984 562
66 598 199

116 410 620

118 096 394

Eget kapital
Årets resultat

5 831 505

4 931 892

Övrigt eget kapital

35 336 780

30 404 888

Summa eget kapital

41 168 285

35 336 780

13

37 131 552

34 714 727

Långfristiga skulder

14

1 193 646

1 316 349

Kortfristiga skulder

15

36 917 138

46 728 539

38 110 784

48 044 888

116 410 620

118 096 394

Avsättningar
Avsättning för pensioner

Skulder

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Not

14.4 Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Årets resultat

2021-01-01
-2021-07-31
(7 mån)

2020-01-01
2020-12-31

5 831 506

4 931 888

3 668 667
2 416 825
-3 871 417
8 045 581

5 997 932
-2 009 586
-678 099
8 242 135

Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0
46 219 514
-28 290 118
25 974 977

4 200
-3 888 653
-4 650 401
-292 719

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 844 009
-3 844 009

-13 968 560
-13 968 560

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

22 130 968
2 984 562
25 115 530

-14 261 279
17 245 837
2 984 558

Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Gjorda avsättningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

16

15 Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för
mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar.
Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag
och verkställda avskrivningar.
Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en
avsättning i balansräkningen.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärde.
Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och
utifrån väsentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så
någon justering på detta har inte gjorts.

Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är:
Verksamhetsfastigheter 5 år

Fordon 5 år

Investeringsbidrag 10år

Inventarier 3 år

Verksamhetsfastigheter 10 år

Fordon 7 år

Investeringsbidrag 20år

Inventarier 4 år

Verksamhetsfastigheter 20 år

Fordon 10 år

Inventarier 5 år

Verksamhetsfastigheter 28 år

Fordon 15 år

Inventarier 10 år

Verksamhetsfastigheter 33 år

Fordon 20 år

Verksamhetsfastigheter 50 år

Fordon 25 år

Not 2 Verksamhetens intäkter
2021-07-31

2020-07-31

Kommunbidrag

62 991 705

60 681 172

Driftbidrag från Staten

803 217

413 452

Övriga taxor och avgifter

3 782 818

2 981 208

Försäljning av verksamhet

1 632 787

875 140

Övriga intäkter

154 071

473 850

69 364 598

65 424 321

2021-07-31

2020-07-31

Arvoden, löner och sociala avgifter, personalförsäkringar

43 905 443

42 146 000

Pensionskostnader

6 095 731

4 757 000

Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar

379 813

146 000

Bränsle, energi och vatten

736 699

Lokal- och markhyror

2 103 189

Övriga tjänster

2 737 533

Övriga kostnader

7 295 260

12 719 000

Summa verksamhetens kostnader

63 253 668

56 769 000

2021-07-31

2020-07-31

Avskrivning byggnader och anläggningar

1 024 310

1 050 177

Avskrivning maskiner, inventarier och fordon

2 644 357

2 311 334

Summa avskrivningar

3 668 667

3 361 511

2021-07-31

2020-07-31

Not 3 Verksamhetens kostnader

Not 4 Avskrivningar

Not 5 Medlemsbidrag

Skövde

23 339 167

21 893 000

Tibro

4 375 583

4 105 000

Hjo

4 375 583

4 105 000

Karlsborg

4 375 583

4 105 000

Mariestad

16 397 500

15 381 000

Töreboda

4 375 583

4 105 000

Gullspång

5 188 167

4 865 000

Summa medlemsbidrag

62 427 166

103 902 000

2021-07-31

2020-07-31

Ränteintäkter

1 527

1000

Värdepapper resultat

3 609 285

0

Övrig finansiell intäkt

139 535

0

Summa finansiella intäkter

3 750 347

1 000

2021-07-31

2020-07-31

Räntekostnader

0

-1 000

Ränta på pensionsavsättningar

-361 000

-487 000

Övriga finansiella kostnader

-106

-258 000

Summa finansiella kostnader

-361 106

-746 000

2021-07-31

2020-12-31

39 442 396

38 563 006

Not 6 Finansiella intäkter

Not 7 Finansiella kostnader

Not 8 Mark och byggnader

Ingående anskaffningsvärden

Investeringar

146 257

879 390

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

39 588 653

39 442 396

Ingående avskrivningar

-26 563 856

-24 751 861

Årets avskrivningar

-149 908

-1 811 995

Utgående ackumulerade avskrivningar

-26 713 764

-26 563 856

Utgående redovisat värde

12 874 889

12 878 540

Bokfört värdebyggnader

12 076 186

12 824 340

Bokfört värde mark

54 200

54 200

12 130 386

12 878 540

2021-07-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

86 894 131

73 804 961

Investeringar

3 567 851

13 089 170

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

90 461 982

86 894 131

Ingående avskrivningar

-48 274 476

-44 088 539

Årets avskrivningar

-2 644 356

-4 185 937

Utgående ackumulerade avskrivningar

-50 918 832

-48 274 476

Utgående redovisat värde

39 543 150

38 619 655

2021-07-31

2020-12-31

Kundfordringar

1 258 801

27 766 647

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 600 477

2 450 808

Skolmåltidskuponger

30 800

30 800

Not 9 Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel

Not 10 Fordringar

Övriga kortfristiga fordringar

5 622 989

7 005 610

Summa fordringar

9 513 067

37 253 865

Not 11 Kortfristiga placeringar

Fonder

Anskaffn.

Bokfört

Marknads-

värde

värde

värde

22 205 847

30 108 487

30 108 487

22 205 847

30 108 487

30 108 487

Not 12 Kassa och bank
2021-07-31

2020-12-31

Bank

25 115 530

2 984 562

Summa Kassa och Bank

25 115 530

2 984 562

2021-07-31

2020-12-31

Ingåendeavsättning

34 714 727

36 982 173

Pensionsutbetalningar

-1 468 000

-2 471 000

Nyintjänad pension

2 171 000

-182 759

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

361 000

825 000

Förändring löneskatt

472 000

-442 687

Ändrat livslängdsantagande i RIPS

888 000

Övrigt

-7 175

4 000

Utgående avsättning

37 131 552

34 714 727

2021-07-31

2020-12-31

Skuld investeringsbidrag

2 435 869

2 435 869

Ackumulerade upplösta investeringsbidrag

-1 242 223

-1 119 520

Summa långfristiga skulder

1 193 646

1 316 349

Not 13 Avsättningar för pensioner

Not 14 Långfristiga skulder

Not 15 Kortfristiga skulder

2021-07-31

2020-12-31

Leverantörsskulder

1 970 481

1 253 946

Löneskulder inkl. semesterlöner

8 946 709

9 448 286

Övriga kortfristiga skulder

3 358 436

3 722 828

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22 641 512

32 303 479

Summa kortfristiga skulder

36 917 138

46 728 539

2021-07-31

2020-12-31

Av- och nedskrivningar

3 668 667

5 997 932

Avsatt till pensioner

2 416 825

-2 009 586

Upplösning investeringsbidrag

-122 702

-211 257

Orealiserade vinster värdepapper

-3 748 715

-466 842

2 214 075

3 310 247

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
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Sammanträdesdatum

2021-09-30

D § 69

Delårsbokslut 2021
Direktionen beslutar
att

godkänna upprättad delårsrapport med delårsbokslut 2021

Bakgrund
Förbundsledningen har med stöd av ekonom från Skövde kommun upprättat delårsrapport med delårsbokslut för 2021 (jan-juli). Delårsrapporten ger en bild av
hur verksamheten i förbundet har bedrivits, bedömning av uppnådda resultat samt
belyser händelser av betydelse för aktuell period.
Coronapandemin har fortsatt medfört att RÖS behövt både hålla i gjorda förändringar samt göra nya anpassningar av verksamheten såväl i vardagen som vid
larmsituationer. Det kan noteras att flera verksamheter i samhället dock har kunnat bedrivas i högre utsträckning under 2021, vilket påverkat vissa intäkter i positiv riktning. Exempel är automatiska brandlarm och myndighetsutövning genom
tillsynsverksamhet och handläggning av polisärenden, vilka RÖS inte kan styra
mängd och förekomst av själva.
MSB gav inför 2021 räddningstjänsterna möjlighet att ansöka om att få bedriva
GRIB-utbildning under ett år för att möta den utbildningsskuld som fanns. Räddningstjänsten Östra Skaraborg gjorde ansökan och blev godkända. Under 2021 bedrivs därför GRIB-utbildning på övningsfältet Hasslum, vilket genererar intäkter
utöver de budgeterade men inte någon större nettovinst som helhet.
Det pågående arbetet med att bilda ett gemensamt ledningssystem mellan räddningstjänstförbunden Östra och Västra Skaraborg kommer att pågå hela 2021 ut
och en bit in på 2022. Processen innebär flera kostnader som omfattar såväl personal-, investerings-, avtals- och driftskostnader som inte är fullt ut kända ännu. Bedömning är dock att de intäkter som Räddningstjänsten Östra Skaraborg kommer
att ha från Räddningstjänsten Västra Skaraborg ger förutsättningar att processen
blir kostnadsneutral.
MSB tydliggör sina krav genom framarbetandet av nya föreskrifter som även omfattar tillsynsverksamheten inom kommunal räddningstjänst. Det kan konstateras
att kraven i föreskriften gällande planering av tillsynsverksamheten inte stämmer
överens med hur räddningstjänstens verksamhet bedrivs idag, t.ex. hur många tillsyner som räddningstjänsten behöver genomföra varje år. För att uppfylla föreskriftskraven samtidigt som övriga tillsynsuppdrag gällande farlig verksamhet och
brandfarlig och explosiv vara upprätthålls, krävs en kapacitet för att göra ca 270
tillsyner per år inom räddningstjänstförbundet. Utöver detta måste det finnas en
kapacitet att genomföra händelsebaserad tillsyn också.
Ovanstående behov ska jämföras med räddningstjänstförbundets kapacitet idag
som innebär att ca 50–70 tillsyner genomförs varje år. Räddningstjänstförbundet
Justerandes signatur
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Sida 5

Sammanträdesdatum

2021-09-30

har idag inte resurser för att utföra de tillsyner som krävs enligt befintlig prioritering och kommer därför inte kunna uppfylla föreskriftens krav gällande detta utan
att förebyggandeavdelningen får tillgång till fler medarbetarresurser för såväl administrativt arbete som fler medarbetarresurser för utförande av tillsyn.
Svensk kommunal räddningstjänst genomgår stora förändringar och måste möta
de nya kraven på ett kostnadseffektivt sätt, sannolikt genom olika former av utökade samarbeten, avtal, sammanslagningar, nya arbetssätt, omfördelning av arbetsuppgifter, prioriteringar, men också tillförande av resurser i viss mån. Räddningstjänstförbundet har bedömt att klara av att göra ett nollresultat verksamhetsåret 2021, vilket är den fortsatta bedömningen vid delårsrapports upprättande.
Budget och plan för verksamhetsåret 2021 upprättades med ett förväntat nollresultat då en sänkning av uppräkningen av kommunbidragen i förhållande till tidigare
år beslutades inför 2020. Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet
finns hos medlemskommunerna och tillförs genom medlemsavgifterna vid behov.
Resultatet efter sju månader (2021-07-31) visar enligt resultaträkningen ett överskott på 5 831 Tkr. Resultatet efter balanskravsjusteringar (justerat med aktuella
värdepappersförändringar 3 749 Tkr) visar ett balanskravsresultat på 2 082 Tkr.
Målet om ett förväntat nollresultat bedöms vara väl uppfyllt vid delårsrapportens
upprättande.
Det överskott som redovisas bedöms behövas för att täcka de kostnader som resterande del av året kommer att medföra för att möta de krav som ställs på verksamheten från och med 2022-01-01.
Handlingar
Delårsrapport med delårsbokslut RÖS 2021
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D § 70

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021
Direktionen beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Revisorerna har delgetts förbundsledningens utkast av granskningsrapport avseende förbundets delårsrapport med delårsbokslut 2021. Revisorerna har begärt
kompletterande underlag såsom budgethandlingar, handlingsprogram, verksamhetsplan och internkontrollplan m.m., vilket de erhållit. Dialog via mail och digitalt möte har också genomförts där förbundsdirektör och ekonom har svarat på
frågor. Revisorerna kommer att avge ett preliminärt utlåtande. Slutligt utlåtande
överlämnas efter att delårsrapport med delårsbokslut först godkänts och fastställts
av direktionen.
Handlingar:
Preliminärt utlåtande från revisorerna.
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D § 71

Detaljbudget 2022, inriktning 2023–2025
Direktionen beslutar
att

godkänna upprättat förslag till detaljbudget 2022, inriktning 2023–2025.

Bakgrund
RÖS processade i samverkan med Skövde kommuns ekonomienhet fram en ny
budget samt ett nytt arbetssätt för helårsprognoser inför verksamhetsåret 2021.
Arbetssättet med att genom budgetberedningsprocessen ta fram en budgetram som
fastställs och först därefter arbeta fram en detaljbudget, har fortsatt att gälla även
för verksamhetsåret 2022. Efter budgetberedningens förslag av budget 2022 (plan
2023–2025) beslutade direktionen 2021-05-28 att RÖS budgetram skulle räknas
upp med ca. 4.08% för 2022, varav 3% är att hänföra till tidigare beslutad plan för
2022 och 1,08% utgör ytterligare uppräkning för att möta flera lagstadgade krav.
Inför 2021 fattade direktionen efter beredning också beslut om en ny placeringspolicy för RÖS pensionsmedel. Den placeringsportfölj RÖS hade konstaterades
vara under konsoliderat värde gentemot pensionsskulden. Placeringen täckte endast 69% av de pensioner som RÖS förväntas betala ut i framtiden. Målet med placeringarna av RÖS pensionsmedel är att trygga minst 110% av det aktuella beräknade värdet av pensionsskulden. Placeringshorisonten för förvaltningen överstiger
tio år. För att uppnå de långsiktiga placeringsmålen, är räddningstjänstförbundet
berett att acceptera vissa kortsiktiga värdefluktuationer. Placeringarna ska dock
möjliggöra en god avkastning och en årlig värdeökning som motsvarar minst
4,5% över Stibor 90 dagar, sett över en rullande femårsperiod.
Den 21 oktober 2020 beslutade riksdagen om förändringar i lagen om skydd mot
olyckor (LSO), vilka trädde i kraft 2021-01-01. Förändringarna innebar bland annat en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet, bland annat genom en
utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
MSB har under 2021 prioriterat fyra områden där nya föreskrifter arbetas fram för
att börja gälla från och med 2022-01-01. Dessa är:
-

Föreskrifter om handlingsprogram

-

Föreskrifter om kommunal tillsyn

-

Föreskrifter om undersökningsrapporter

-

Föreskrifter om ledningssystem

Staten har genom statsbidrag, under åren 2021–2023, kompenserat kommunerna
för de utökade kraven som ställs på ledningssystem med fyra kronor per invånare.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8

Sammanträdesdatum

2021-09-30

RÖS får av respektive medlemskommun statsbidraget överfört för att täcka delar
av de kostnader som kraven medför.
Handlingsprogram, verksamhetsplan och internkontrollplan kan ej fastställas samtidigt med detaljbudget 2022, då föreskrifterna och stödmaterialet fastställdes av
MSB först 2021-06-22.
Ekonomiskt mål med budget 2022 är att uppnå ett positivt resultat om 270 tkr genom god ekonomisk hushållning. På längre sikt har Räddningstjänsten Östra Skaraborg en fortsatt ambition att nå årliga positiva resultat för att stärka förbundets
finansiella ställning.
Vision, strategier och verksamhetsmål för 2022 kommer att anges i det nya handlingsprogram och verksamhetsplan som arbetas fram i enlighet med de nya föreskrifterna. Budget tillsammans med det nya handlingsprogrammet och verksamhetsplan 2022 ska vägleda alla medarbetare i organisationen mot att uppnå verksamhetsmålen.
Handlingar:
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Budget 2022, inriktning 2023–2025

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-30

D § 72

Verksamhetsplan för 2022 och internkontrollplan för 2022
Direktionen beslutar
att

notera informationen, samt

att

uppdra åt förbundsdirektören att utarbeta slutligt förslag till verksamhetsplan för 2022 och internkontrollplan för 2022 för beslut senast vid Direktionens sammanträde i december.

Bakgrund
Verksamhetsplan ska bygga på handlingsprogrammet i sin väsentlighet. Med anledning av de förändringar som skett genom reviderad lag om skydd mot olyckor
där MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) givits föreskriftsrätt
har processen att ta fram och fastställa flera styrande dokument hamnat i viss
otakt. Verksamhetsplan och internkontrollplan arbetas fram parallellt med handlingsprogrammet som styrs av en ny föreskrift som fastställdes i juni månad 2021.
Vid tidigare revision har påpekats att RÖS internkontrollplan behöver utvecklas.
Ett arbete har initierats där framtagande av ny internkontrollplan arbetas fram.
Den nya internkontrollplanen ska innehålla en riskbedömning som grund för hur
identifierade risker ska hanteras i internkontrollplanen.
Handlingar: Utkast verksamhetsplan 2022 och internkontrollplan 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 9

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-30

D § 73

Övriga frågor
Under denna punkt upptas inget till behandling.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 10

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 11

Sammanträdesdatum

2021-09-30

D §74

Avslutning
Mötet förklaras för avslutat kl. 14.20, varvid ordföranden tackar för visat intresse.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Granskning av
delårsrapport 2021
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Anna Gröndahl

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-07-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
Ja
upprättats enligt lagens krav
Grundat på vår översiktliga granskning
och god redovisningssed?
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsrapporten
för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt.
Balanskravsresultatet enligt
balanskravsutredningen uppgår till 0
då intäkterna från
värdepappershandels elimineras.
Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av direktionen
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Delvis
Grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara förenligt med de finansiella mål
som direktionen fastställt i budget
2021.
Grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara delvis förenligt med de
verksamhetsmål som direktionen
fastställt i budget 2021. Detta baserar
vi på den samlade redovisningen för
respektive avdelning då det
prognostiserade resultatet för
respektive mål inte alltid framgår av
delårsrapporten.
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Inledning
Bakgrund
Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige i förbundets medlemskommuner.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-07-31,

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2021-09-30.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomiansvarig och förbundschef.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juli. Resultatet för perioden
uppgår till 5,8 mnkr. Direktionen har för avsikt att lämna över rapporten inom lagstadgad
tid till fullmäktige i respektive medlemskommun.
Förvaltningsberättelse
Delårsrapporten har ett avsnitt som heter Förvaltningsberättelse och det framgår i
separata avsnitt händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling avseende
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning och
balanskravsutredning.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för
den löpande verksamheten genomförs i resultaträkningen och kommenteras i avsnittet
“Redovisning av helårsprognosen i jämförelse med budget”. Det prognostiserade
resultatet uppgår till 4,2 mnkr och är i sin helhet prognos för förbundets
värdepappershandel. Övrig verksamhet prognostiserar att redovisa 0.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Balanskravsresultatet enligt balanskravsutredningen uppgår till 0 då intäkterna från
värdepappershandels elimineras.

God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt ett handlingsprogram där det framgår vad förbundets
avdelningar förväntas producera och med vilken kvalitet och effekt. I verksamhetsplanen
för 2021 framgår målen nedbrutna på en mer detaljerad nivå. I budget 2021 framgår att
förbundets mål syftar till att skapa balans i verksamheten både för ekonomi och
utveckling.
Iakttagelser
Mål
I delårsrapporten redovisas en avstämning av målen mot årsprognosen avseende
förbundets finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021.
Av redovisningen framgår att samtliga av de finansiella målen prognostiseras att
uppfyllas. Resultatet prognostiseras uppgå till 4,2 mnkr och årets investeringar kommer
att rymmas inom budgeterad ram.
I delårsrapporten görs en bedömning av måluppfyllelse samt prognos på
avdelningsnivå. Operativa avdelningen och driftavdelningen bedömer att målen kommer
att uppfyllas medan förebyggande-avdelningen bedömer att målen inte kommer att
4

uppnås. Samverkan, höjd beredskap, säkerhetsskydd och krisberedskap bedömer att
målen delvis kommer att vara uppfyllda. Väsentliga personalförhållanden bedömer att
målen delvis kommer att vara uppfyllda.
Vi noterar att utvärderingen och analysen av målen i vissa fall endast görs på utfallsnivå
i delårsperioden och inte från det prognostiserade helårsresultatet.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
direktionen fastställt i budget 2021.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som
direktionen fastställt i budget 2021. Detta baserar vi på den samlade redovisningen för
respektive avdelning då det prognostiserade resultatet för respektive mål inte alltid
framgår av delårsrapporten.

2021-10-04

Rebecca Lindström
___________________________

Anna Gröndahl
___________________________

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstförbundet Östra Skaraborg enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Revisorerna

2021-10-04

Till:
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun
För kännedom:
Direktionen för RÖS

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-07-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Bedömningen avser även mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl
finansiella som för verksamheten.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av
PwC.
Vi bedömer:
•

att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att
balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

•

att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering är det prognostiserade resultatet förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget
2021.

•

att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering är det prognostiserade resultatet delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i
budget 2021. Direktionen har inte utvärderat samtliga mål på helårsbasis.

Skövde 4 oktober 2021

______________________
Conny Lundberg, Skövde kommun

______________________
Lars Göran Kvist, Mariestads kommun

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2021, RÖS, PwC
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Lagrum Insats

Beslutsdatum

SoL

Säbo

2020-02-18

LSS

Kontaktperson

2019-11-25

LSS

Boende vuxna

2020-10-19

LSS

Boende vuxna

2020-11-27

LSS

Kontaktperson

2021-03-17

LSS
LSS
LSS

Boende vuxna
Boende vuxna
Korttidsvistelse

2021-04-23
2021-04-09
2021-02-03

Verkställt

Avslutat

Antal dgr över Övrigt
3 mån
408
Har tackat nej till erbjuden
insats. Har hemtjänst och
hemsjukvård. Pågående
motiveringsarbete.
2021-04-21
Har varit svårt att uppfylla de
mycket specifika krav som den
enskilde ställt.
2021-07-27
71
Bor i gruppbostad i annan
kommun.
2021-06-28 32
Har tackat nej till erbjuden
insats.
2021-07-28
Har tacka nej till erbjuden
insats.

Erbjudande

Kön/Född

2020-04-06
2020-11-02
2021-04-26

Man -38

Kvinna -39

2021-04-30

Man -86

2021-04-20

Man -59

2021-05-27
2021-06-17
2021-07-28

Man -62

Man-02
Man -01
Har inte gått att hitta
kontaktfamilj som kan ge rätt
stöd.

Lagrum
SoL

Insats
Dagverksamhet

Beslutsdatum
2020-03-20

SoL

Dagverksamhet

2020-03-18

SoL
SoL

Dagverksamhet
Dagverksamhet

2020-11-03
2021-01-28

Verkställt
Avslutat
2021-06-18
Avstår pga
nedsatt
hälsotillstånd.
Avstår, prioriterat
växelvård.
2021-07-12
Avstår pga
smittorisk.

Orsak avslut
Eget önskemål

Insatser under avbrott
Daglig hemtjänst.

Kön/född
Kvinna -29

Trygghetslarm och växelvård.

Man -46

Växelvård

Kvinna -44
Kvinna -40

Lagrum Insats

Beslutsdatum

SoL

Säbo

2020-02-18

LSS

Kontaktperson

2019-11-25

LSS

Boende vuxna

2020-07-09

LSS

Boende vuxna

2020-10-19

LSS

Boende vuxna

2020-11-27

Verkställt

Avslutat

Antal dgr över Övrigt
Erbjudande
3 mån
317
Har tackat nej till erbjuden
2020-04-06
insats. Har hemtjänst och
hemsjukvård.
2020-01-01 400
Tidigare kontaktperson har
2020-02-03
avslutat sitt uppdrag. Ny
kontaktperson har avslutat
innan uppdraget påbörjats. Har
inte kunnat uppfylla de mycket
specifika krav som den enskilde
ställt.
173
Bor i ett SoL-boende med
tillgång till personal dygnet
runt.
71
Bor i gruppbostad i annan
kommun.
32
Erbjuden bostad 2021-04-20

Kön/Född
Man -38

Kvinna -39 Har missats vid tidigare
rapportering då det i
verksamhetssystemet sett ut
som att det varit verkställt.

Man -00

Man -86
Man -59

Lagrum
SoL

Insats
Dagverksamhet

Beslutsdatum
2020-03-20
2020-03-20

2020-03-18

2020-03-12
2020-11-03

Verkställt
Avstår pga
smittorisk.
Avstår pga
nedsatt
hälsotillstånd.
Avstår,
prioriterat
växelvård.
Avstår pga
smittorisk.
Avstår,
prioriterat
växelvård

Avslutat
2021-04-13

2021-04-12

Orsak avslut
Eget önskemål

Eget önskemål

Insatser under avbrott
Daglig hemtjänst.

Kön/född
Kvinna -29

Daglig hemtjänst.

Kvinna -29

Trygghetslarm och växelvård.

Man -46

Trygghetslarm

Kvinna -40

Växelvård

Kvinna -44

Socialnämnden sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-28

Socialnämnden
Sn § 114

Dnr 2021/00158

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 och 2, 2021
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.
Bakgrund

Verksamheten återrapporterar ej verkställda beslut för kvartal 1 och 2, 2021.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Agneta Rönnkvist, 2021-08-03
Dokument: Redovisning av beslut som ej verkställts i tid kvartal 1, 2021
Dokument: Redovisning av beslut som ej verkställts i tid kvartal 2, 2021
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Socialchef Karin Utbo
Enhetschef Agneta Rönnkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 67

Dnr 2020/00498

Medborgarförslag om att bygga vindskydd och grillplatser i
Mariestads kommun
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beviljar medborgarförslaget och planerar att rusta upp och
förstärka befintliga grillplatser under år 2021 i syfte att möta det ökade behovet då
fler medborgare vistas i naturen.
Tekniska nämnden föreslår att frågan om att anlägga fler grillplatser och vindskydd
utreds vidare i pågående arbete med kommunens Blå- och grönstruktur.
Bakgrund

Flera invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska bygga vindskydd
och grillplatser på olika platser i Mariestad. Förslag på platser är Sandviken, Ekudden,
Snapen, Snuggen, Sjölyckan, längs med vandringsleder med flera. Billingens
fritidsområde i Skövde har framhållits som ett föredöme i frågan.
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut (Kf § 112/20).
I dagsläget finns vindskydd på tre platser på Brommö och vid Snapen. Behov finns
av att komplettera med fler vindskydd och grillplatser. I samband med arbetet med
Mariestads kommuns Blå- och grönstruktur kommer ett underlag tas fram om hur
friluftslivet i Mariestad ska utvecklas. Det framtagna underlaget kommer förslagsvis
ligga till grund för en genomförandeplan gällande friluftslivsanläggningar, så som
vindskydd och grillplatser. Under våren 2021 kommer flera av befintliga grillplatser i
Mariestads kommun rustas upp och tre nya stora utomhusgrillar placeras ut. De nya
stora utomhusgrillarna kommer förslagsvis att placeras vid Ekuddenbadet, Snapen
och i Sjötorp.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sida 2

Underlag för beslut

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-09 Medborgarförslag om att
bygga grillstugor vid kommunens badstränder, Mariestad
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuavdelningen 2021-04-08 Medborgarförslag om att
bygga grillstugor vid kommunens badstränder, Mariestad
Kf § 112/20 Medborgarförslag om att bygga grillstugor vid kommunens badstränder,
Mariestad
Medborgarförslag från tre förslagsställare

Expedierats till:
Kommunfullmäktige Mariestad
Tf gatuchef Emma Wiik
Förslagsställare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-28

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 125

Dnr 2021/00165

Medborgarförslag om att sätta upp skyltar på gång- och
cykelvägar, Mariestad
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med anledning av att det är
varje individs ansvar att följa de vägmärken och regleringar som finns samt att ta reda
på dess innebörd.
Bakgrund

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
sätta upp skyltar på gång- och cykelvägar för att tydliggöra hur gångtrafikanter och
cyklister ska agera i trafiken. Skyltarna ska på ett tydligt sätt peka ut vilken sida som
gäller för respektive trafikslag, vilket underlättar för trafikanter att göra rätt och kan
leda till en ökad trafiksäkerhet.
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut. (Kf § 30/21)
Fotgängare skall i Sverige från och med 15 oktober 2018 gå på vänster sida på
gemensamma gång- och cykelbanor. Det ger bättre ögonkontakt med cyklisterna som
ska hålla till höger.
Den vanligaste utformningen av en gång- och cykelväg är den så kallade
gemensamma gång- och cykelvägen. Bredden brukar vara ca 3 meter. Den andra
varianten är en separerad gång- och cykelväg där bredden bör vara minst 4 meter och
gående och cyklister separeras med en vit heldragen linje. Den byggs oftast på
sträckor där flödet är högt och där utrymme medger. När man bygger separerade
banor får man oftast en högre hastighet på cyklisterna vilket kan innebära större
olycksrisker.
Hastigheten ska alltid anpassas när man cyklar på en gång- och cykelväg så att det går
att stanna för att undvika kollision. Det är varje individs ansvar att följa de
vägmärken och regleringar som finns samt att ta reda på dess innebörd. Kommunen
har ingen skyldighet att förtydliga innebörden av varje enskilt vägmärke eller
trafikreglering. Det är polismyndigheten som kontrollerar och har ansvar för att
regleringen efterlevs.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Utdragsbesty rkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-28

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tnau § 140/21
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-14
Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-09-07

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

Justerandes signatur

Utdragsbesty rkande

Sida 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-28

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 126

Dnr 2021/00167

Medborgarförslag om att ta bort/justera insynsskydd korsningen
Bergsgatan - Gnejsvägen, Mariestad
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget att ta bort insynsskyddet på
fastigheten Gnejsvägen 2 men tillstyrker att en trafikspegel monteras upp i
korsningen Bergsgatan/Gnejsvägen för att förbättra sikten för trafiken från
Gnejsvägen.
Bakgrund

En invånare i Mariestads kommun har inkommit med ett medborgarförslag med
önskemål om att kommunen ska ta bort insynsskyddet som sitter på staketet runt
fastigheten Gnejsvägen 2 i Mariestads kommun eller att placering av detsamma
ändras.
Efter ombyggnad från gångbana till gång- och cykelbana utmed Bergsgatan ändrades
trafikmiljön i korsningen till det sämre. På grund av insynsskyddet som sitter på
staketet försämrades sikten så att risken för kollision är uppenbar menar invånaren.
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut.
År 2020 byggde kommunen en gång- och cykelväg utmed Bergsgatan samt ett
hastighetssäkrat övergångsställe till förskolan Flugsvampen. Dels med anledning av
att hastighetsbegränsningen 30 km/h efterlevdes dåligt på sträckan enligt utförda
trafikmätningar och att det rör sig många oskyddade trafikanter i området. I och med
Sjölyckans exploatering har trafiken på Bergsgatan också ökat. På Gnejsvägen 2 finns
en kommunal korttidsverksamhet för barn och ungdomar mellan 0-21 år. Det är av
stor vikt att verksamheten kan erbjuda en trygg och hemlik miljö för barnen. För att
de ska känna denna trygghet finns det ett insynsskydd på staketet runt fastigheten.
Dialog har förts med verksamheten som menar att det är viktigt att det finns kvar.
Det är alltid förarens ansvar att framföra fordonet (bil, cykel mm) i en hastighet
anpassad till omgivningen och rådande omständigheter. Bergsgatan är huvudled och
väjningsplikt gäller från Gnejsvägen. Vägmärke samt vägmålning finns och dessutom
sattes varningsmärket för cyklist upp på Gnejsvägen i samband med åtgärden.
Verksamhet teknik föreslår att en trafikspegel monteras upp i korsningen
Gnejsvägen/Bergsgatan för att förbättra sikten för trafiken från Gnejsvägen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-28

Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Tnau § 141/21
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-14
Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-09-07
Karta korsning

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-28

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 127

Dnr 2021/00164

Medborgarförslag om att sänka hastigheten på Forsvägen,
Ullervad
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka medborgarförslaget att Forsvägen i Ullervad
skyltas med rekommenderad hastighet 30 km/h från Ullervadsvägen till korsningen
med Gustavsbergsvägen.
Bakgrund

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
sänka hastigheten på Forsvägen i Ullervad till 30 km/h alternativt rekommenderad
hastighet 30 km/h. Vägen är hårt trafikerad, exempelvis av ungdomar på väg till och
från skolan och vägen saknar trottoarer vilket gör att personer är oskyddade. Vissa
partier har även dålig sikt på grund av den kuperade terrängen.
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut. (Kf § 30/21)
Forsvägen är en knappt 900 meter lång väg i Ullervad. Den passerar delvis genom ett
villaområde men också förbi Ullervads IP. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h och
det saknas trottoarer. Vägen är delvis kuperad och kurvig. De flesta som använder
Forsvägen är de boende i området men också andra som ska till fotbollsplanen för
träning och aktiviteter. Många kommer med bil men även till fots och cykel. På
grund av avsaknad av trottoarer får samtliga trafikantgrupper samsas om vägen.
Med anledning av avsaknad av trottoarer samt den bitvis dåliga sikten på grund av
kuperad terräng föreslår verksamhet teknik att vägen skyltas med rekommenderad
hastighet 30 km/h från Ullervadsvägen till korsningen med Gustavsbergsvägen enligt
bilaga. Då kommer även Gustavsbergsvägen, Brohemsvägen, Villagatan,
Kottholmsvägen och Vårstigen få samma rekommendation då dessa ligger inom
området. Idag finns en sådan rekommendation redan på Gustavsbergsvägen. I och
med denna utökning täcker man in hela området och får med samtliga vägar vilket är
bra då inga av dessa gator har trottoarer. På Gustavsbergsvägen finns också en
lekplats.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-28

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tnau § 142/21
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-14
Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-09-07
Bilaga karta Forsvägen

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-28

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 128

Dnr 2021/00212

Medborgarförslag om spegel i korsningen Viktoriagatan-Östra
Järnvägsgatan, Mariestad
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med anledning av redan
befintlig hastighetsbegränsning på 30 km/h på Östra Järnvägsgatan och väjningsplikt
från Viktoriagatan.
Bakgrund

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
sätta upp en trafikspegel i korsningen mellan Viktoriagatan och Östra Järnvägsgatan
då förslagsställaren anger att det är skymd sikt och att trafikanter därför tvingas köra
ut långt i korsningen för att se om det är fritt.
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut. (Kf § 49/21)
För några år sedan gjordes en del åtgärder i korsningen Viktoriagatan och Östra
Järnvägsgatan. Verksamhet teknik byggde en tillgänglighetsanpassad passage med
refuger över Östra Järnvägsgatan för de oskyddade trafikanterna. I samband med det
så togs ett beslut om väjningsplikt från Viktoriagatan för att skapa en trafiksäkrare
korsning. I området råder en hastighetsbegränsning på 30 km/h.
Det är av stor vikt att fastighetsägare sköter sin växtlighet och klipper ned sin häck
enligt kommunens riktlinjer för att skapa bättre sikt och ökad säkerhet både för
oskyddade trafikanter och bilister. Sådan information skickas kontinuerligt ut till
fastighetsägare med uppmaning att se över växtligheten. Berörd fastighetsägare i
denna korsning har fått den informationen.
Med anledning av hastighetsbegränsningen på Östra Järnvägsgatan och
väjningsplikten från Viktoriagatan föreslår verksamhet teknik att medborgarförslaget
avslås.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Tnau § 143/21
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-14
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-28

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-09-07
Karta korsning

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

MARIESTAD
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TÖREBODA

GULLSPÅNG

KARLSBORG

Karta

Vänern Vättern
GÖTA KANAL MELLAN

2020

Gullspångs laxtrappa

www.upplevgotakanal.com

TECKENFÖRKLARING:
Bad Swimming

Hotell/B&B/rum
Hotel/B&B/room

Café
Campingplats Camping site

Restaurang Restaurant

Cykelled Biking track

Inspirerande karta

Kanot Kanoes

Utsiktsplats Lockout point

2

Vandrarhem Youth hostel
Vandringsled Long distance footpath
12

Vindskydd Shelter

Segling Sailing

Dressin Trolley
Fiske Fishing

Sevärdhet
Site of interest

Färja Ferry

Skidbacke Skislope

FOTO: STEFAN SVENSSON

Ställplats Motorhome spaces
#gullspång #gullspångslax

Sluss Lock

Golfbana Golf course

Stugby Holiday village

Föreslagen cykelrutt
Suggested cycling route

Gästhamn Marina

Turridning Riding

Cykelled Biking track

19
10

I Gullspångsälven lever den unika Gullspångslaxen, en art som bara leker naturligt på ett
ställe i världen. Under sen höst återvänder den
till laxtrappan som är en del av Gullspångsälvens naturreservat för att leka.
The unique Gullspång salmon lives in the Gullspång River,
a species that is only naturally found playing in one place in
the world. During late autumn it returns to play on the salmon
stair, which is part of the Gullspång River’s nature reserve.

26
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1
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M/S Bellevue

13
1

24

17

www.upplevgotakanal.com
22
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1

#visitmariestad #längsgötakanal #msbellevue

En båttur på Göta kanal är mångas drömsemester. Följ med M/S Bellevue från Sjötorp
till Töreboda eller omvänt. Du passerar 16
slussar och massor av härliga kanalmiljöer!

11

5
20

A boat trip on the Göta Canal is on many people’s bucket
lists. Take a ride with M/S Bellevue from Sjötorp to
Töreboda, or vice versa. You pass 16 locks and lots of
lovely canal environments!

MARIESTAD

9
18

7

21

TÖREBODA

FOTO: QAD

1

6

15
1

GULLSPÅNG

8

KARLSBORG
4

MARIESTADS TURISTCENTER
Esplanaden 5
542 30 Mariestad
Tel +46 (0)501-75 58 50
turistcenter@mariestad.se
mariestadsturistcenter
visitmariestad

TÖREBODA TURISTBYRÅ
Gästhamnen (sommaröppen)
Box 83, 545 22 Töreboda
Tel +46 (0)506-101 30, 189 15 (året om)
turistbyra@toreboda.se
torebodaturist
torebodavidgotakanal

GULLSPÅNGS KOMMUN
– TURISTORGANISATION
Torggatan 19, 548 32 Hova
Tel +46 (0)506-361 00
turist@gullspang.se
gkturism
gullspangskommun

KARLSBORGS TURISM AB
Storgatan 65
546 32 Karlsborg
Tel +46 (0)505-173 50
info@karlsborg.se
karlsborgsturism
visitkarlsborg

InfoPoint

På våra InfoPoints hittar du broschyrer och kartor över området. Du kan också få hjälp av
kunnig personal med enklare frågor. At our certified InfoPoints you can pick up brochures and
maps and knowledgeable staff can help with your questions about the area.

www.upplevgotakanal.com
K ARTAN ÄR UTGIVEN AV MARIESTADS KOMMUN, TÖREBODA KOMMUN, GULLSPÅNGS KOMMUN OCH K ARLSBORGS KOMMUN 2020. PRODUK TION: JIPPIE.SE
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M/S Marianne

Färjan Lina

Granvik

3

#visitmariestad #vänern #msmarianne

Är du sugen på en båttur i Vänerskärgården
ska du ta dig till gästhamnen i Mariestad
varifrån Vänerns äldsta passagerarbåt
M/S Marianne gör dagsturer ut på Vänern.
Are you looking for a boat trip on the Lake Vänern?
Head to the guest harbour in Mariestad from where
Vänern’s oldest passenger boat M/S Marianne makes
day tours out on the lake.

FOTO: PER OLSSON
FOTO: PETER HELLSTRÖM

#karlsborg #guldplatskarlsborg #granvik
#torebodavidgotakanal

Färjan Lina trafikerar Göta kanal på tvären i
Töreboda. Sveriges minsta färja i reguljär trafik.
Här finns möjlighet att prova på att själv dra
linfärjan över kanalen. Färjeförbindelsen har
funnits över 100 år.
The Lina ferry is Sweden’s smallest ferry for public transportation and crosses the Göta Canal in Töreboda. Anyone can
take the opportunity to pull the ferry across by hand. The
ferry connection has been active more than 100 years.

Är du ute efter spännande äventyr, trollbindande vacker vandring, härligt hamnområde,
bra badmöjligheter och god mat? Då är
Granvik platsen för dig. Här finns allt för den
naturälskande livsnjutaren.
Are you looking for exciting adventures, hiking, lovely
harbor area, plenty of swimming opportunities and good
food? If the answer is yes, Granvik is the place for you.
Here you´ll find everything for the nature-loving one.

5 Gamla Stan i Mariestad har en av landets tio bäst bevarade

stadskärnor. Passa på att flanera längs kullerstensgator och bland
vacker träbebyggelse från 1700- och 1800-talen. Sommartid finns
guidad stadsvandring ett par gånger i veckan.

FO TO : TU
AN A

FOTO: ICON PHOTOGR APHY

13 Norrqvarn - Hotell & Konferens

24 Tiveds Kafferosteri & Café

I området finns det gott om badplatser för alla smaker. Vill du
hoppa från klippor, njuta på en härlig sandstrand eller bada
bekvämt i tempererad utomhuspool?

Strandbadet, Ekudden

FO TO :EL ISA

BE T JO HA
NS SO

Välj mellan klippbad eller sandstrand. En badplats som ser ut att
likaväl kunna ligga i Kroatien med lagunliknande grönt vatten
och fantastisk natur.

9
SP
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Gammelskogen Visste du att Tivedens
äldsta tall är över 420 år gammal?

Skaga I Tiveden ligger mytomspunna
Skaga stavkyrka. En björnfäll som kormatta,
silverlöjan över predikstolen och en
urholkad ekstock hör enligt tradition och
sägen till kyrkan.

Missa inte! Naturreservatet Stora Fjället
erbjuder Tiveden-känsla på hög nivå!

• In Tiveden there are a lot of special names. One lake is named Läppapuss (which means lip kiss) • Did you know that the
oldest pine in Tiveden is more than 420 years old? • You find the nature reserve Tutterskulle in Tiveden which is known for
the heat-loving beetle Raggbock • 85% of the visitors to Tivedens nationalpark are families • Did you know that the bird
raven is a symbol for Tivedens nationalpark? • In the summertime you´ll find the restaurant Luripompa in Tiveden. The name
means “a little bit tipsy” in the local accent • Don´t miss out on the nature reserve Stora Fjället, it offers the Tiveden-feeling in
a high level! • You´ll find the mythical Skaga stake church in Tiveden. A bearskin as a carpet, a silver fish over the pulpit and
a hollowed oak tree belongs to the church according to the tradition • One of the biggest nature reserves in Tiveden is called

Vättern Med siktdjup på 17 meter och medeldjup på 40 meter kallas Vättern för Sveriges sydligaste

Barfoten, Otterbäcken

26

Barfoten är en härlig sandstrand söder om
Otterbäcken vid Vänern. Ett perfekt avslut för
dagen är att grilla och njuta av en vacker solnedgång. Här finns det lekpark, bryggor, boulebana,
toalett och omklädningsrum.

finns vid Mariestad, bland annat den största ön Torsö dit du tar dig via en bro. Här finns fin natur, restauranger,
boenden, badstränder, fornlämningar, kyrka och kapell. Till natursköna och bilfria Brommö går en färja för
gående och cyklande. I skärgården finns också Dillö, Onsö, Kalvöarna och nationalparken Djurö som du
når med båttaxi eller egen båt. En annan pärla längs Vänerns kust är Otterbäcken. Strosa runt i småbåtshamnen, ät en vällagad måltid på bryggan och svalka dig i det långgrunda vattnet. Otterbäcken har en
lång historia med sjöfart och här finns både sjöfartsmuseum och järnvägsmuseum.

Vänern Inte bara Sveriges, utan även EU:s största sjö har inte mindre än 22 000 öar och skär. De flesta

Enjoy the life around the two largest lakes in Sweden – Vänern and Vättern. The two lakes are connected by the Göta Canal
and are fantastic resources that offer lovely baths, pristine natural harbours and an exciting fishing. In addition, both Vänern
and Vättern are sources of drinking water and places for bird life. The best thing is that you can visit Sweden’s two largest
lakes on the same day if you want.

The area has plenty of swimming spots for all tastes. The top 4 is Strandbadet Ekudden, Mariestad, Djäknesundet Karlsborg,
Töreboda Camping & Bad and Barfoten, Barfotens camping in Otterbäcken.
FOTO: ICON PHOTOGR APHY

FOTO: TUANA

Try out one of our golf courses, all four
of them offers lakeside location,
restaurant and accommodation:
Brevikens Golf & Hotell, Karlsborg (18 holes)
Mariestads Golfklubb (18 holes)
Töreboda Golfklubb (18 holes)
Ribbingsfors Golf och Kultur
Gullspång (9 holes).

Prova våra golfbanor

Vill du spela
minigolf?

Golfbanorna i vårt område ligger alla med sjönära läge. Alla erbjuder
Här finns både unikt byggda
restaurang och boende. I Karlsborg finns Brevikens Golf & Hotell,
och mer traditionella minigolf18 hål med små och taktiskt utmanande greener. På Mariestads
banor. I Töreboda gästhamn och
Golfklubb finns en 18-hålsbana med spelbara greener från mars
vid folkparken i Mariestad finns
till november. Töreboda Golfklubb har en park-, seaside- och
också äventyrsgolfbanor med
skogsbana med 18 hål och i Gullspång finns Ribbingsfors
både vattenhinder och bunkrar.
Golf och Kultur med 9 hål i herrgårdsmiljö.

Cykla & vandra

fjällsjö och är dricksvattenkälla till en halv miljon människor. Det unikt klara vattnet erbjuder en mångfald
av upplevelser både i det liksom från land. Dyk ner bland de 31 olika fiskarterna eller till någon av de 111
registrerade skeppsvraken. Eller njut av de från ytan då du sakta paddlar fram bland holmar, kobbar och
skär i sjöns norra arkipelag.

FOTO : TUA NA

äldsta registrerade kryssningsfartyg, byggd 1874
i Motala Werkstad.

FOTO: TUANA
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• M/S Juno som trafikerar Göta kanal är världens

Innanhaven Vänern och Vättern som förbinds av vattenvägen Göta kanal
är fantastiska resurser som erbjuder härliga bad, orörda naturhamnar
och ett spännande fiske. Dessutom är både Vänern och Vättern källor för
dricksvatten och platser för rikt fågelliv. Det bästa av allt är att du kan
besöka Sveriges båda största sjöar på samma dag om du vill!

FOTO: ELISABET JOHANSSON

Perfekt för dig som vill bada bekvämt i tempererat
poolvatten. Dessutom kan du beskåda båtarna
som sakta kommer glidande på Göta kanal från
din solstol på poolområdet.

Träfadder längs Göta kanal?

Sjöar & öar

Vargavidderna Ett av de större naturreservaten i Tiveden. Riktig vildmark där
både lo och varg fi nns. Är du morgonpigg
under våren möts du av ett magnifikt orrspel.
Upptäck Tiveden med guider! Vill du se
skogens konung, magiska tjäderspel eller spana
efter bäver? Bli guidad i kanot? I Tiveden
väntar kunniga naturguider på dig.

• Visste du att det finns möjlighet att bli

Fun facts about the Göta Canal: You can spend a night in a treestump or a mushroom at Norrkvarn • Maximum speed in the
Göta Canal is 5 knots which corresponds to 10 km/h • The full length of the Göta Canal was opened in 1832 but the western part
was opened initially in 1822 and the king of Sweden was in Hajstorp during the ceremony • There are several Swedish movies about
the canal that have been shot on location • The first electric boat went through the Göta Canal during the summer of 2019 • The man
made portion of the canal between Sjötorp and Tåtorp is marked with numbered limestone blocks. The distance between them is
1000 ells, which corresponds to 594 metres. The oxdrivers who pulled the ships through the canal used to charge per ellstone they
passed • Lanthöjden is the highest point of the canal and reaches 91,5 meters above sea level • The Göta Canal is 190 km long.
The man made portion is 87 km and was dug by the hands of 58 000 soldiers. The canal has 58 locks, 50 bridges and was
commissioned by count Baltzar von Platen • Did you know you can sponsor a tree along the Göta Canal? • M/S Juno, built in 1874
in Motala, is the oldest registered ship with overnight accommodation in the world. The ship still cruises the canal regularly.

Food worth a detour Do you fancy going for a coffee or dinner? Whether you are cycling, sailing, hiking or driving a car,
you’ll find that several restaurants and cafés, for a traditional Swedish Fika experience are worth an extra stop on the way.

Vargavidderna. Here you´ll find real wilderness where both lynx and wolf are located. If you are an early riser in the spring you
will be greeted by a magnificent sound of the blackcocks • Do you want to see moose, listen to the magic sound of a capercaillie
or look for beavers? In Tiveden, knowledgeable nature guides are waiting for you.

Töreboda camping & bad

10

småberusad på västgötska.

Småberusad? I Tiveden ligger den mysiga
restaurangen Luripompa som betyder

Djäknesundet Karlsborg

Hova Riddarvecka är en mycket uppskattad
folkfest som bjuder på ett myllrande medeltidsliv för hela familjen under nio dagar i juli,
alltid lördag vecka 27 till söndag vecka 28.

Originella namn I Tiveden finns många
spännande namn. En sjö heter till exempel
Läppapuss!

Korpen Visste du att korpen är en symbol
för Tivedens nationalpark?

N

grävd av 58 000 soldater. Kanalen har 58 slussar,
50 broar och är grundad av Baltzar von Platen.

14

Kul fakta om Tiveden!

Familjesemester Visste du att 85% av
besökarna i Tivedens nationalpark är
barnfamiljer?
7

8

• Göta kanal är 190 km lång varav 87 km är hand-

Sannerud, Tived

Otterbäcken*

Activities for the whole family: Bring your family to a summer adventure they will never forget. The area around Göta Canal offers
a lot of things to experience for all ages. Tag along on a unique guided tour through the Fortress of Karlsborg. Hike in the tree tops
and go zipline over the water at Ösjönäs in Tiveden. Rent a rail trolley and pedal through a magnificent landscape in Gullspång.
Visit the mini canal in Norrkvarn which show the western part of the Göta Canal created in miniature for curious children to play
in, or travel back in time to the medieval days at Hova medieval week, always week 28.

Liten bagge I Tiveden ligger naturreservatet
Tutterskulle. Känt för den värmeälskande
skalbaggen raggbock.

Ett centrumnära bad i Vänern som erbjuder
såväl sand, klippor, brygga och gräs att solbada
på. Ligger i anslutning till Ekuddens camping
där det sommartid finns servering och WC.

91,5 meter över havet.

Hova Riddarvecka

FOTO: ÅSA DAHLGREN
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• Lanthöjden är Göta kanals högsta punkt

23 Hova Konditori

19 Otterbäckens Sjökrog

SVE NSS ON
FOT O: STE FAN

Blöta tips!

av huggen kalksten. Mellan varje alnsten är
det tusen alnar, vilket motsvarar 594 meter.
Skjutskarlarna som förr drog skeppen med
oxar tog betalt per sten.

22 Hajstorps slusscafé
Hajstorp, Töreboda*

I Norrkvarn finns barnens minikanal. Här kan barn plaska,
leka med båtar och upptäcka kanalens väg mellan Vänern
och Vättern. Leksaksbåt hyrs i restaurangen och byts vid
återlämnandet mot en glass.

Mariestad kan du följa med under jorden. I gruvan får du se och
höra om hur barn, kvinnor och män i århundraden arbetat med
att hugga fram kvarnstenar ur berget. Här finns ett café, museum
och en skön natur att trivas i.

• Mellan Sjötorp och Tåtorp finns det 60 alnstenar

Fika/ Swedish Fika

Hova

FOTO: SUSANNA VIKMAN

elbåten Göta kanal.

Källdalen Skeppshult, Karlsborg*

Norrkvarns slussområde, Lyrestad

6 Qvarnstensgruvan På Lugnåsberget strax söder om

• Under sommaren 2019 trafikerade den första

.

21 Tivedens mat - Krogen mitt i skogen

Minikanal i Norrkvarn

13

Göta Canal is the largest building work in Sweden and one of Sweden´s most visited tourist destinations. But there is a lot of
interesting culture and history in the area around Göta Canal as well. Follow the reconstruction work in site and learn more about
the medieval building techniques that are used on the reconstruction of the church Södra Råda in Gullspång. Visit the fortress in
Karlsborg or learn more about the industrial history at the Forsviks Bruk. Experience the old town in Mariestad, built in the 1700s
and 1800s and one of the best preserved town centres in the country or take a trip to the only millstone quarry in Europe that is
open for public- Qvarnstensgruvan in Lugnås.

16 Laxhall - Hamnkrog & Konferens
Brommösund, Torsö*
17 Luripompa
Sannerud, Tived*
18 Mandy’s Diner
Töreboda

inspelade i vårt område.

För dig som gillar att cykla och
vandra finns fina leder och härliga
småvägar att utforska.
Den fina naturen inbjuder till upplevelser på
platåberg, i naturreservat, längs Göta kanal och
två nationalparker – året runt. Från Sjötorp går en
markerad led till Surö och Harnäs. Biosfär- och
Pilgrimsled tar dig över Lugnåsberget mot
Kinnekulle. På Göta kanals bilfria dragväg njuter
du av unika kanalmiljöer. Tivedens trolska skogar
erbjuder markerade leder i både nationalparken
men även i områdena runt Granvik och Högsåsen.
Ta en vacker tur från Gullspång ned mot Åråsviken
längs Gullspångsälven. Det är också härligt att
ta en tur runt sjöarna, Skagern, Bottensjön och
Viken. Välj själv!
For those who enjoy the outdoors through hiking or from a
bicycle there are many beautiful trails to discover. You can
experience the Göta Canal, two national parks and nature
reserves all year round.

FOTO: ROGER BORGELID

FOTO: TUANA

från medeltiden. På Forsviks bruk kan du uppleva historien genom
utställningar och aktiviteter för hela familjen. Besök Göta kanals
äldsta sluss eller strosa runt i den idylliska miljö som det lilla
samhället bjuder på. I Forsvik väntar idyllen med genuin charm.

Granvik, Karlsborg

• De svenska filmklassikerna om Göta kanal är

*säsongsö
ppet
Seasonal
opening h
ours

FOTO: ÅSA DAHLGREN

A
FO TO : TU AN

Från Gullspång kan du ta dig fram på
den nedlagda järnvägen med dressin
längs Gullspångsälven, sjön Skagern
samt genom vacker skog och ängsmark.
Det finns två banor att välja mellan.
Dressinerna är lätta att trampa och
hela familjen kan följa med.

20 Sill & Dynamit
Mariestad

15 Klangahamns Fisk

12

motsvarar 10 km per tim.

FOTO: MATILDA ENGDAHL

4 I Forsvik hittar du en industrimiljö som sträcker sig ända

Trampa dressin på
gammal järnväg

Mat/ Food

• Maxfart på Göta kanal är 5 knop vilket

FOTO: MONIK A MANOWSK A

och nationalbankens guldreserv i händelse av krig. I och med
att byggnadstiden blev 90 år istället för de beräknade 10 år var
fästningen redan omodern när den till slut stod färdig. Idag är
Karlsborgs fästning ett välbesökt turistmål med både museum,
fik, restaurang, butiker och guidade turer. Här väntar äventyret
för såväl gammal som ung.

SV EN SS ON

Vill du se världen ifrån trädtopparna? Då är en tur i Ösjönäs höghöjdsbana ett
bra alternativ. Höghöjdsbanan är beläget på en udde ute i Stora Trehörningen,
omgiven av Tivedens magiska skogar. Vandra högt upp i luften och avsluta
med zipline över vattnet. Det blir ett äventyr för alla!

eller i en svamp.

FOTO: VÄNERN OUTDOOR

FO TO : ST
EFAN

• I Norrkvarn kan du övernatta i en stubbe

FOTO: NYNKE HARTMAN

3 Karlsborgs fästning skulle skydda kungafamiljen, regeringen

Mat värd en omväg
Sugen på en fika eller middag? Oavsett
om du cyklar, seglar, vandrar eller färdas
med bil upptäcker du att det finns flera
matställen och fik värda ett extra stopp.

11

Höghöjdsbana

Hela Göta kanal invigdes 1832, men redan
1822 invigdes västgötadelen av kanalen
i Hajstorp och Sveriges kung var på plats.

FOTO: VERONICA BLOM

2001 brann en unik svensk kulturskatt ner. Södra Råda gamla kyrka
är idag ett kunskapsprojekt som låter dig uppleva en tänkbar
medeltida byggarbetsplats i full skala. Kyrkans rekonstruktion
börjar närma sig färdigställande. Guide finns på plats sommartid.

FOTO: NYNKE HARTMAN

2 Återuppbyggnaden av Södra Råda kyrka i Gullspång

FOT O: TUA NA

På Karlsborgs fästning erbjuds spännande guideturer för hela
familjen. Ta dig tillbaka till när fästningen byggdes och upplev
hur det var att leva på den tiden. För de allra minsta finns
Lilla guldjakten – Skattjakten som du med hjälp av en karta
tar dig vidare genom att klara olika klurigheter. Klarar du det
hemliga lösenordet väntar en belöning.

FOTO: THREE PIECE

verk, kanalen var till en början mycket viktig för Sveriges transporter.
Idag har kanalen fortfarande stor betydelse men nu är det nöjet
och naturen som lockar. Göta kanal har blivit ett av Sveriges
största turistmål.

1832

FOTO: TUANA

3
1 Göta kanal invigdes 1832 och är Sveriges största byggnads-

Spännande äventyrsturer på
Karlsborgs fästning

Kul fakta om Göta kanal!

FOTO: MANDY´S

Runt Göta kanalområdet finns aktiviteter som passar både stora och små.

FOTO: MONIK A MANOWSK A

I närområdet kring Göta kanal finns en mängd kultur och
historia som bara väntar på att få upplevas. Här tipsar vi
om ett gäng upplevelser du inte får missa på din resa.

FOTO: JONNY JOHANSSON
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Kultur & historia

Ps! Vill du h
a fler tips?
Besök vår
hemsida ww
För liten & stor
w.upplevgot
akanal.com
Ta med familjen på ett äventyr de sent kommer glömma.

Datum: 2021-10-08
Dnr: KS 2021/00071
Sida: 1 (1)

Administrativa enheten
Eleonor Hultmark

Kommunfullmäktige

Redovisning av motioner och medborgarförslag
som är under beredning oktober 2021
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen antecknas till protokollet.

Bakgrund
Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har
färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger årligen, i april
och i oktober.
Administrativa enheten har upprättat en sammanställning över dessa motioner
och medborgarförslag.
Totalt är 14 motioner och 22 medborgarförslag under beredning i kommunens
olika sektorer.
Sedan förra redovisningen i kommunfullmäktige den 26 april 2021 har
12 motioner och 18 medborgarförslag behandlats av fullmäktige och nämnder.

Underlag för beslut


Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-08



Sammanställning över motioner och medborgarförslag som är under
beredning – oktober 2021

Eleonor Hultmark
Kommunsekreterare

Datum: 2021-10-08
Dnr: KS 2021/00071
Sida: 1 (5)

Administrativa enheten
Eleonor Hultmark

Kommunfullmäktige

Redovisning av motioner och medborgarförslag
som är under beredning oktober 2021
Motioner som är under beredning
1. Motion om att laga arbetskläder
(KS 2021/33)
Ärendet registrerades 2021-01-20
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
2. Motion om fyrverkerier
(KS 2021/36)
Ärendet registrerades 2021-01-21
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
3. Motion om skogsbruk
(KS 2021/35)
Ärendet registrerades 2021-01-21
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
4. Motion om digital fixare
(KS 2021/75)
Ärendet registrerades 2021-02-18
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
5. Motion om laddstolpar
(KS 2021/77)
Ärendet registrerades 2021-02-18
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden
6. Motion om handlingsplan för maximalt 30 medarbetare per
chef
(KS 2021/163)
Ärendet registrerades 2021-03-26
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
7. Motion om att tillhanda lokaler till ideella föreningar
(KS 2021/166)
Ärendet registrerades 2021-03-29
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen

Sida
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8. Motion om källsortering
(KS 2021/203)
Ärendet registrerades 2021-04-26
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden
9. Motion om interaktiv katt
(KS 2021/219)
Ärendet registrerades 2021-04-26
Ärendet är under beredning hos socialnämnden
10. Motion om lokalproducerad mat
(KS 2021/258)
Ärendet registrerades 2021-05-31
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
11. Motion om miljöledningssystem
(KS 2021/291)
Ärendet registrerades 2021-06-14
Ärendet är hanterat av miljö- och byggnadsnämnden och
överlämnat till kommunstyrelsen för beredning
12. Motion om utflykter
(KS 2021/295)
Ärendet registrerades 2021-06-14
Ärendet är under beredning hos socialnämnden
13. Motion om handlingsplan för bilfria områden
(KS 2021/296)
Ärendet registrerades 2021-06-14
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
14. Motion om att delta i projektet Vintercyklist
(KS 2021/383)
Ärendet registrerades 2021-09-27
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen

Sida
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Medborgarförslag som är under beredning
1.

Medborgarförslag om att bevara en fin närmiljö för de
boende i samband med kommande industriexpansion
(KS 2020/330)
Ärendet registrerades 2020-09-28
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen

2. Medborgarförslag om promenadstråk utmed Tidan
(KS 2020/331)
Ärendet registrerades 2020-09-28
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
3. Medborgarförslag om underhåll av befintlig discgolfbana
(KS 2020/350)
Ärendet registrerades 2020-09-21
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
4. Medborgarförslag om att placera ut två fotoramar i
turiststråket
(KS 2020/454)
Ärendet registrerades 2020-11-26
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
5. Medborgarförslag om att förhindra nedskräpning i
omgivningen från återvinningsstationer
(KS 2020/456)
Ärendet registrerades 2020-11-26
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
6. Medborgarförslag om motionstrappa
(KS 2020/473)
Ärendet registrerades 2020-12-07
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden
7. Medborgarförslag om utflyktsbåt till skärgården
(KS 2021/124)
Ärendet registrerades 2021-03-16
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
8. Medborgarförslag om utveckling av kommunikationer för
Mariestad och Norra Skaraborg
(KS 2021/137)
Ärendet registrerades 2021-03-19
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
9. Medborgarförslag om cykelställ vid Novab Arena
(KS 2021/143)
Ärendet registrerades 2021-03-23
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden

Sida
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10. Medborgarförslag om att röja undan vass från
Tidanmynningen upp till järnvägsbron
(KS 2021/145)
Ärendet registrerades 2021-03-19
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden
11. Medborgarförslag om att sätta upp strålkastare på
Prismaskolans idrottshallstak
(KS 2021/87)
Ärendet registrerades 2021-03-22
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden
12. Medborgarförslag om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF)
(KS 2021/231)
Ärendet registrerades 2021-05-06
Ärendet är under beredning hos utbildningsnämnden
13. Medborgarförslag om handikappanpassning vid sjöar
(KS 2021/241)
Ärendet registrerades 2021-05-17
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden
14. Medborgarförslag om att bygga om trappstegen vid
bryggan vid Snapen
(KS 2021/240)
Ärendet registrerades 2021-05-17
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden
15. Medborgarförslag om att anlägga en lekplats i Sjölyckan
(KS 2021/244)
Ärendet registrerades 2021-05-18
Ärendet är under behandling hos kommunstyrelsen
16. Medborgarförslag om att utveckla en beacharena i hamnen
(KS 2021/275)
Ärendet registrerades 2021-06-01
Ärendet är under behandling hos kommunstyrelsen
17. Medborgarförslag om bidrag till arbetsskor för
undersköterskor
(KS 2021/350)
Ärendet registrerades 2021-08-16
Ärendet är under behandling hos kommunstyrelsen
18. Medborgarförslag om ändrad löneutbetalningsdag för
undersköterskor
(KS 2021/351)
Ärendet registrerades 2021-08-16
Ärendet är under behandling hos kommunstyrelsen
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19. Medborgarförslag om vassröjning i Sandviken
(KS 2021/332)
Ärendet registrerades 2021-07-12
Ärendet är under behandling hos tekniska nämnden
20. Medborgarförslag om uppsamlingsplats för trädgårdsavfall i
Sjötorp
(KS 2021/305)
Ärendet registrerades 2021-06-16
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden
21. Medborgarförslag om cykelväg till Torsö
(KS 2021/37)
Ärendet registrerades 2021-09-20
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen
22. Medborgarförslag om trafikljus vid Ica Oxen
(KS 2021/377)

Eleonor Hultmark
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2021-10-11

Kommunstyrelsen
Ks § 189

Dnr 2021/00376

Ändring av valdistriktsindelning
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att ändra
valdistriktsindelningen i Mariestads kommun i enlighet med valnämndens förslag.
Förslaget innebär i att antalet distrikt utökas från 14 till 16 där nuvarande valdistrikt
Ullervad-Tidavad delas upp i två distrikt och att valdistriktsgränserna för valdistrikten
Lockerud-Ekudden och Marieholm justeras och istället blir tre distrikt; 1) LockerudEkudden, 2) Marieholm och 3) Bråten-Västra skogen-Marieäng.
Bakgrund

Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta 1000 – 2000 röstberättigade personer.
Valdistrikten bör vara utformade med hänsyn till vad som är funktionellt utifrån
befolkningsstrukturen och det är av yttersta vikt att ta hänsyn till att valen ska kunna
genomföras säkert, effektivt och tillgängligt. Reglerna om utformning av valdistrikt
syftar också till skydda valhemligheten. Ju färre röstande i ett distrikt, desto större
risk att någon röst riskerar att kunna kopplas ihop med en viss väljare. Den övre
gränsen om 2 000 röstande, syftar till att bevara en fungerande och effektiv
administration. Ju fler röstberättigande, desto mer tidskrävande blir röstmottagning,
sammanräkning och rapportering.
Mariestad har idag 14 valdistrikt som omfattar från 992 till 2 008 röstberät tigande
(antal röstberättigade per 1 mars 2021).
Två av distrikten har under senare år fått ett ökat antal invånare och tangerar nu
siffran 2 000 röstberättigade. Dessa valdistrikt är Ullervad-Tidavad och Marieholm.
Även valdistrikt Lockerud-Ekudden omfattar ett högt antal röstberättigade (1 822
stycken). Vid de utvärderingar som valkansliet genomför efter varje val har dessa
distrikts ordförande påtalat vissa svårigheter både när det gäller logistik och även
kring administrationen just med anledning av det stora antalet röstberättigande och
det omfattande antalet valsedlar som ska hanteras.
För att få ett mer hanterbart och jämnare antal röstberättigade i de olika distrikten
föreslår därför valnämnden följande:

Justerandes signatur



Valdistrikt Ullervad-Tidavad delas upp i två distrikt: Ullervad och Tidavad
med cirka 1 000 röstberättigade i vardera distrikt.



Ytterligare ett valdistrikt tillskapas i de centrala delarna av Mariestad för att
erhålla en jämnare fördelning av antalet röstberättigade. Det nya valdistriktet
kallas Bråten-Västra Skogen-Marieäng och erhålls genom att
valdistriktsgränserna för valdistrikt Lockerud-Ekudden och Marieholm
justeras och blir tre distrikt istället för tidigare två.

Utdragsbesty rkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 2

Sammanträdesdatum
2021-10-11

Detta innebär att det blir cirka 1 300 röstberättigade var i dessa tre distrikt istället för
två distrikt med 1 822 respektive 2 008 röstberättigade.
Valnämnden har berett ärendet och i sitt arbete utgått från Länsstyrelsens och
Valmyndighetens instruktioner när det gäller utformningen av de nya valdistrikten.
Kommunens kart- och geodataenhet har varit behjälplig med att ta fram kartmaterial
med utgångspunkt i de anvisningar som valmyndigheten gett. Det finns bland annat
föreskrifter om hur ett valdistrikt ska namnges och hur ett valdistrikts gränser ska
dras med hänsyn till att de röstberättigade ska ha en bra väg till vallokalen i
kombination med att gränserna ska följa topografiska landmärken, så som till
exempel vattendrag, vägar och fastighetsgränser.
Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om valdistriktsindelning på förslag av
kommunen. Beslut ska fattas senast den 1 december året före valåret.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag ksau § 306/21
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-06
Protokollsutdrag valnämnden vn § 2/21
Kartor över föreslagna valdistrikt med antal röstberättigade
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Länsstyrelsen)
(Valnämnden)
(Administrativ chef)

Justerandes signatur

Utdragsbesty rkande

Datum: 2021-09-16
Dnr: KS 2021/00376
Sida: 1 (3)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Ändring av valdistriktsindelning
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att ändra
valdistriktsindelningen i Mariestads kommun i enlighet med
valnämndens förslag.
Förslaget innebär i att antalet distrikt utökas från 14 till 16 där
nuvarande valdistrikt Ullervad-Tidavad delas upp i två distrikt och att
valdistriktsgränserna för valdistrikten Lockerud-Ekudden och
Marieholm justeras och istället blir tre distrikt; 1) Lockerud-Ekudden,
2) Marieholm och 3) Bråten-Västra skogen-Marieäng.

Bakgrund
Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta 1000 – 2000 röstberättigade
personer. Valdistrikten bör vara utformade med hänsyn till vad som
är funktionellt utifrån befolkningsstrukturen och det är av yttersta vikt
att ta hänsyn till att valen ska kunna genomföras säkert, effektivt och
tillgängligt. Reglerna om utformning av valdistrikt syftar också till
skydda valhemligheten. Ju färre röstande i ett distrikt, desto större risk
att någon röst riskerar att kunna kopplas ihop med en viss väljare.
Den övre gränsen om 2 000 röstande, syftar till att bevara en
fungerande och effektiv administration. Ju fler röstberättigande, desto
mer tidskrävande blir röstmottagning, sammanräkning och
rapportering.
Mariestad har idag 14 valdistrikt som omfattar från 992 till 2 008
röstberättigande (antal röstberättigade per 1 mars 2021).
Två av distrikten har under senare år fått ett ökat antal invånare och
tangerar nu siffran 2 000 röstberättigade. Dessa valdistrikt är
Ullervad-Tidavad och Marieholm.
Även valdistrikt Lockerud-Ekudden omfattar ett högt antal
röstberättigade (1 822 stycken). Vid de utvärderingar som valkansliet
genomför efter varje val har dessa distrikts ordförande påtalat vissa
svårigheter både när det gäller logistik och även kring
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administrationen just med anledning av det stora antalet
röstberättigande och det omfattande antalet valsedlar som ska
hanteras.
För att få ett mer hanterbart och jämnare antal röstberättigade i de
olika distrikten föreslår därför valnämnden följande:


Valdistrikt Ullervad-Tidavad delas upp i två distrikt: Ullervad
och Tidavad med cirka 1 000 röstberättigade i vardera
distrikt.



Ytterligare ett valdistrikt tillskapas i de centrala delarna av
Mariestad för att erhålla en jämnare fördelning av antalet
röstberättigade. Det nya valdistriktet kallas Bråten-Västra
Skogen-Marieäng och erhålls genom att valdistriktsgränserna
för valdistrikt Lockerud-Ekudden och Marieholm justeras
och blir tre distrikt istället för tidigare två. Detta innebär att
det blir cirka 1 300 röstberättigade var i dessa tre distrikt
istället för två distrikt med 1 822 respektive 2 008
röstberättigade.

Valnämnden har berett ärendet och i sitt arbete utgått från
Länsstyrelsens och Valmyndighetens instruktioner när det gäller
utformningen av de nya valdistrikten. Kommunens kart- och
geodataenhet har varit behjälplig med att ta fram kartmaterial med
utgångspunkt i de anvisningar som valmyndigheten gett. Det finns
bland annat föreskrifter om hur ett valdistrikt ska namnges och hur
ett valdistrikts gränser ska dras med hänsyn till att de röstberättigade
ska ha en bra väg till vallokalen i kombination med att gränserna ska
följa topografiska landmärken, så som till exempel vattendrag, vägar
och fastighetsgränser.
Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om valdistriktsindelning på
förslag av kommunen. Beslut ska fattas senast den 1 december året
före valåret.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-06
Protokollsutdrag valnämnden Vn § 2/21
Kartor över föreslagna valdistrikt med antal röstberättigade

Susanne Wirdemo
kommundirektör
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Länsstyrelsen)
(Valnämnden)
(Administrativ chef)

Valnämnden sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-23

Sida 1

Valnämnden
Vn § 2

Dnr 2021/00001

Ändrad valdistriktsindelning
Valnämndens beslut

Valnämnden föreslår att antalet valdistrikt i Mariestads kommun ändras inför de
allmänna valen 2022 i enlighet med bilagda kartor.
Förslaget innebär att antalet distrikt utökas från 14 till 16 där nuvarande valdistrikt
Ullervad-Tidavad delas upp i två distrikt och att valdistriktsgränserna för valdistrikten
Lockerud-Ekudden och Marieholm justeras och istället blir tre distrikt; 1) LockerudEkudden, 2) Marieholm och 3) Bråten-Västra skogen-Marieäng.
Bakgrund

Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta 1000 – 2000 röstberättigade personer.
Valdistrikten bör vara utformade med hänsyn till vad som är funktionellt utifrån
befolkningsstrukturen och det är av yttersta vikt att ta hänsyn till att valen ska kunna
genomföras säkert, effektivt och tillgängligt. Reglerna om utformning av valdistrikt syftar
också till skydda valhemligheten. Ju färre röstande i ett distrikt, desto större risk att någon
röst riskerar att kunna kopplas ihop med en viss väljare. Den övre gränsen om 2000
röstande, syftar till att bevara en fungerande och effektiv administration. Ju fler
röstberättigande, desto mer tidskrävande blir röstmottagning, sammanräkning och
rapportering.
Mariestad har idag 14 valdistrikt som omfattar från 992 till 2008 röstberättigande (antal
röstberättigade per 1 mars 2021). Två av distrikten har under senare år fått ett ökat antal
invånare och tangerar nu siffran 2000 röstberättigade. Dessa valdistrikt är Ullervad-Tidavad
och Marieholm. Även valdistrikt Lockerud-Ekudden omfattar ett högt antal röstberättigade
(1822 st). Vid de utvärderingar som valkansliet genomför efter varje val har dessa distrikts
ordförande påtalat vissa svårigheter både när det gäller logistik och även kring
administrationen just med anledning av det stora antalet röstberättigande och det
omfattande antalet valsedlar som ska hanteras.
För att få ett mer hanterbart och jämnare antal röstberättigade i de olika distrikten föreslår
därför valnämnden följande:

Justerandes signatur



Valdistrikt Ullervad-Tidavad delas upp i två distrikt: Ullervad och Tidavad med ca
1000 röstberättigade i vardera distrikt.



Ytterligare ett valdistrikt tillskapas i de centrala delarna av Mariestad för att erhålla en
jämnare fördelning av antalet röstberättigade. Det nya valdistriktet kallas BråtenVästra Skogen-Marieäng och erhålls genom att valdistriktsgränserna för valdistrikt
Lockerud-Ekudden och Marieholm justeras och blir tre distrikt istället för tidigare
två. Detta innebär att det blir ca 1300 röstberättigade var i dessa tre distrikt istället för
två distrikt med 1822 respektive 2008 röstberättigade.
Utdragsbesty rkande

Valnämnden sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-23

Sida 2

Valnämnden
Vn § 2 (forts).

Dnr 2021/00001

Valnämnden har berett ärendet och i sitt arbete utgått från Länsstyrelsens och
Valmyndighetens instruktioner när det gäller utformningen av de nya valdistrikten.
Kommunens kart- och geodataenhet har varit behjälplig med att ta fram kartmaterial
med utgångspunkt i de anvisningar som valmyndigheten gett. Det finns bland annat
föreskrifter om hur ett valdistrikt ska namnges och hur ett valdistrikts gränser ska
dras med hänsyn till att de röstberättigade ska ha en bra väg till vallokalen i
kombination med att gränserna ska följa topografiska landmärken, så som till
exempel vattendrag, vägar och fastighetsgränser.
Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om valdistriktsindelning på förslag av
kommunen. Beslut ska fattas senast den 1 december året före valåret.
Underlag för beslut

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, 2021-09-09
Kartor över föreslagna valdistrikt med antal röstberättigade
Expedierats till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbesty rkande

Datum: 2021-09-06
Dnr: KS 2021/376
Sida: 1 (2)

Valnämnden

Kommunfullmäktige

Ändrad valdistriktsindelning
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att ändra
valdistriktsindelningen i Mariestads kommun i enlighet med valnämndens förslag.
Förslaget innebär i att antalet distrikt utökas från 14 till 16 där nuvarande
valdistrikt Ullervad-Tidavad delas upp i två distrikt och att valdistriktsgränserna
för valdistrikten Lockerud-Ekudden och Marieholm justeras och istället blir tre
distrikt; 1) Lockerud-Ekudden, 2) Marieholm och 3) Bråten-Västra skogenMarieäng.

Bakgrund
Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta 1000 – 2000 röstberättigade personer.
Valdistrikten bör vara utformade med hänsyn till vad som är funktionellt utifrån
befolkningsstrukturen och det är av yttersta vikt att ta hänsyn till att valen ska
kunna genomföras säkert, effektivt och tillgängligt. Reglerna om utformning av
valdistrikt syftar också till skydda valhemligheten. Ju färre röstande i ett distrikt,
desto större risk att någon röst riskerar att kunna kopplas ihop med en viss väljare.
Den övre gränsen om 2000 röstande, syftar till att bevara en fungerande och
effektiv administration. Ju fler röstberättigande, desto mer tidskrävande blir
röstmottagning, sammanräkning och rapportering.
Mariestad har idag 14 valdistrikt som omfattar från 992 till 2008 röstberättigande
(antal röstberättigade per 1 mars 2021). Två av distrikten har under senare år fått
ett ökat antal invånare och tangerar nu siffran 2000 röstberättigade. Dessa
valdistrikt är Ullervad-Tidavad och Marieholm. Även valdistrikt LockerudEkudden omfattar ett högt antal röstberättigade (1822 st). Vid de utvärderingar
som valkansliet genomför efter varje val har dessa distrikts ordförande påtalat
vissa svårigheter både när det gäller logistik och även kring administrationen just
med anledning av det stora antalet röstberättigande och det omfattande antalet
valsedlar som ska hanteras.
För att få ett mer hanterbart och jämnare antal röstberättigade i de olika distrikten
föreslår därför valnämnden följande:
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Valdistrikt Ullervad-Tidavad delas upp i två distrikt: Ullervad och Tidavad
med ca 1000 röstberättigade i vardera distrikt.



Ytterligare ett valdistrikt tillskapas i de centrala delarna av Mariestad för
att erhålla en jämnare fördelning av antalet röstberättigade. Det nya
valdistriktet kallas Bråten-Västra Skogen-Marieäng och erhålls genom att
valdistriktsgränserna för valdistrikt Lockerud-Ekudden och Marieholm
justeras och blir tre distrikt istället för tidigare två. Detta innebär att det
blir ca 1300 röstberättigade var i dessa tre distrikt istället för två distrikt
med 1822 respektive 2008 röstberättigade.

Valnämnden har berett ärendet och i sitt arbete utgått från Länsstyrelsens och
Valmyndighetens instruktioner när det gäller utformningen av de nya valdistrikten.
Kommunens kart- och geodataenhet har varit behjälplig med att ta fram
kartmaterial med utgångspunkt i de anvisningar som valmyndigheten gett. Det
finns bland annat föreskrifter om hur ett valdistrikt ska namnges och hur ett
valdistrikts gränser ska dras med hänsyn till att de röstberättigade ska ha en bra
väg till vallokalen i kombination med att gränserna ska följa topografiska
landmärken, så som till exempel vattendrag, vägar och fastighetsgränser.
Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om valdistriktsindelning på förslag av
kommunen. Beslut ska fattas senast den 1 december året före valåret.

Underlag för beslut
Protokollsutdrag valnämnden Vn § 1/21
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, 2021-09-09
Kartor över föreslagna valdistrikt med antal röstberättigade

Beslutet ska skickas till:
Länsstyrelsen
Valnämnden
Administrativ chef

Valdistrikt förslag - Mariestads tätort
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Valdistrikt och antal
röstberättigade

15

13

1. Lyrestad-Sjötorp, ca 1272
2. Hassle-Torsö, ca 1526
3. Högelid, ca 1398
4. Madlyckan, ca 1323
5. Näset, ca 1132
6. Lockerud-Ekudden, ca
1223
7. Bråten-Västra skogenMarieäng, ca 1415
8. Marieholm, ca 1313
9. Trädgården, ca1463
10. Leverstad, ca 1017
11. Ladukärr, ca 1313
12. Grangärdet, ca 1137
13. Ullervad, ca 982
14. Tidavad, ca 939
15. Leksberg, ca 1263
16. Lugnås, ca 1201

Valdistrikt förslag
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Valdistrikt och antal
röstberättigade

16
14

1. Lyrestad-Sjötorp, ca 1272
2. Hassle-Torsö, ca 1526
3. Högelid, ca 1398
4. Madlyckan, ca 1323
5. Näset, ca 1132
6. Lockerud-Ekudden, ca 1223
7. Bråten-Västra skogenMarieäng, ca 1415
8. Marieholm, ca 1313
9. Trädgården, ca1463
10. Leverstad, ca 1017
11. Ladukärr, ca 1313
12. Grangärdet, ca 1137
13. Ullervad, ca 982
14. Tidavad, ca 939
15. Leksberg, ca 1263
16. Lugnås, ca 1201

Valdistrikt nuvarande - Mariestads tätort
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Valdistrikt och antal
röstberättigade

12

1. Lyrestad-Sjötorp, ca 1272
2. Hassle-Torsö, ca 1526
3. Högelid, ca 1398
4. Madlyckan, 1323
5. Näset, ca 1132
6. Lockerud-Ekudden, ca 1831
7. Marieholm, ca 2049
8. Trädgården, ca 1463
9. Leverstad, ca 1017
10. Ladukärr, ca 1313
11. Grangärdet, ca 1137
12. Ullervad-Tidavad, ca 1921
13. Leksberg, ca 1263
14. Lugnås, ca 1201

Valdistrikt nuvarande
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Valdistrikt och antal
röstberättigade
1. Lyrestad-Sjötorp, ca 1272
2. Hassle-Torsö, ca 1526
3. Högelid, ca 1398
4. Madlyckan, ca 1323
5. Näset, ca 1132
6. Lockerud-Ekudden, ca 1831
7. Marieholm, ca 2049
8. Trädgården, ca 1463
9. Leverstad, ca 1017
10. Ladukärr, ca 1313
11. Grangärdet, ca 1137
12. Ullervad-Tidavad, ca 1921
13. Leksberg, ca 1263
14. Lugnås, ca 1201

