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1 Inledning 

1.1 Förord - detta är årsredovisningen 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen upprätta en årsredovisning när kommunstyrelsen fått in 
övriga nämnders redovisningar. Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten från och med det 
tillfälle då kommunfullmäktige ska godkänna densamma (kommunallagen 8:15). 

Årsredovisningen ska lämnas till kommunfullmäktige och revisorer senast den 15 april. 

Fullmäktige beslutar om nämndernas och kommunstyrelsens ansvarsfrihet och godkänner därefter 
årsredovisningen. 

Årsredovisningen ska redogöra för: 

 utfallet av verksamheten 

 verksamhetens finansiering 

 den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut 

Årsredovisningen ska bestå av: 

 förvaltningsberättelse 

 resultat- och balansräkning 

 kassaflödesanalys 

 noter 

 investeringsredovisning 

 sammanställd redovisning av kommunkoncernen 

Kommunkoncernen inkluderar såväl den verksamhet som drivs inom nämnder och förvaltningar som 
verksamhet som bedrivs i bolagsform eller inom kommunalförbund. 

Mariestads kommun är en stor organisation med uppdrag som spänner över flera områden. 
Förvaltningsberättelsen ger en översiktlig bild av utvecklingen i kommunens verksamhet. I 
förvaltningsberättelsen beskrivs även viktiga händelser som har inträffat under året, förväntad utveckling, 
viktiga personalförhållanden och annat som är av betydelse för styrning och uppföljning. 

Årsredovisningar för Mariestad kommuns helägda eller delägda bolag och de kommunalförbund som 
Mariestad är medlem i finns hos respektive bolag och kommunalförbund. Mer information finns också på 
Mariestad kommuns hemsida. 
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1.2 Kommunens politiska organisation 

 

 

1.2.1 Mandatfördelning i kommunen  

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. 

Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter som väljs för fyra år. Fullmäktige beslutar i frågor av 

övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. 

Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Fullmäktige väljer även vilka som ska sitta i 

kommunens olika nämnder och styrelser. 

Kommunfullmäktige har haft sammanträden vid 10 tillfällen under år 2019. Årets samlade protokoll 

innehåller totalt 108 paragrafer. 

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige: 

Moderaterna                    18 ledamöter 

Socialdemokraterna          13 ledamöter 

Centern                              4 ledamöter 

Sverigedemokraterna         4 ledamöter 

Vänsterpartiet                    3 ledamöter 

Mariestadspartiet               2 ledamöter 

Liberalerna                        2 ledamöter 

Kristdemokraterna            2 ledamöter 

Miljöpartiet                       1 ledamöter 
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1.2.2 Politik och tjänstemän 

Kommunens politiker 

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

I korthet tar politikerna 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 (S) är kommunstyrelsens andra vice ordförande tillika 
oppositionsråd. 

Tjänstemän 

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

Kommunfullmäktige 

Jan Wahn (C) är ordförande, Sandra Magnusson (M) är vice ordförande och andre vice ordförande är 
Catarina Åkerblad (S). 
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1.3 Kommunens förvaltningsorganisation 
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1.4 Ekonomi i korthet 

 

 

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

2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2019 uppgående till 18,2 miljoner kronor (mkr) 
vilket är 4,3 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet motsvarar 1,3 procent av skatt och 
statsbidrag och därmed uppnås det finansiella resultatmålet. 

Investeringar har gjorts uppgående till 161,3 mkr varav 38,9 mkr är inom taxefinansierad verksamhet. 
Dessa investeringar har finansierats med egna medel med 49,6 procent och resterande 50,4 procent har 
lånefinansierats.  

För att förbättra kommunens ekonomiska ställning på längre sikt kommer det att krävas besparingar och 
effektiviseringar inom verksamheterna samt ett högre resultat för att klara av framtidens investeringsbehov 
med egna medel.  

2.1.1 Omvärld 

Sveriges konjunkturutveckling 

Den svenska konjunkturutvecklingen har sedan 2018 avtagit från 2,3 procent i bruttonationalprodukt 
(BNP) till 1,2 procent 2019 och utvecklingen beräknas sjunka till 0,9 procent under 2020. Bedömningen är 
att Sverige går in i en lågkonjunktur mot slutet av 2020 men att det inte blir någon djupare nedgång utan 
en mer mild lågkonjunktur. 

De svenska offentliga finanserna är goda och det finns utrymme i statens budget att stärka 
kommunsektorns inkomster med statsbidrag. Detta kan vara en möjlig åtgärd för att hålla konsumtion och 
investeringar uppe i kommande konjunktursvacka. 

Trots en tydlig försvagning i den globala industrikonjunkturen och en svag utveckling för världshandeln, 
har den svenska utrikeshandeln 2019 gått starkt. Detta kan utläsas av en ökad nettoexport, vilket i stort 
också är den enda parametern som förklarar tillväxten för 2019. Under 2020-2022 kommer varken den 
offentliga eller hushållens efterfrågan att bidra till ökad tillväxt. Den svaga produktionstillväxten antas 
medföra en allt svagare arbetsmarknad och en minskning av antalet arbetade timmar. 

Ur ett globalt perspektiv med världsekonomin i fokus finns några positiva signaler, Brexit-frågan och 
handelskonflikten mellan USA och Kina har avtagit något. Trots detta kvarstår osäkerheter och den 
globala investeringskonjunkturen beräknas inte ta fart vilket kommer att påverka Sveriges exportindustri. 
Varken exporten eller investeringarna förväntas ge skjuts åt svensk BNP-tillväxt nästa år. 

Kommunernas utveckling 

Kommunernas ekonomi kommer inom de närmaste åren bli allt mer ansträngd. Skatteunderlagets 
ökningstakt dämpas och trycket på verksamheterna är högt som en följd av demografin. Kommunerna 
arbetar hårt med effektiviseringar, till exempel genom betydande generella effektiviseringar eller mer 
riktade åtgärder inom olika verksamheter. Det kommer att krävas åtgärder inom kommunerna uppgående 
till cirka 28 miljarder kronor år 2023 för att totalt klara ett resultat på 1,0 procent av skatter och generella 
statsbidrag. 

Kommunernas ekonomi är ansträngd och det är stora utmaningar inom individ - och familjeomsorgen, 
hemtjänsten, ekonomiskt bistånd och särskilda boenden. Statlig neddragning av Arbetsförmedlingen 
bidrar till att kommunerna får ta ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. 
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Kommuner måste både arbeta med effektiviseringar som ger snabb effekt i närtid och mer långsiktigt. Det 
innebär dels ett förebyggande arbete och dels omställning till metoder som ny teknik och digitalisering 
möjliggör. Ett annat sätt är samverkan mellan kommuner och andra organisationer. 

2.1.2 Mariestad kommuns ekonomiska utveckling 

Mariestads kommun beslutade i samband med budget 2020 om ett omfattande reformpaket på tre år samt 
en årlig effektivisering på 1 procent per år. Om inte dessa åtgärder vidtas kommer det finansiella gapet 
vara 100 mkr år 2022. 

Mariestads kommun redovisar ett resultat för 2019 som är 4,3 mkr bättre än budget. Därmed uppnås det 
finansiella målet att resultatet av skatt och statsbidrag är minst 1,0 procent. Det andra finansiella målet att 
soliditeten ska öka uppnås inte, vilket förklaras med att för stor del av investeringarna lånefinansieras. I 
bokslutet för 2019 redovisas stora budgetavvikelser inom välfärdsnämnderna. Kostnadsutvecklingen inom 
verksamheterna är för hög för att klara av minskade skatt- och statsbidrag. För att klara av att bemöta 
konjunkturnedgången framåt måste en årlig effektivisering om 1,0 procent fortgå och dessutom måste 
besparingar genomföras inom verksamheterna. 

Skatt- och statsbidragsutvecklingen för Mariestads kommun har varit positiv under slutet av 2019. Ett ökat 
invånarantal under året har medfört ökade skatteintäkter samt ökade statsbidrag uppgående till cirka 
fem mkr. Nya välfärdsmiljarder generar cirka 8,3 miljarder kronor för år 2020. Hur välfärdsmiljarderna 
kommer att fördelas till kommunerna för kommande år kvarstår att se. 

Riskerna och farhågorna i kommunens ekonomi är om konjunkturen blir ännu sämre eller om 
verksamheterna inte kan effektivisera och genomföra de besparingar som krävs. För att bemöta dessa 
risker och farhågor arbetas långsiktigt med ett av kommunfullmäktige beslutat reformpaket och 
budgeterar för en konjunkturbuffert för att bemöta svängningarna i skatteprognoserna. 

Befolkningsutveckling 2019  

Mariestad kommuns befolkning ökade med 165 personer under 2019. Vid årets slut hade kommunen 
24 537 invånare. Det totala flyttningsöverskottet var 186 invånare varav invandringsöverskottet bestod av 
56 invånare och det inrikes flyttningsöverskottet bestod av 130 invånare. Befolkningsökningen i 
Mariestads kommun 2019 berodde i huvudsak på färre antal inrikes utflyttningar, vilket bryter trenden att 
befolkningsökningen till stor del beror på invandringsöverskott. 

Invandringsöverskottet innehöll främst personer ur åldersgrupperna 5-14 år, 15-24 år och 35-44 år. Det 
inrikes flyttningsöverskottet bestod främst av personer ur åldersgrupperna 35-44 år, 45-54 år och 55-64 år. 

 

 

 

 

 

 

Inrikes inflyttning=personer som flyttar inom Sveriges gränser till Mariestads kommun 

Inrikes utflyttning=personer som flyttar från Mariestads kommun till en annan plats inom Sveriges gränser 

Inrikes flyttningsöverskott=antalet inrikes inflyttningar minus antalet inrikes utflyttningar 

Invandring/utrikes inflyttning/immigration=personer som flyttar utanför Sveriges gränser till Mariestads kommun 

Utvandring/utrikes utflyttning/emigration=personer som flyttar från Mariestads kommun till en plats utanför Sveriges gränser 

Invandringsöverskott= antalet personer som invandrar minus antalet som utvandrar 
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Händelser av väsentlig betydelse 

2019 har varit ett händelserikt år inom samtliga verksamheter och det hänt en hel del inom kommunens 
verksamheter men här redovisas några väsentliga händelser som inträffat under året: 

 Befolkningen ökade med 165 invånare och totalt invånarantal 31 december 2019 är 24 537. 

 I nuläget bor det cirka 200 personer i nya bostadsområdet Sjölyckan. 

 Badhuset öppnade efter en omfattande renovering och tillbyggnad. 

 Badhuset och biblioteket inrättade söndagsöppet. 

 Kommunens satsning på ny teknik genom ElectriVillage lockade många besöksgrupper till 
kommunen. 

 Ökade etableringsförfrågningar från företag. 

 Husbilsklubbens årsmöte blev en succé och genererade 20 procents ökade gästnätter. 

 Dacapo startade en ny yrkeshögskoleutbildning inom Cross Media. 

 Ishallens renovering påbörjades. 

 Fortsatt fokus på digitaliseringsarbetet, exempelvis utökat antal e-tjänster på hemsidan för att 
underlätta för våra invånare.  

2.1.3 Investeringsutveckling 

Under flera år har kommunen satsat på utveckling av nya bostadsområden och har även byggt två nya 
grundskolor. Detta för att generera nya kommuninvånare och därmed ökade skatteintäkter. Många 
investeringar ger också lägre driftkostnader över tid, exempelvis energieffektiviseringar (EPC).  

Generella satsningar 

 Att tillskapa möjligheter för fler bostäder och företagsetableringar är en viktig satsning för nå 
kommunens tillväxtmål. Fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjölyckan har pågått under hela 
året. Nya tomter för verksamheter har tagits fram och solcellsparken vid vätgastankstationen har 
satt Mariestad på världskartan. 

 Kommunen har precis som de senaste åren fortsatt satsat på att göra hamnområdet i Mariestad till 
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en attraktiv mötesplats och en väl fungerande anläggning. En fortsatt upprustning och utveckling 
av gång- och cykelvägar har gjorts och även satsningar på ny beläggning på det kommunala 
vägnätet. Att de oskyddade trafikanterna kan vistas i trafikmiljön på ett tryggt och säkert sätt är en 
viktig prioritering och här har flertalet trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförts. 

 Den fleråriga satsningen på energieffektiviserande åtgärder och riktat fastighetsunderhåll i de 
kommunala fastigheterna har nu avslutats. Under de senaste åren har 80 mkr satsats på 
energieffektiviseringar. Under året har även Mariestads teater genomgått en fasadrenovering och 
flera av de kommunala tillagningsköken har genomgått en renovering. 

 Inom vatten- och avloppsverksamheten (VA) har kommunen fortsatt haft fokus på och 
genomfört flertalet förnyelseprojekt på ledningsnätet för att säkerställa en långsiktig driftsäkerhet. 
Utöver det har VA-utbyggnad till Moviken och Askevik varit ett stort projekt som pågått hela 
året. 

Särskilda investeringsprojekt 

 Den nya tillgänglighetsanpassade bassängen och poolen för de allra minsta är ett uppskattat 
komplement till den större simbassängen i Mariestads badhus. Badhusprojektet som även innebar 
att det tillgänglighetsanpassades är nu avslutat och den upparbetade kostnaden 2019 uppgick till 
14 mkr. 

 Under året har en etapp pågått av projektet med att renovera ishallen och att förbättra 
förutsättningarna för de föreningar som bedriver verksamhet på Vänershofsområdet. 
Träningshallen har fått en ny fullstor rink och två nya omklädningsrum och en del kringarbeten 
har utförts. Upparbetade kostnader för året är drygt 15 mkr. Budgeten som är avsatt till projektet 
är totalt 40 mkr och resterande delar av projektet som i huvudsak innebär nya omklädningsrum i 
huvudarenan kommer att genomföras under år 2020. 

 Kronoparkens förskola har under året varit i planerings- och projekteringsstadiet. Förskolan ska 
bli den första i världen som ska energiförsörjas med solstrålar lagrade i vätgas. Förskolan kommer 
att byggas under år 2020-2021. Upparbetade kostnader under året har uppgått till 1,4 mkr. 

 Gärdesparken som genomgått en omgestaltning fördelat under flera år har nu genomgått den 
förändring som omfattas i projektet. Under 2019 gjordes den sista större byggnationen där parken 
fick en ny entré västerut. Upparbetade kostnader under året har uppgått till knappt 1,0 mkr. 

 Karlsholme folkpark genomgår en omgestaltning som påbörjades under året där gångvägar och 
ytor anpassats och en grillplats anlagts ute på udden. Omgestaltningen kommer att färdigställas 
under 2020. Upparbetade kostnader under året har uppgått till drygt 1,5 mkr. 

2.1.4 Finansiell analys 

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

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

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

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

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

Kommunens resultat för 2019 uppgår till 18,2 mkr. Årets resultat och årets avskrivningar har finansierat 
årets investeringar till 49,6 procent. Resterande del har lånefinansierats både via nya lån och nyttjande av 
checkkrediten.  

Mariestads kommun redovisar ett bra resultat i jämförelse med tidigare år och när hänsyn tas till intäkter 
och kostnader som inte hör till årets ordinarie verksamheter uppgår resultatet till 16,6 mkr vilket kan 
jämföras med föregående års resultat på 4,7 mkr. 

Under 2019 uppgår nettoinvesteringsvolymen till 161,3 mkr. Investeringarna har finansierats med egna 
medel (resultatet och avskrivningar) till 49,6 procent, resterande har lånefinansierats. I jämförelse med 
tidigare år är det en klar förbättring, där snittet är 37,8 procent över en fyraårsperiod. Det bör beaktas att 
föregående års resultat på 26,1 mkr omfattar engångsintäkter som försäljningsintäkter och 
vindkraftspremie, vilket finansierade en större del av 2018 års investeringar. 

För att klara av att investera utan ökade lånefinansiering kommer det att krävas återhållsamhet och 
prioriteringar av investeringar samt ett högre resultat. 

Kommunens risknivå mäter utvecklingen av likvida tillgångar och långfristiga skulder. Kommunens 
tillgångar i likvida medel är låg och finansiella skulder har ökat och när hänsyn tas till hela 
pensionsåtagandet är det långsiktiga handlingsutrymmet mycket svagt. Ett mått på det är soliditeten, 
inklusive hela pensionsåtagandet som är minus en procent. 

Kommunens resultat har en total avvikelse gentemot budget på plus 4,3 mkr, vilket tyder på en god 
budgetföljsamhet på totalnivå. Däremot kvarstår avvikelser gentemot budget inom välfärdsnämnderna. 
Den kraftiga kostnadsutvecklingen beror främst på ökade kostnader inom placeringar, försörjningsstöd 
och interkommunala ersättningar. 

2.1.4.2 Resultat 

  

Årets resultat 2019 2018 2017 2016 2015 

Årets resultat (mkr) 18,2 26,1 17,1 10,6 6,8 

Procent av skatter och bidrag (%) 1,3 1,9 1,3 0,8 0,6 

Reavinster och jämförelsestörande 
poster (mkr) 

-1,6 -21,4 -0.8 -0,1 -14,0 

Resultat efter reavinster och 
jämförelsestörande poster (mkr) 

16,6 4,7 16,4 10,5 -7,2 

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

Årets resultat för kommunen är positivt och uppgår till 18,2 mkr, vilket är ett mycket bra resultat i 
jämförelse med tidigare år. I och med resultatet ökar det egna kapitalet med motsvarade belopp. Resultatet 
motsvarar 1,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Per den 31 december 2019 
uppfyller kommunen därmed det finansiella målet för god ekonomisk hushållning. 

Om hänsyn tas till jämförelsestörande poster, vilket är kostnader och intäkter som inte hör till den 
ordinarie verksamheten utan bara tillfälliga för året, är resultatet mycket bra. 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter exklusive jämförelsestörande poster har ökat med 46 mkr, det vill säga hela 9,1 
procent. Ökningen är mycket högre än under 2018, då ökningen var 20 mkr. Detta förklaras bland annat 
av ökade intäkter från försäljning av tomter vid Sjölyckan (26,9 mkr) men också av en högre nivå på 
försäljning av verksamhet som är kopplad till teknisk verksamhet och överföring mellan närliggande 
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kommuner (MTG-teknik). Den högre nivån på försäljning av verksamhet finns också på kostnadssidan 
och elimineras i verksamhetens nettokostnad. 

När det avser taxor och avgifter, bidrag och hyror är nivån mellan åren i princip oförändrad då det endast 
är en ökning med 0,3 mkr. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader har ökat med 83,1 mkr (53 mkr föregående år), vilket motsvarar 4,6 procent. 
Denna ökning förklaras av ökade kostnader inom bland annat följande: 

 Personalkostnaderna har stigit med 29,6 mkr jämfört med 2018, vilket innebär en ökning med 2,5 
procentenheter (föregående år 3,0 procent). Antal tillsvidareanställda har minskat med sju 
personer mellan åren 2018 och 2019. 

 Ökade placeringskostnader, ökade kostnader för försörjningsstöd och ökade kostnader för 
interkommunala ersättningar med totalt 24,9 mkr, vilket motsvarar 2,0 procentenheter. 

 Kommunens avskrivningar uppgår till 61,8 mkr (57,7 mkr 2018). Årets nettoinvesteringar är 
161,3 mkr (164,3 mkr 2018). Avskrivningarna kommer att fortsätta öka även kommande år. Det 
beror på att investeringsnivåerna har höjts de senaste åren. 

Finansnetto 

Finansnettot (finansiella intäkter och finansiella kostnader) är bättre än föregående år och uppgår till 
1,0 mkr (-1,7 mkr 2018). 

I finansnettot redovisas även indexuppräkningen för utbyggnaden av E20 med 4,1 mkr. 

Skatteintäkter och nettokostnader 

Utveckling av skatteintäkter och 
nettokostnader 

2019 2018 2017 2016 2015 

Ökning/minskning av skatteintäkter 
och statsbidrag (mkr) 

48,3 33,0 44,0 54,0 46,0 

Procentuell förändring (%) 3,6 2,4 3,4 5,7 4,0 

Nettokostnadsökning/ minskning (mkr) 56,9 23,0 34,0 56,0 37,0 

Med hänsyn till jämförelsestörande 
poster (mkr) 

56,9 43,6 34,0 56,0 48,0 

Procentuell förändring (%) 4,3 1,8 3,4 5,7 3,2 

Med hänsyn till större 
jämförelsestörande poster (%) 

4,3 3,3 3,4 5,7 4,1 

 
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen har under 2019 ökat med 48,3 mkr, vilket är högre än 
föregående års ökning som uppgick till 33,0 mkr. En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att 
nettokostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna från skatter och statsbidrag. Tabellen ovan visar att 
nettokostnaderna har ökat snabbare än intäkterna från skatter och bidrag under 2019. Det kan jämföras 
med skatteintäkter och statsbidrag, som ökat med 3,6 procent och nettokostnaderna med 4,3 procent. 
Relationen mellan skatteintäkter/statsbidrag och nettokostnader måste vara stark om kommunen ska 
kunna möta framtidens demografiska förändringar och investeringsbehov. Att nettokostnaderna ökar 
snabbare beror främst på ökade kostnader under året inom försörjningsstöd, placeringskostnader och 
interkommunala ersättningar uppgående till 2,0 procent. 
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Nettokostnadsandel 

Nettokostnadsandel - olika 
kostnaders andel av skatteintäkter 
och utjämning (procent) 

2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetsnetto 94,3 94,8 94,7 95,9 96,4 

Avskrivningar 4,4 4,7 3,9 3,3 3,9 

Nettokostnad exklusive finansnetto 
och jämförelsestörande poster 

98,7 99,5 98,6 99,2 100,3 

Finansnetto 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 

Jämförelsestörande poster 0,0 -1,5 0,0 0,0 -0,9 

Nettokostnad totalt 98,7 98,1 98,8 99,2 99,4 

Årets resultat 1,3 1,9 1,3 0,8 0,6 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

Tabellen avseende nettokostnadsandelen har kopplingar till föregående tabeller. Den andel av 
skatteintäkterna som inte tas i anspråk av driftkostnader, 1,3 procent, är årets resultat. Nettokostnaden 
totalt har minskat sedan 2015. 

Investerings- och exploateringsredovisning 

Investerings- och 
exploateringsredovisning (mkr) 

2019 2018 2017 2016 2015 

Investeringar, skattefinansierad 
verksamhet 

75,7 139,6 241,4 252,2 78,1 

Investeringar, taxefinansierad 
verksamhet 

38,9 -4,8 0,8 14,5 9,7 

Investeringar, exploateringsverksamhet 46,7 29,5 10,5 21,4 16,6 

Årets nettoinvesteringar 161,3 164,3 252,7 288,1 104,4 

Årets resultat + avskrivningar 80,0 88,7 68,5 53,4 53,9 

- i förhållande till årets 
nettoinvesteringar (%) 

49,6 54,0 27,1 18,5 51,6 

 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 161,3 mkr. Budgeten för investeringar var 195,2 mkr. 
Investeringsbudgeten omfattar även årets ombudgeteringar på 26,8 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 nettoinvesteringarna för 2019 
(161,3 mkr) högre än det utrymme som skapats från verksamheten (80,0 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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2.1.4.3 Kapacitet 

 

 Soliditet 2019 2018 2017 2016 2015 

Soliditet exklusive hela pensionsåtagandet (%) 29 31 30 33 35 

Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet (%) -1 -3 -6 -9 -13 

  
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansieras av egna medel. Soliditeten exklusive pensionsåtagandet uppgår till 
29,0 procent, vilket är 2,0 procent lägre än föregående år. Att soliditeten exklusive pensionsåtagandet har 
minskat fyra av de senaste fem åren, beror främst på att investeringsnivån varit hög. Årets förändring 
beror på resultatet och en hög investeringsnivå. Med andra ord har kommunen lånefinansierat en större 
del av investeringarna under 2019 än under 2018. 2018 hade kommunen ett högre resultat på grund av 
försäljningsintäkter och vindkraftspremie. 

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 uppgår 2019 till minus en procent, 
en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år. 

Självfinansieringsgrad av 
investeringarna 

2019 2018 2017 2016 2015 

Självfinansieringsgrad av investeringarna 
(%)* 

49,6 54,0 27,1 18,5 51,6 

*) Självfinansieringsgraden visar hur stor andel av investeringarna som finansieras med egna medel. Ett 
mått på 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar och alltså inte 
behöver låna. 

Självfinansieringsgraden för 2019 är i nivå med förra årets, vilket förklaras av en fortsatt hög 
investeringsvolym. En större del av investeringarna har finansierats med lånade medel de senaste åren och 
årets resultat visar att endast hälften av investeringarna har finansierats med egna medel. För att minska 
lånefinansieringsgraden måste en större andel av skatteintäkterna och de generella statsbidragen gå till 
årets investeringar. Med andra ord måste resultatnivån vara högre. 

2.1.4.4 Risk 

 

Finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Aktier och andelar, bokfört värde 37,2 37,2 37,2 25,3 16,4 

Likvida medel 50,9 0,8 0,1 0,1 153,1 

Checkkredit 150 150 150 150 100 

  
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 året men vid bokslutstillfället var ingen 
kredit nyttjad ur ett koncernperspektiv. I snitt har kommunens nyttjande av krediten under året varit 
39,7 mkr och krediten har använts merparten av året. 
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Årets kassaflöde 

Kommunens kassaflöde (likvida medel enligt ovan) har varit positivt med 50,1 mkr under året. Det beror 
främst på att medel finns på koncernkonto i bank genom att dotterbolaget Mariehus AB sålt två 
fastigheter under året som genererat likvida medel. Koncernkontot redovisas övergripande hos 
kommunen. Investeringarna har till 50,4 procent finansierats genom lån. Därmed har kommunens 
låneskuld ökat under året. 

Finansiella skulder (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Lån i bank (kort- och långfristiga) 862,4 744,6 666,5 480,9 351,2 

  
Kommunens låneskuld har ökat med 118 mkr under 2019. Amortering har skett med 22,2 mkr. Av 
kommunens totala skulder (862,4 mkr) är 380 mkr intecknade i räntederivat och resten har rörlig ränta. 
Kommuninvest var under 2019 långivare bakom samtliga skulder. Kommunens genomsnittliga ränta för 
året var 1,15 procent (1,21 procent 2018). 

Redovisning av finansiell riskhantering 

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

De kommunala bolagen har beslutat om egna finanspolicys. Dessa kan skilja sig åt från kommunens. 

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 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 kommunen den rörliga räntan i lånet 
mot en fast ränta i en så kallad ränteswapp. Av kommunens låneskuld på 862,4 mkr finns 380,0 mkr i fast 
ränta med en återstående löptid på tre till sju år. 

I finanspolicyn anges att målet för skuldportföljens genomsnittliga räntebindning är mellan noll och tio år. 
Vid årets slut var den genomsnittliga räntebindningen 2,33 år. Utan räntesäkringar skulle den ha varit 
under ett år. 

För tillfället påverkar räntederivaten kommunens räntekostnader negativt. Samtidigt skyddar de mot 
eventuella framtida ränteuppgångar. De genomsnittliga räntekostnaderna under 2019 var 1,15 procent 
(1,21 procent 2018). Räntesäkringarna har höjt räntekostnaderna med 7,8 mkr. 

Marknadsvärdet på de befintliga räntesäkringarna har vid bokslutstillfället ett negativt marknadsvärde 
uppgående till 25,5 mkr. Marknadsvärdet ger en ögonblicksbild av den kostnad eller intäkt som skulle 
uppstå om de utestående derivatkontrakten skulle stängas. Marknadsvärdet är negativt eftersom den fasta 
räntan är högre än marknadsräntan. Kostnaden är jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste 
betalas till banken när ett bundet lån löses in i förtid. 
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Pensionsåtaganden 

Pensionsåtaganden (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Avsättning till pensioner (inklusive. 
löneskatt) 

16 17 18 19 14 

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 
(inklusive. löneskatt) 

572 589 627 645 671 

Total pensionsförpliktelse 588 623 645 664 685 

  
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. Mariestads kommun kommer inte att kunna täcka dessa utbetalningar med eget kapital. 
Den totala pensionsskulden är 588 mkr och totalt eget kapital är 548 mkr enligt balansräkningen. 

Det totala pensionsåtagandet har minskat mellan 2018 och 2019 liksom de senaste åren före det. 

Borgensåtaganden 

Borgensåtaganden (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Koncerninterna:      

Mariehus Fastigheter AB 656,9 497,3 401,3 402,5 406,8 

VänerEnergi AB 238,6 238,6 218,6 193,6 178,6 

Övrigt:      

Mariestads äldreboende 39,6 41,2 28,5 30,1 31,9 

HSB 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 

Föreningar 12,6 14,1 16,2 10,7 11,4 

Förlustansvar för egna hem och småhus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Totalt 948,3 792,0 665,5 637,9 628,8 

 
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. 94 procent av 
kommunens borgensåtaganden, 895,5 mkr, är till bolag inom koncernen. Denna del har ökat med 160 mkr 
sedan förra året. Anledningen är främst Mariehus fastigheter AB:s satsning på nya bostäder och en 
förändring av låneinstitut som inneburit ny borgen och därmed en lägre driftkostnad. 

2.1.4.5 Kontroll 

Budgetavvikelse 

Budgetavvikelse (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Budgetavvikelse årets resultat (efter 
jämförelsestörande poster) 

4,3 -6,6 +4,0 -2,4 -3,9 

Varav:      

verksamhetens netto 0,1 18,8 6,3 29,0 -3,6 

efter jämförelsestörande poster 0,1 -1,8 6,3 29,0 14,6 

Arbetsgivaravgifter och pensioner 3,2 -8,1 -10,1 -12,2 6,3 

Skatteintäkter och statsbidrag 3,3 -7,0 3,4 20,2 -6,0 

Finansnetto 1,0 2,2 6,8 6,4 4,7 

  
Den som följer budget har goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Nämnderna inklusive 
våra taxefinansierade verksamheter bidrar med ett överskott gentemot budget uppgående till 4,3 mkr. 
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Störst positiv avvikelse har kommunstyrelsen på 9,3 mkr. De största negativa avvikelserna redovisas inom 
socialnämnden och utbildningsnämnden (minus 12,7 respektive 12,8 mkr). 

Det som bör beaktas är budgetavvikelsen avseende arbetsavgifter, pensioner samt skatt och statsbidrag. 
Dessa kostnader kan kommunen inte påverka utan verksamheternas kostnader måste anpassas till dessa 
kostnader. 

På totalnivå för hela kommunen visar analysen inklusive jämförelsestörande poster att kommunen har en 
god budgetkontroll. 
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2.2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Kommunens styrmodell för 2019 är att kommunfullmäktige fastställer två finansiella mål och nämndmål 
utifrån fokusområden. 

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

 omvärldsanalys 

 investeringsprocessen 

 kommunövergripande mål- och budgetprocess 

 nämndens mål- och budgetprocess 

 uppföljning och analys 

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

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

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

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

2.2.1 Vision 2030 

Mariestad 2030 - vår vision 

För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart vi vill komma och därför har kommunen arbetat fram en 
vision som handlar om hur vi vill ha det i vår kommun i framtiden. Visionen ska vara en inspirerande 
ledstjärna som påverkar både stora och små beslut om vad kommunen ska lägga tid, pengar och andra 
resurser på. Förhoppningen är att visionen även ska inspirera andra att vara med och skapa framtidens 
Mariestad, såväl enskilda medborgare som företag, grupper och organisationer. 

Visionens fem byggstenar 

1. Den stolta sjöstaden 

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

2. Ledande inom hantverkets akademi 

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

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

4. Internationellt modellområde 

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

5. En naturlig mötesplats 

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

2.2.2 Så här arbetar vi med mål 

Vision 2030 är en bild av hur vi vill att vår kommun ska se ut i framtiden. Den är beslutad av 
kommunfullmäktige. En av våra viktigaste strategier för att nå dit är vår målstyrning. Kommunstyrelsen 
har beslutat att förlänga fokusområden till och med 2019, från och med 2020 har kommunfullmäktige 
beslutat om en ny styrmodell och kommunfullmäktigemål. Fokusområdena 2019 är: boende, 
kommunikationer, ungdomar, lärande och besöksmål 

Inom dessa fokusområden ska varje nämnd årligen sätta upp mål för hur nämnden vill bidra till att 
förverkliga Vision 2030. Alla nämnder har fem mål förutom kommunstyrelsen som har åtta mål. Dessa 
mål är alltid ettåriga men kan utgöra etappmål för mer långsiktiga mål. Nämnden kan välja att ha fler än ett 
mål per fokusområde så länge det totala antalet mål är fem stycken. Målen följs upp i samband med delårs- 
och årsbokslut. 

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

2.2.3 Intern kontroll 

Mariestad kommuns arbete med intern kontroll regleras genom reglemente för intern kontroll. 
Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. 

Med intern kontroll ska följande mål uppnås: 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 efterlevnad av lämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler med mera 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett 
ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att denna rapporterar utifrån 
kommunstyrelsens behov av kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska se till att en organisation upprättas för 
den interna kontrollen. 

Nämnderna ska varje år anta en intern kontrollplan. Olika granskningsområden bör väljas ut med 
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utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys. 

I samband med delårs- och årsbokslut har nämndernas arbete enligt årets interna kontrollplaner 
rapporterats till kommunstyrelsen och i huvudsak har arbetet bedrivits med tillfredsställande resultat. I de 
fall avvikelser noterats har respektive nämnd fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att hantera 
avvikelserna. 
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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 om två finansiella mål och 
nämndmål utifrån fokusområden.  

Finansiella mål 

De finansiella målen mäter kommunens ekonomiska ställning på kort och lång sikt. Nedan redovisas 
måluppfyllelsen vid årsskiftet. 

”Kommunen ska ha ett resultat som motsvarar 1,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag” 

Resultatmålet uppnås genom att årets resultat uppgår till 18,2 mkr vilket motsvarar 1,3 procent av årets 
skatt och statsbidrag. 
För att uppnå en långsiktig ekonomi i balans kommer det att krävas ett resultat om minst 2,0 procent över 
tid. 

Finansiellt mål Bokslut 2019 Bokslut 2018 Budget 2019 

Resultat (mkr) 18,2 26,1 13,9 

Procent av skatteintäkter och 
statsbidrag 

1,3 % 1,9 % 1,0 % 

 
”Soliditeten ska öka varje enskilt år” 

Soliditeten är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. För att stärka kapaciteten på längre 
sikt och upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste soliditeten öka varje enskilt år. 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, kan det utläsas av nedanstående tabell att soliditeten 
inklusive hela pensionsåtagandet har ökat men att det andra soliditetsmåttet har minskat. Förklaringen är 
att soliditetsmåttet inklusive hela pensionsåtagandet har förbättrats på grund av att skulden utanför 
balansräkningen (inom ansvarsförbindelsen) har minskat. 

Finansiellt mål Bokslut 2019 Bokslut 2018 Budget 2019 

Soliditet exklusive pensionsåtaganden (%) 29 31 28 

Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%) -1 -3 -3 

 
Måluppfyllelse nämnderna 

Måluppföljningen i denna årsredovisning baseras på respektive nämnds bedömning av status i samband 
med årets slut. Utförligare rapportering av måluppfyllelse per nämnd finns beskriven under rubriken 
måluppföljning i nämndsavsnitten. 

Totalt arbetar nämnderna med 29 mål. Uppföljningen vid årets slut visar att 19 av målen är uppnådda (tio 
vid delåret). Sju mål är delvis uppnådda (sex vid delåret). Tre av målen är ej uppnådda (åtta vid delåret). 
Vid årets slut var således 66 procent (19/29) av målen helt uppfyllda, 24 procent (7/29) delvis uppfyllda 
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och 10 procent (3/29) ej uppfyllda. 

Nämnd Antal mål Uppnått (grönt) 
Delvis uppnått 
(gult) 

Ej uppnått (rött) 

Kommunstyrelsen 8 4 1 3 

Tekniska nämnden 5 1 4 - 

Utbildningsnämnden 6 5 1 - 

Socialnämnden 5 5 - - 

Miljö- och byggnadsnämnden 5 4 1 - 

Totalt antal mål 29 19 7 3 

Totalt antal mål i procent  66 % 24 % 10 % 

  
Nämndernas ekonomiska utveckling 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning i verksamheterna krävs det att kommunfullmäktiges budget 
hålls. Under 2019 har flera åtgärder vidtagits för att uppnå kommunfullmäktiges budget. 

Budgetföljsamheten analyseras genom att se på utvecklingen av årets prognoser i förhållande till årets 
budget. Frågor att besvara är följande: vilka åtgärder som har vidtagits för klara av uppdraget att hålla 
budget och vilken styrning och kontroll nämnderna har haft under året för att hålla budgeten. 

Kommunstyrelsens uppgiftsplikt innebär bland annat att kontrollera att nämnderna fullföljer sitt uppdrag 
som kommunfullmäktige har givet i nämndens budgetram. Kommunstyrelsen har verkställt detta under 
året genom att besluta om inköpsstopp och återhållsamhet vid vikarietillsättning samt vid tillsättning av 
vissa tjänster där delegationen lyfts från chefer till ksau:s presidium. Åtgärderna kvarstår till dess att 
beslutet upphävs. 

Nämnd (mkr) Budget 2019 Tertial 1 Tertial 2 Bokslut 2019 
Avvikelse 
bokslut 

Kommunstyrelsen 103,2 100,1 97,2 94,0 9,3 

Tekniska nämnden 169,1 171,0 170,1 168,9 0,2 

Utbildningsnämnden 495,1 503,0 504,5 508,0 -12,8 

Socialnämnden 538,8 551,3 552,5 551,5 -12,7 

Miljö- och byggnadsnämnden 6,4 6,4 6,4 5,9 0,5 

Överförmyndarnämnden 1,5 1,9 1,9 1,7 -0,2 

Summa nämnder 1 314,1 1 333,7 1 332,6 1 329,9 -15,8 

 
Av tabellen kan utläsas att nämnderna har ett totalt underskott uppgående till 15,8 mkr. Då inkluderas inte 
finansverksamheten som innehåller försäljningsintäkter för tomter, pensioner, arbetsgivaravgifter och 
centralt övergripande medel. 

Vid årets andra prognos, tertial 2 efter augusti, redovisades totalt för hela kommunen en prognostiserad 
avvikelse uppgående till plus 9,0 mkr, en negativ avvikelse mot budget på 5,0 mkr. Det finansiella målet 
uppnåddes inte och åtgärder vidtogs av kommunstyrelsen, vilket medförde en positiv avvikelse gentemot 
budget uppgående till 4 mkr. 

Tekniska nämnden har efter tertial 1 vidtagit åtgärder såsom bland annat minskat underhåll samt lägre 
produktion, vilket har haft en positiv effekt på nämndens ekonomi. 

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott gentemot budget uppgående till 12,8 mkr. Åtgärder har 
vidtagits inom verksamheterna men det har på totalnivån inte givet någon resultateffekt eftersom 
kostnaderna för bland annat interkommunala ersättning har ökat i större takt. 
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Socialnämnden redovisar ett underskott gentemot budget uppgående till 12,7 mkr. Socialnämndens 
underskott beror främst på ökade ärenden inom försörjningsstöd samt ett ökat antal placerade barn. Detta 
medför totalt en avvikelse gentemot budget uppgående till 19,2 mkr. För att hantera de ökade kostnaderna 
har övriga verksamheter inom nämnden genomfört förändringar för att minska nämndens totalkostnader. 

Tabellen redovisar inte finansförvaltningens budget, som redovisar en positiv avvikelse gentemot budget 
uppgående till 15,9 mkr. Underskotten inom socialnämnden och utbildningsnämnden täcks av överskott 
från kommunstyrelsen och finansverksamheten. Vid en jämförelse på totalnivån uppnås en god 
budgetföljsamhet för året 2019. 

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. För 2019 redovisas det både överskott och underskott gentemot budget inom de större 
nämnderna. Underskotten inom socialnämnden och utbildningsnämnden täcks av överskott från 
kommunstyrelsen och finansverksamheten. Vid en jämförelse på totalnivån uppnås en god 
budgetföljsamhet för året 2019. 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att både de finansiella målen och verksamhetsmålen 
uppnås. Av årets resultat kan konstateras att ett av de två finansiella målen uppnås och att 66 procent av 
verksamhetsmålen uppnås. Detta medför att en god ekonomisk hushållning för året inte anses som 
uppnått. För att nå en god ekonomisk hushållning på längre sikt krävs att soliditeten ökar och att 
resultatnivån finansierar en större del av investeringarna. 
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2.4 Balanskravsresultatet 

Resultatanalys och avstämning av balanskravet 

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

Resultatanalys och avstämning av 
balanskravet (mkr) 

2019 2018 2017 2016 2015 

Årets resultat enligt resultaträkningen 18,2 26,1 17,1 10,0 6,8 

- avgår samtliga realisationsvinster -1,6 -0,8 -0,8 -0,1 -3,0 

+justering för realisationsvinster enl. 
undantagsmöjlighet 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+justering för realisationsförluster enl. 
undantagsmöjlighet 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-justering för återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

16,6 25,3 16,4 10,5 3,8 

-reservation av medel till 
resultatutjämningsreserv 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 16,6 25,3 16,4 10,5 3,8 

+synnerliga skäl att inte återställa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 16,6 25,3 16,4 10,5 3,8 

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

 
I ovanstående avstämning av det lagstadgade balanskravet har resultatet reducerats med de 
realisationsvinster som uppstått under året. Balanskravsresultatet för 2019 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. 

Resultatutjämningsreserv RUR 
(mkr) 

2019 2018 2017 2016 2015 

Resultat 18,2 26,1 17,1 10,6 6,8 

- Avgår reavinster -1,6 -0,8 -0,8 -0,1 -3,0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

16,6 25,3 16,4 10,5 3,8 

Skatteintäkter och statsbidrag 1 393 1 345 1 313 1 269 1 201 

Två procent av skatteintäkter och 
statsbidrag 

27,8 26,9 26,2 25,4 24,0 

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

-11,2 -1,6 -9,8 -14,9 -20,2 

Reservation till RUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Resultatutjämningsreserv RUR 
(mkr) 

2019 2018 2017 2016 2015 

Ackumulerat RUR 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 

 
För att göra en reservation till RUR ska resultatet överstiga två procent av skatter och generella 
statsbidrag. Nivån gäller för de kommuner som, liksom Mariestad, har negativ soliditet inklusive hela 
pensionsskulden. Med årets resultat menas det lägsta av årets resultat och årets resultat efter 
balanskravsjusteringen. 

Totalt har kommunen reserverat 24,4 mkr till resultatutjämningsreserven. 
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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, som exempelvis fältassistent eller badmästare. 

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 Ledarskap och medarbetarskap 

HR-stödet inom Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG) sker genom samverkansavtal där Mariestads 
kommun är värd. Samverkan trädde ikraft den 1 januari 2019. Tio HR-konsulter har arbetat på 
avdelningen under 2019. 

Det sker fortlöpande förändrings- och utvecklingsarbete vid kommunens arbetsplatser. En attraktiv 
arbetsgivare bryr sig om alla medarbetare. Att känna uppskattning, delaktighet och att det finns en 
möjlighet till utveckling i det egna arbetet är idag minst lika viktigt som lön och förmåner vid val av 
arbetsgivare. Motiverade och engagerade medarbetare med rätt kompetens är tillsammans med 
hälsosamma arbetsplatser en grundförutsättning för att kommunen ska kunna tillhandahålla 
medborgarnytta på ett effektivt sätt. 

Under året genomfördes en tvådagars arbetsmiljöutbildning i regi av företagshälsovården. Utbildningen 
riktade sig till chefer samt skyddsombud. Det genomfördes vid två tillfällen även en utbildning för chefer 
om alkohol och droger i arbetslivet. 

2.5.2 Kompetensförsörjning 

Gemensamt för samtliga arbetsgivare inom offentlig sektor är den framtida utmaningen att hitta nya 
medarbetare. Kompetensförsörjningsarbetet i MTG-kommunerna utgår från det gemensamma arbete som 
sker i Skaraborg på uppdrag av kommuncheferna. Arbetet innebär bland annat ett gemensamt deltagande 
på rekryteringsmässor i Västsverige. 

Under 2019 har arbetsgivaren fortsatt det arbete som påbörjades 2018 med heltid som norm inom delar 
av kommunens verksamheter. Intresset för kommunens arbete med heltidsfråga har varit stort och 
uppmärksammats av bland annat av Sveriges kommuner och regioner (SKR), Linköpings universitet och 
andra kommuner. 

2.5.3 Arbetsmiljö och hälsa 

Under året upphandlades nytt avtal företagshälsovård genom en gemensam upphandling för hela MTG.  

I december påbörjades införande av ett digitalt stödsystem för MTG-kommunernas systematiska 
arbetsmiljöarbete. 

Nytt för året är personalaktiviteten ”MTG klassikern” där Springtime i Mariestad, Riddarsprånget i Hova 
och Kanaljoggen i Töreboda ingår. Medarbetare från de tre kommunerna deltog och HR-avdelningen 
fanns på plats och bjöd efteråt på lättare tilltugg och dricka. 

Mariestads kommun är en rökfri arbetsplats. 

2.5.4 Jämställdhet och mångfald 

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

Under året har kommunens arbetsvärdering uppdaterats. Denna utgör grunden för arbetet med jämställda 
löner. 

Kommunens regelverk för jämställdhet har reviderats utifrån synpunkter som Diskriminerings-
ombudsmannen hade i samband med en inspektion. 

2.5.5 Kommunen i siffror 

Antal anställda 

Antalet tillsvidareanställda personer har minskat med sju personer mot föregående år. 

Samtliga sektorer utom sektor samhällsbyggnad har reducerat antal tillsvidareanställda. 

Antal tillsvidareanställda 2019 (inklusive tillsvidareanställda, 
visstidsanställda, provanställda och obehöriga enligt skollagen) 

2019 2018 2017 

Sektor ledning 123 127 132 

Sektor samhällsbyggnad 271 257 239 

Sektor stöd och omsorg 938 944 951 

Sektor utbildning 730 741 759 

Totalt 2 062 2 069 2 081 

 
Jämställdhet 

Antalet tillsvidareanställda kvinnor är 1 658 är och antalet män 407. Kvinnorna utgör 80 procent av antalet 
tillsvidareanställda och männen 20 procent, vilket är oförändrat mot föregående år. 

Löner 

Utfallet av lönerevisionen 2019 blev drygt 2,4 procent inklusive satsningar utöver ramtilldelning. Utöver 
satsningar på pedagoger gjordes en satsning på lokalvårdare utifrån resultatet av lönekartläggningen. 
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Den genomsnittliga månadslönen (heltidsbelopp) exklusive lönetillägg var 30 853 kronor den 31 december 
2019 (30 024 kronor 2018). Den genomsnittliga månadslönen för män var 32 725 kronor (30 191 kronor 
2018) och för kvinnor 29 528 (28 346 kronor 2018). 

Lönenivån är konkurrenskraftig i förhållande till länets övriga kommuner. 

Heltid - deltid 

Andelen kvinnor som arbetar deltid är 33,6 procent och andelen män är 15,9 procent, vilket är en 
förbättring mot föregående år då 41,7 procent av kvinnorna och 16,8 procent av männen arbetade deltid. 
Kvinnor har i genomsnitt 93 procent sysselsättningsgrad, vilket är en ökning med två procentenheter mot 
föregående år. Sysselsättningsgraden för män ligger kvar på 96 procent. 

Åldersstruktur 

Medelåldern för kommunens anställda är 47,1 år och har under de senaste tre åren minskat från 48,2 år 
under 2018 och 49,1 år under 2017. 

Pensionsavgångar och personalomsättning 

Under 2019 gick 56 anställda i pension. Under 2020 uppnår 55 personer åldern 65 eller äldre. Diagrammet 
visar den beräknade årliga pensionsavgången 2019-2028. Antalet medarbetare som går i pension under de 
närmaste åren kommer att öka markant för att sedan ligga på en högre nivå än i dag. 

 

Under 2019 slutade totalt 201 personer. Personalomsättningen under 2019 låg på 10,1 procent, att jämföra 
med 10,3 procent för 2018 och 10,4 procent för 2017. 

Mariestads kommun arbetar aktivt med frågor kopplade till kompetensförsörjning och generationsväxling. 

Sjukfrånvaro 

Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro har fortsatt jämfört med de föregående fyra åren. För 2019 ligger 
den på 5,6 procent att jämföra med 6,0 procent för 2018, 6,3 procent för 2017 och 6,5 procent för 2016. 

Förändringarna i sjukfrånvaron består generellt av minskad sjukfrånvaro i samtliga grupper utom för 
ålderskategorin 30-49 år vars frånvaro ökat marginellt. 
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Sjukfrånvaro i timmar av arbetad tid (inklusive timanställda), fördelat 
mellan kvinnor och män samt på åldersgrupper i procent 

2019 2018 2017 2016 

1 Total sjukfrånvaro     

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

2  Långtidsfrånvaro     

Av total sjukfrånvaro 34,0 40,0 43,0 44,1 

3 Sjukfrånvaro kvinnor     

Av sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor 6,4 6,6 6,9 7,4 

4 Sjukfrånvaro män     

Av sammanlagd ordinarie arbetstid män 3,0 3,7 4,6 3,6 

5 Sjukfrånvaro 29 år eller yngre     

Av sammanlagd ordinarie arbetstid 29 år eller yngre 4,8 5,2 4,5 4,9 

6 Sjukfrånvaro 30 - 49 år     

Av sammanlagd ordinarie arbetstid 30 - 49 år eller yngre 5,3 5,2 5,7 5,6 

7 Sjukfrånvaro 50 år eller äldre     

Av sammanlagd ordinarie arbetstid 50 år eller äldre 6,1 6,7 7,4 7,8 

 
Den ökning av sjukfrånvaron som fanns fram till 2015 har kunnat vändas tack vare insatta åtgärder i form 
av bland annat hälsoutveckling, hälsosamtal och effektiv rehabprocess. 
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2.6 Förväntad utveckling 

För att identifiera trender i omvärlden och för att verifiera risker och osäkerheter som kan påverka mål 
och visionen summeras några väsentliga förväntade utvecklingsområden inom kommunens verksamheter. 

 Mariestads kommun arbetar aktivt med att ta fram detaljplaner som möjliggör byggande av nya 
bostäder och etablering av nya verksamheter i enlighet med ambitionerna i översiktsplanen och 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

 Detaljplanen för Törnberga inom Sjölyckan-området beräknas kunna antas i början av år 2020. 
Under förutsättning att miljötillståndet för reningsverket vinner laga kraft kommer även 
detaljplanen för Katthavsviken att kunna antas under år 2020. 

 Förslag till detaljplaner för nya verksamhetsområden utmed E20 (Hindsberg och Sund) har tagits 
fram och dessa kommer att kunna antas när Trafikverket är klar med projekteringen av E20-
ombyggnaden. Ytterligare mark behöver framöver att planläggas för att kunna möta företagens 
efterfrågan på nya verksamhetsområden. 

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

 Ökade krav i läroplaner för både förskola, grundskola och särskola gör att behoven av utbildad 
och legitimerad personal ökar. 

 Fortsatt arbete med och byggnation av Kronoparks förskola med ny energiteknik (vätgas). 

 Samtliga verksamheter kommer arbeta med förändrade arbetssätt med stöd av digitalisering, 
exempelvis till följd av ökade demografiska kostnader. 
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2.7 Den kommunala koncernen 

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

Den sammanställda redovisningen omfattar förutom kommunen även: 

 Mariehus Fastigheter 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 Skaraborgskommunalförbund. 

2.7.1 Årets resultat i koncernen 

Årets resultat för den sammanställda redovisningen visar ett överskott med 17,4 mkr. 

Resultatet är i nivå med föregående år då resultatet var ett överskott med 17,6 mkr. Kommunen och 
VänerEnergi AB och Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) visar en resultatökning medan 
kommunen och Mariehus Fastigheter AB visar en resultatförsämring jämfört med föregående år. Mariehus 
Fastigheter AB visar även i år ett negativt resultat, minus 16,5 mkr före skatt, vilket förklaras av en 
nedskrivning av bokfört värde på fastigheter under året. En större nedskrivning gjordes även 2018. I 
VänerEnergi AB är resultatet före skatt 3,9 mkr lägre än året före. 
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Elimineringar av kostnader och intäkter i resultatet inom koncernen har skett netto med 6,2 mkr. 

Balansräkningen i den sammanställda redovisningen omsluter 3 365 mkr. Det är en ökning jämfört med 
2018 med 153 mkr. Den främsta anledningen beror på den fortsatt höga investeringsnivån i koncernen, 
detta gör att värdet på de materiella anläggningstillgångarna ökar markant. Försäljningar inom Mariehus 
Fastigheter medför en minskning av de totala tillgångarna. Total nettoinvesteringsnivå i koncernen under 
året var 358 mkr, en minskning med 56 mkr från 2018. 

Soliditeten är på samma nivå jämfört med föregående år, 25,0 procent. Att nivån är den samma beror på 
att ökningen av lån har kunnat hållas nere med i första hand anledning av försäljning av fastigheter i 
Mariehus Fastigheter AB. Detta även då resultatet för koncernen är förhållandevis lågt och investeringarna 
fortsatt höga. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 352 mkr vilket är en ökning med 3,9 procent mot 2018. Som 
en del i verksamhetens nettokostnader finns en nedskrivning i Mariehus Fastigheter AB av kvarteret Eken 
på 15,5 mkr. Anledningen till nedskrivningen är att marknadsvärdet på fastigheten är lägre än kostnaderna 
för nyproduktion. 

Kommunen begär in ekonomiska prognoser två gånger (tertial 1 och 2) per år på årsresultatet plus siffror 
vid bokslutet även för de kommunägda aktiebolagen. För kommunen och aktiebolagen finns ett 
koncernkonto i bank. Genom att likvida medel samordnas går det att kortfristigt låna inom koncernkontot 
istället för direkt i bank. Koncernkontots kredit hos banken på 150 mkr var inte nyttjad vid årsskiftet. 

2.7.2 Sammanfattning viktiga händelser i koncernen 

 I projektet ElectriVillage har det anlagts ytterligare ett antal nya laddstationer för elfordon. 

 Utbyggnaden av fibernäten i VänerEnergi AB:s stadsnät är i stort sett färdig. Områdena i tätorten 
är färdigställda och anslutningar i flerfamiljshus ökar. 

 Område elnät har fortsatt att vädersäkra ledningarna genom att gräva ned dem. Utbyte av samtliga 
14 800 elmätare pågår under flera år. 

 Ombyggnationen av Ärlan 3 & 4 (Knallenhuset) påbörjades under maj. Projektet omfattar 
ombyggnation av entréplan med nya entréer och lokaler. 

 Nybyggnadsprojektet Eken 2 med stort fokus på den yttre gestaltningen och byggnader helt i trä. 
Bostäderna stod inflyttningsklara i oktober månad. 

 Projektet Lejonet 9 genomförs med inriktningen mot bostadsrätter och försäljning av dessa pågår 
parallellt med byggarbetet. Det är tidigare tomställda kontorslokaler som byggs om till bostäder. 
Planerad inflyttning är 1 augusti 2020. 

2.7.3 Årets investeringar 

 VänerEnergi AB:s investeringar uppgår till totalt 63,7 mkr med en budget på 65,8 mkr. Utfallet är 
12,1 mkr lägre än föregående år. De största investeringarna har skett inom stadsnät (20,1 mkr) 
och elnät (25,4 mkr). 

 Mariehus Fastigheter AB:s investeringar under året uppgår till totalt 238,0 mkr med en budget på 
299,1 mkr. Utfallet är högre än föregående år då motsvarande var 174,0 mkr. Av det budgeterade 
beloppet fortsätter flera projekt över flera år. Pågående projekt för ombyggnad av kvarteret 
Lejonet 9 och Ärlan 4 motsvarar 69,2 mkr. Eken 2 och Ärlan 3 har färdigställts under året. 
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2.7.4 Kommunägda bolag 

2.7.4.1 Mariehus Fastigheter AB 

Bolaget äger och förvaltar hyresfastigheter i centrala Mariestad och Ullervad. Tre bolag ingår i koncernen 
Mariehus. Mariehus Fastigheter AB är moderbolag med döttrarna Mariehus Ärlan AB och Mariehus 
Uttern AB. 

Ekonomisk översikt Mariehus Fastigheter AB 

Bolagets resultat uppgår till minus 16,5 mkr före skatt (föregående år minus 21,7 mkr), vilket är 28,1 mkr 
lägre än budgeten på plus 11,6 mkr. 

Anledningen till det negativa resultatet är nedskrivningar på 15,5 mkr för fastigheten Eken 2 och 25,5 mkr 
för Ärlan 4. Nedskrivningarna sker för att nå ett marknadsvärde på fastigheterna. 

Flera stora projekt har pågått under året, bland annat Eken 2 och Lejonet 9. 

Under året har planering skett och en åtgärdsplan tagits fram för att utföra stamrenovering i ett antal 
fastigheter under en femårsperiod. 

Försäljning av två fastigheter, kvarteret Galeasen 1 och kvarteret Strandgården 1, på totalt 84 lägenheter 
har skett till HSB. 

Personaluppgifter Mariehus Fastigheter AB 

Bolaget har 31 tillsvidareanställda varav 8 kvinnor och 23 män, vilket är en ökning med en person jämfört 
med föregående år. Totala personalkostnader var 16,1 mkr och kostnaden för sjuklön var under året 
0,5 mkr. Motsvarande siffror för 2018 var 15,5 mkr och 0,5 mkr. 

Den totala sjukfrånvaron under året var 4,9 procent, en minskning med 2,3 procent jämfört med 2018. 
Långtidsfrånvaron var 74,9 procent och sjukfrånvaron för män respektive kvinnor var 3,5 och 9,2 procent. 
Motsvarande siffror för 2018 var 74,9, 5,8 och 11,6 procent. 

2.7.4.2 VänerEnergi AB 

VänerEnergi AB ägs till 88 procent av Mariestads kommun och till 12 procent av Töreboda kommun. 
Bolaget bedriver nätverksamhet i Mariestad och Töreboda kommuner. Dotterbolaget VänerEl AB 
bedriver elförsäljning som återförsäljare till Mälarenergi AB. VänerEnergi AB bedriver också 
fjärrvärmedistribution i Mariestads tätort. Värmen inköps från intressebolaget Katrinefors Kraftvärme AB 
(KKAB, ägarandel 50 procent). Som ett intressebolag finns även Fastbit AB (ägarandel 33 procent). 

Ekonomisk översikt VänerEnergi AB 

Bolagets resultat uppgår till plus 33,0 mkr före skatt, varav 29,1 mkr är Mariestads kommuns andel. Detta 
är 7,4 mkr högre än budget på 21,7 mkr. Resultatet 2018 var plus 37,5 mkr och kommunens andel 
33,0 mkr. 

Resultatet för stadsnät är åter mycket starkt med anledning av anslutningsavgifter i den pågående och 
omfattande utbyggnadstakten. Anslutningsavgifter är av engångskaraktär. 

För område elnät visas ett resultat på över 20 mkr. Ökade intäkter och lägre kostnader för material, 
nätförluster och överliggande nät är främsta orsakerna. 

Affärsområde telekom visar också ett bra resultat. Lägre omkostnader håller resultatet på en positiv nivå. 

Fjärrvärmen har haft en lägre försäljningsvolym än året innan men ger ett bättre resultat än budget till 
följd av lägre kostnader än planerat. 
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Personaluppgifter VänerEnergi AB 

Bolaget har 49 tillsvidareanställda varav 15 kvinnor och 34 män, vilket är en minskning med en person 
jämfört med föregående år. 

Totala personalkostnader var 36,0 mkr och kostnaden för sjuklön var under året 0,2 mkr, motsvarande 
siffror för 2018 var 34,8 mkr och 0,2 mkr. Den totala sjukfrånvaron under året var 1,7 procent, en 
minskning från 2,5 procent 2018. Korttidsfrånvaron var 1,5 procent jämfört med 1,8 procent 2018. 

2.7.4.3 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett kommunalförbund bestående av sju kommuner i 
Skaraborg. En politiskt tillsatt direktion, med representanter för kommunerna, fattar beslut om 
verksamheten. Med hänsyn till den andel som Mariestads kommun betalar, beräknas förbundets andel i 
kommunens koncernbolag vara 26,27 procent. 

Ekonomisk översikt Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Kommunalförbundets totala resultat för året är plus 0,4 mkr varav 0,1 mkr är kommunens andel. 
Resultatet stannar kvar i RÖS och återbetalas inte till kommunen. 

2.7.4.4 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 tillsammans med 38 kommuner samt 
Västra Götalandsregionen medlem. Förbundet leds av en direktion med förtroendevalda från 
samtliga medlemmar. 
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3 Nämndernas verksamhetsberättelser 
I detta avsnitt redovisas de viktigaste delarna av den verksamheten som bedrivits i Mariestad 
kommuns nämnder under 2019. Här inkluderas viktiga händelser, kommentarer om framtiden, 
uppföljning av nämndernas mål i arbetet för att nå Vision 2030 och en ekonomisk analys av 
verksamheterna. 

3.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  

Ordförande: Johan Abrahamsson (M) 

Vice ordförande: Anders Karlsson (C) 

Andra vice ordförande: Ida Ekeroth (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

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

 
Ansvarsområden 

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

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

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

 Leda och samordna arbetet med övergripande mål och riktlinjer. 

 Styrning av hela den kommunala verksamheten. 

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

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

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

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

 Utveckling av turism och kultur- och fritidsliv. 

 Utvecklingsarbetet med högskolor/yrkeshögskolor och universitet. 

Viktiga händelser under året 

 Under året har en ny budgetprocess implementerats och en ny styrmodell tagits fram. Detta för 
att knyta ihop verksamhets- och ekonomistyrning samt tydliggöra rollerna mellan politiker och 
tjänstepersoner. 

 Under året har en e-tjänsteplattform tagits i drift. 

 Badhuset öppnade efter en omfattande renovering och tillbyggnad. 

 Badhuset och biblioteket inrättade söndagsöppet. 

 ElectriVillage har haft stora besöksgrupper vilket fört med sig inkomster till näringslivet då de 
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bland annat lagt sina konferenser i Mariestad. 

 Ökade etableringsförfrågningar från företag. 

 Husbilsklubbens årsmöte blev en succé och genererade 20 procents ökade gästnätter. 

 Dacapo startade en ny yrkeshögskoleutbildning inom Cross Media. Utbildningen utvecklar 
färdigheter inom projektledning med fokus på olika medieformer såsom webb, film, musik och 
spel. 

Framtid 

ElectriVillage fortsätter med inriktningen att skapa nya jobb baserade på klimathållbar affärsutveckling. 
Förslag till detaljplaner för nya verksamhetsområden utmed E20 (Hindsberg och Sund) har tagits fram. 
Ytterligare mark behöver framöver att planläggas för att kunna möta företagens efterfrågan på nya 
verksamhetsområden. Dessutom detaljplaneras byggande av nya bostäder och etablering av nya 
verksamheter i enlighet med ambitionerna i översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet. 
Kompetensförsörjningsfrågan kommer att bli en betydande framtida utmaning. Det ställer ökade krav på 
att kommunen samverkar med andra arbetsgivare. 

Måluppföljning 

Måluppföljningen i denna årsredovisning baseras på respektive nämnds bedömning av status i samband 
med årets slut. I rapporten åskådliggörs status med en mätare som går från rött till grönt där rött = målet 
är inte uppnått, gult = målet är delvis uppnått och grönt = målet är uppnått. För vissa mål mäts utfall 
genom ett ja- eller nej svar där ja = 1 och nej = 0.  

Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

2000 nya bostäder till 2025 285 110 39 % 

 

Kommentar 

Under år 2019 har detaljplaner antagits som möjliggör byggnation av 110 bostäder. 

1650 nya arbetstillfällen 

till år 2025 

118 118 nya 
arbetstillfällen 

100 % 

 

Kommentar 

Mätning av nya arbetstillfällen för Mariestad är bristfällig, det är mer en bedömning och kommentarer från Arbetsförmedlingens prognoser. 
Definitioner kring mätvärden måste tas fram. Indikationer kring att det tillkommit verksamheter i Mariestads kommun under året ger att det 
mycket väl kan vara måluppfyllelse.  

 

Stärkt kompetensförsörjning 2025 1 1 100 % 

 

Kommentar 

Personalcheferna i Skaraborg har på uppdrag av kommuncheferna arbetat fram ett Skaraborgs-övergripande kompetensförsörjningsarbete. 
Skälet till detta är att varje enskild kommun, oaktat storlek, har svårt att hävda sig i konkurrensen gentemot större regioner. Genom att lyfta 
fram Skaraborgsperspektivet och kommunicera våra gemensamma styrkor kan vi hävda oss i konkurrensen. Det som lyfts fram som 
konkurrensfördelar i detta arbete är bland annat nationellt kända industriföretag, en levande landsbygd och den internationellt 
uppmärksammade hållbarhetssatsningen ElectriVillage. Dessutom finns attraktiva boendeorter och korta avstånd mellan kommunerna varför 
en inflyttning till en kommun med lätthet gagnar även de omkringliggande kommunerna. 

I det gemensamma arbetet har skaraborgskommunerna var för sig identifierat kommande bristyrken. Sammanställningen visar att samtliga 
kommuners behov är i princip identiska. Tabell nedan visar på det totala behovet i Skaraborg samt uppgifterna för Mariestad. 

 

  

Antal 
tillsvidare-
anställda (dec 
2018) 

Antal avgångar 
inklusive. 
pensioner 
(2018) 

Antal 
pensionsavgån
gar (2018) 

Personal-
omsättning i % 
2018 

Prognos 1 år Prognos 5 år 

Skaraborg 21 990 2420  11% 2420 12 100 

Mariestad 2 069 203 59 9,70% 201 1 005 
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Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

 

För närvarande har nedanstående aktiviteter påbörjats: 

 Samverkan med nätverk inom kommunerna. 

 Målstyrningsarbete som tydligare profilerar Mariestads kommun som arbetsgivare. 

 Gemensamt ledarutvecklingsprogram för chefer.  

 Hållbart arbetsliv chefer, introduktion socialsekreterare, ledarprogram nya chefer. 

 Gemensam kompetensutveckling HR. 

 Kartläggning av lärosäten som utbildar till våra yrkesgrupper. 

 Gemensam marknadsföring på mässor genomförs av berörd verksamhet och HR. 

 

Kommande arbete: 

Varje Sektor ska inför 2020 identifiera ett antal aktivister som ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen. 

 

Förbättrade förutsättningar för 
studentboende 

1 0 0 % 

 

Kommentar 

Arbete med utvecklingsplan har pågått under 2019 och ett program förväntas att  redovisas under början av 2020. 

 

Öka marknadsföringen av Mariestads 
kommun och dess bolag 

1 1 100 % 

 

Kommentar 

Rekrytering av platsmarknadsförare klar. Genom ElectriVillage har Mariestad fått enorm uppmärksamhet under året både nationellt i radio, tv 
och tidningar, men även internationellt. 

 

Minskad psykisk ohälsa hos yngre och 
äldre samt minskad ensamhet hos äldre 

1 0 0 % 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen gav 14 maj dåvarande fritidsavdelningen i uppdrag att med stöd av resurser från och inom målområde 6 anställa två stycken 
fältfritidsledare under en projektperiod. Efter avslutad rekryteringsprocess återstod två sökande som båda tackade nej till anställning. 
Då en ny rekryteringsprocess inte skulle kunna påbörjas förrän efter sommarsemestern och med tanke på det osäkra ekonomiska läget för 
2020 beslutade fritidschefen att vänta med ny rekryteringsprocess tills förutsättningarna för lönesättning och anställningsform åter igen har 
varit uppe för politisk behandling. 

 

Sänkt arbetslöshet i Mariestad högst 5 % 7,1 % 58 % 

 

Kommentar 

Under senare delen av 2019 från oktober ser vi en ökning av ungdomsarbetslösheten i Mariestad vilket även syns på försörjningsstödet där 
antal unga och unga vuxna i åldern 18-29 år ökar. Under november uppbär 44 ungdomar försörjningsstöd. Genom Arbetsförmedlingens 
statistik så kan ökningen tydliggöras gällande unga mellan 18-24 år enligt följande. I november 2018 var 70 ungdomar öppet arbetslösa och 
samma period i år var antalet 89. 

Under 2020 ska gruppen 18-29 år prioriteras i arbetet med att avsluta till arbete/studier bland annat genom tätare kontakt, mer vägledning och 
stöttning för att ta eget ansvar. I detta arbete ingår arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, sektor utbildning och 
integration. Tanken är även att vården genom sina rehabkoordinatorer ska vara del av denna samverkan. 

Även om man tittar på hela gruppen 16-64 år så ökar arbetslösheten i november 2019 i jämförelse med föregående år. I november 2018 var 
872 öppet arbetslösa och samma siffra i november 2019 var 890. 

  

ElectriVillage, en testmiljö för hållbara 
innovationer och del in ny-

industrialiseringen av Mariestad 

1 1 100 % 

 

Kommentar 

ElectriVillage är idag efter årets insatser ett koncept som är uppmärksammat nationellt och internationellt, där flera inslag i tv, radio och 
tidningar gjort Mariestad uppmärksammat som ett centrum för hållbara innovationer. Det lokala näringslivet har börjat ingå i konceptet som 
en del av ny-industrialiseringen. 
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Ekonomisk översikt 

Kommunstyrelsen (mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -26,4 -45,0 18,6 

Kostnader 157,9 166,2 -8,3 

Nettokostnader 130,5 121,2 9,3 

  

Kommunövergripande poster (mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -30,0 -28,1 -1,9 

Kostnader 36,7 27,4 9,3 

Nettokostnader 6,7 -0,7 7,4 

  

Kommunstyrelsen gör totalt sett ett överskott på 16,7 mkr jämfört med budget. 

Det är posterna förfogandemedel, socioekonomiska medel och medel för psykisk ohälsa som genererar 
överskottet inom kommunstyrelsen. Överskottet för de kommunövergripande posterna hör 
tilltillkommande kapitalkostnader, arbetsgivaravgifter, pensioner. 

 När det gäller kommunstyrelsens verksamheter så gör flertalet enheter också ett överskott. Stora delar av 
överskotten kan härledas till vakanta tjänster. Övriga positiva avvikelser visar IT- nämnden men även 
kultur- och fritidsavdelningen där biblioteket gör ett överskott på grund av statsbidrag. Även 
fritidskontoret gör ett överskott på grund av färre bidragsansökningar och att fritidsgårdarna har hållit 
nere på kostnader för att dämpa minskade intäkter när badhuset har varit stängt för renovering. 

De negativa avvikelserna mot budgeten består till stor del av att arbetsmarknadsenheten gör ett underskott 
på grund av minskade intäkter i samband med arbetsförmedlingens omorganisation. Försäljningen av 
tomter visar också ett underskott mot budget på grund av framflyttade betaldatum. 

Tillgänglighetsfrågor 

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

 Hinder undanröjs så att kommunen är tillgänglig och användbar för alla och att delaktigheten i 
samhällslivet gäller alla. 

 Funktionshinderperspektivet finns med inom alla områden i de kommunala verksamheterna. 

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

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

Fokus för tillgänglighetsarbetet under 2019 har varit tillgänglighet till kollektivtrafik med åtgärder dels på 
busshållplatser och dels tillgängligheten till dessa. I Mariestad har busshållplatserna vid Högelidsskolan och 
Prismaskolan tillgänglighetsanpassats. Under 2019 har även flera gång-och cykelpassager byggts om för 
ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet där passagerna har anpassats så att personer med rullstol/rollatorer 
och personer med synnedsättning kan ta sig över på ett bra sätt. Till exempel har passager i anslutning till 
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Nya torget byggts om för ökad tillgänglighet. 

FN:s barnkonvention  

Kommunen arbetar löpande med frågor som rör barns rätt i samhället. Barn och ungdomsenheten inom 
individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar enligt Barns behov i centrum, BBIC, som ska stärka 
barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets behov och ger den sociala 
barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och 
uppföljning. I alla beslutsunderlag eftersträvas barnets synpunkter och delaktighet i arbetet. 

Barnperspektivet ska även vara tydligt i handlingsplaner mot arbete/studier som utförs inom 
arbetsmarknadssidan. Vid ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd ska en bedömning av barnets bästa 
dokumenteras, både vid positiva och negativa beslut. I samband med ansökan om skulder avseende el-, 
hyres- och barnomsorgsskuld ska en barnkonsekvensanalys alltid upprättas. 

Klimatanpassning 

Kommunfullmäktige har antagit en klimatanpassningsplan. Enligt planen är det kommunstyrelsen som 
ytterst ansvarar för att klimatanpassningsarbetet drivs framåt och att det löpande följs upp och utvärderas. 
Det åligger sektor samhällsbyggnad att samordna arbetet och sammanställa en årlig uppföljningsrapport 
till kommunstyrelsen. En utvärdering av klimatanpassningsplanen planeras ske under nästa mandatperiod 
och då samordnas med aktualiseringsförklaringen av översiktsplanen. 

Bland de åtgärder som vidtagits under 2019 kan följande nämnas: 

 En skyfallsutredning har tagits fram. Utredningen visar vilka områden i Mariestads tätort som 
kommer att översvämmas vid skyfall och utgår ett viktigt planeringsunderlag. 

 Miljöprövning av reningsverket i Mariestad. I ansökan redovisas hur reningsverket ska säkerställas 
i händelse av stigande vatten i Vänern. 

 Diverse åtgärder med syfte att stärka robustheten och kapaciteten i vatten- och avloppssystemen 
(VA). Åtgärderna har stöd i VA-planen och dagvattenpolicyn. 

 Revidering av dagvattenpolicyn. Berörda verksamheters ansvar för att säkerställa en fungerande 
dagvattenhantering i nu och i framtiden har förtydligats och förankrats. 
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3.2 Tekniska nämnden  

Tekniska nämnden  

Ordförande: Sven-Inge Eriksson (KD) 

Vice ordförande: Erland Gustavsson (M) 

Andra vice ordförande: Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 

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

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Vatten- och avloppavdelning, gatuavdelning, lokalvårdsavdelning, fastighetsavdelning, produktionsavdelning samt mät- och geodataenhet. 

 
Ansvarsområden 

Nämnden ansvarar för försörjning av vatten och avlopp (VA), gator, vägar, parker, hamn (Mariestads 
kommun), trafikfrågor samt kart- och mätverksamhet. 

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

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

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

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

 Lokalvård i lokaler där kommunen bedriver sina olika verksamheter. 

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

Viktiga händelser under året 

 Kundnöjdheten har ökat enligt nationell undersökning 

 Under året har teknisk ledning förstärkts med en verksamhetsutvecklare 

 Inom mät- o geodata har samarbetet med Lantmäteriet stärkts och verksamheten har utvecklats 
till att bli framstående nationellt inom sitt område 

 Ishallens renovering har påbörjats och de satsningar som gjorts har varit uppskattade 

 Rekrytering av ny fastighetschef har genomförts 

 VA-verksamheten har genom att ha åtgärdat flertalet större vattenläckor skapat en 
kapacitetsreserv 

Framtid 

Ett större omställningsarbete behöver göras för att öka produktiviteten genom nya arbetssätt och 
samverkan både internt och externt för att möta de ekonomiska utmaningarna. Utvecklingsinsatser 
kommer att göras för att skapa en än mer affärsmässig organisation. Stora investeringsprojekt väntar vilket 
ställer krav på tillgängliga resurser och rätt prioriteringar för kostnadseffektiva genomföranden. 
Att stärka medborgarens upplevelse om ett välskött, tryggt Mariestad är högt prioriterat. 

Måluppföljning 

Måluppföljningen i denna årsredovisning baseras på respektive nämnds bedömning av status i samband 
med årets slut. I rapporten åskådliggörs status med en mätare som går från rött till grönt där rött = målet 
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är inte uppnått, gult = målet är delvis uppnått och grönt = målet är uppnått. För vissa mål mäts utfall 
genom ett ja- eller nej svar där ja = 1 och nej = 0.  

Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

Öka tryggheten och säkerheten för 
medborgarna i MTG 

100 % 100 % 100 % 

 

Kommentar 

Målet går inte fullt ut att mäta, men en sammantagen bedömning sett till de aktiviteter som genomförts gör att målet ändå uppfylls. 

 Medborgarundersökningen genomförs i de tre kommunerna under olika perioder. Mätningen skulle behöva samordnas för att 
verksamheterna i MTG ska få ett rättvisande resultat. Undersökningen genomfördes i Mariestad 2014, Töreboda 2018, Gullspång 
2017. 2019 har ingen av kommunerna genomfört medborgarundersökningen. 

 Antalet allvarliga olyckor som inträffat är ett dödsfall som berodde på sjukdom. 

  

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 100 % 50 % 50 % 

 

Kommentar 

Den samlade bedömningen är att målet inte fullt ut uppfylls. 

 Under maj/juni genomfördes undersökningen för hållbart medarbetarengagemang (HME-undersökningen) som påvisar ett fortsatt 
högt resultat, dock något lägre än föregående år varför målet inte kan anses uppfyllas för 2019. 

 Sjukfrånvaron har för helåret 2019 kraftigt minskat jämfört med år 2018. 

 Det har tyvärr förekommit arbetsplatsolyckor som lett till sjukfrånvaro vilket gör att målet inte kan anses uppfyllas under 2019. 

 Medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts enligt plan. 

 

Säkerställa och öka tillgängligheten till 
kommunala vattentjänster för 

medborgarna i MTG 

100 % 50 % 50 % 

 

Kommentar 

Den samlade bedömningen gör att målet inte kan anses vara helt uppfyllt för år 2019. 

 Under årets andra halvår skedde ett antal större vattenläckor och även någon enstaka översvämning i källare vilket gör att antalet 
abonnenter som drabbades av driftstörning ökade från 2018, dock marginellt. 

 Andelen medborgare med tillgång till kommunalt vatten och avlopp (VA) ökar 2019 jämfört med 2018. 

 Förnyelsetakten på ledningsnät når inte upp till målet om 1 procent sett till en MTG-helhet där ledningsnätsåtgärder i Gullspång 
inte fullt ut genomfördes som planerat. 

 Det förebyggande underhållet på vatten- och avloppsreningsverken har följt planen. 

 

Tekniska nämnden ska minska 
verksamhetens miljöpåverkan under år 

2019 

100 % 90 % 90 % 

 

Kommentar 

Målet är inte fullt ut mätbart. Den samlade bedömningen är dock att målet anses vara uppfyllt kopplat till de aktiviteter som genomförts under 
året. 

 Mätmetod för koldioxidbelastning har inte fastställts men sett till de aktiviteter som genomförts i syfte att minska koldioxidutsläpp 
är bedömningen att målet med marginal uppfyllts. Åtgärder som kan nämnas är utbyte av maskiner och personbilar till mer 
miljövänliga alternativ samt utbyte av oljepannor till bergvärmepumpar i flera fastigheter bland annat i Lindholmens vattenverk 
vilket var en stor oljeförbrukare. 

  Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat jämfört med 2018. 

 I stort sett alla avloppsreningsverken klarar utsläppskraven under 2019, men målet om 100 procent nås inte varför målet inte kan 
ses vara uppfyllt. 

 

Öka nöjdheten hos tekniska nämndens 
kunder och medborgarna inom MTG 

100 % 90 % 90 % 

 

Kommentar 

Målet är inte fullt ut mätbart. En samlad bedömning visar att målet inte kan anses vara uppfyllt för år 2019. 

 En servicemätning har genomförts som inte ännu färdiganalyserats dock ligger kommunen i sin helhet på en lägre nivå än 
genomsnittet vilket inte kan anses som godkänt. 
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Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

 Resultat på egen kundundersökning påvisar en förbättring. 

 Svarsfrekvens gällande telefoni ligger på en i stort sett oförändrad nivå jämfört med föregående år. 

 Återkoppling i ärendehanteringssystemet Infracontrol är god och når målet. Det nya fastighetssystemet är ej implementerat i 
utsträckningen att mätning kan genomföras. 

 Undersökningen "Kritik på Teknik" påvisar en markant förbättring jämfört med föregående undersökning. 

 
Ekonomisk översikt 

Skattefinansierad verksamhet, (mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -254,6 -270,4 15,8 

Kostnader 423,7 439,3 -15,6 

Nettokostnader 169,1 168,9 0,2 

    

Taxefinansierad verksamhet (VA-
avdelning), (mkr) 

   

Intäkter -70,3 -89,4 19,1 

Kostnader 70,3 90,1 -19,8 

Nettokostnader 0,0 0,7 -0,7 

  
Skattefinansierad verksamhet 

En större negativ avvikelse i den skattefinansierade verksamheten var tidigt under året känd. Ett 
omfattande åtgärdspaket beslutades och successivt under året förbättrades resultatet. Åtgärder som 
genomförts har varit effektiviseringsarbete, allmän återhållsamhet och prioriteringar i uppdragen. Det har 
även varit ett gynnsamt år utifrån klimatet. 

Taxefinansierad verksamhet (VA-avdelningen) 

Den negativa avvikelsen byggs främst upp av en medveten satsning på ökade underhållsinsatser i slutet på 
året. Intäkterna har minskat kopplat till en större industris förändrade behov, men detta har parerats 

genom lägre produktionskostnader. VA-verksamhetens resultat regleras mot fond. 
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3.3 Utbildningsnämnden 

 Utbildningsnämnden  

Ordförande: Anette Karlsson (M) 

Vice ordförande: Sture Pettersson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

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

  
Ansvarsområden 

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

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

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

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

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

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

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

 Verksamheterna styrs till stora delar av skollagen. 

Viktiga händelser under året 

 Förskolan arbetar med ökad digitalisering vilket underlättar schemaläggning och kvalitetsarbete. 

 Grundskolans arbete med organisation och kompetensutveckling, ledarskap och förstärkt 
elevhälsa ger fler elever förutsättningar att nå utbildningsmålen. 

 Gymnasieskolan har god fyllnadsgrad på flertalet program. 

 Vuxenutbildningen har tagit fram verksamhetsplan med syfte att bredda och göra 
utbildningsutbudet mer flexibelt. 

 Kostavdelningen har påbörjat renovering av sina verksamhetslokaler. 

Framtid 

Ökade krav i läroplaner för både förskola, grundskola och särskola gör att behoven av utbildad och 
legitimerad personal ökar. Ökade krav på digitalisering ställer krav på både utrustning och kompetens i 
verksamheterna. Gymnasiet och vuxenutbildningen ska leva upp till ökad individualisering och flexibilitet 
för att kunna utbilda så många som möjligt på kort tid. Detta ökar behoven av kompetenser, men även i 
viss mån lokaler. Kostverksamheten har ett behov av att kunna rekrytera utbildade kockar. 

Måluppföljning 

Måluppföljningen i denna årsredovisning baseras på respektive nämnds bedömning av status i samband 
med årets slut. I rapporten åskådliggörs status med en mätare som går från rött till grönt där rött = målet 
är inte uppnått, gult = målet är delvis uppnått och grönt = målet är uppnått. För vissa mål mäts utfall 
genom ett ja- eller nej svar där ja = 1 och nej = 0.  
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Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

Vara en aktiv del inom projektet test- och 
demonstrationsplats Mariestad 

ElectriVillage 

1 1 100 % 

 

Kommentar 

 Förskolan arbetar vidare med projektering av byggnation av ny förskola med offgrid-lösning med vätgas. 

 Grundskolan arbetar med hållbar utveckling i undervisningen vilket innefattar nyttjande av biosfärsområdet och ElectriVillage. 

 Tunaholmsskolan bidrog med en film kring hållbarhet och ElectriVillage i samband med kommunalrådets resa till Australien. Även 
gymnasiet bidrog med material till denna resa. 

 Barn och elever deltog vid invigningen av vätgasstationen. 

 Gymnasieskolan arbetar med ElectriVillage inom naturvetenskapligt program. Marintekniskt program kommer under hösten att 
påbörja ett arbete med inriktning mot ElectriVillage. 

 Verksamheten har påbörjat utbyte av fordon till fordon som drivs med fossilfria bränslen. 

 

Sektor utbildning ska vara en attraktiv 
arbetsplats 

0 % 0 % 100 % 

 

Kommentar 

 Rekryteringsläget i sektor utbildning har lättat något och upplevelsen är att när medarbetare lämnar tjänst i Mariestad beror det ofta 
på pensionsavgång eller karriärväxling. Ett fokuserat arbete med verksamhetens organisationsstruktur kan vara en del i detta. 

 Vid kommunens mindre skolor utanför tätorten har det dock varit svårare att få behöriga sökande till de vakanta tjänsterna. 

 I det interna arbetet finns arbetsmiljögrupper som leds av respektive avdelningschef. Dessa grupper arbetar med olika frågor kring 
det som av medarbetarna upplevs som arbetsbelastade uppgifter och områden. 

 Eftersom det under 2019 saknas medarbetarenkät som utvärderingsmetod, finns inget målvärde att mäta målet mot. 

 

Ökad andel närproducerade produkter 
inom kostverksamheten 

minst 18 % 19 % 106 % 

 

Kommentar 

Kostverksamheten har ökat sin andel närproducerade produkter under året. Nyckeltalet har på samma sätt som tidigare tagits fram genom 
uppföljningssystemen Compare och Bubo. Statistiken var ny 2017/2018 och den togs fram och jämfördes med det totala inköpsvärdet för 
livsmedel utifrån anbud från våra leverantörer. 

 

Barn och unga som börjar använda 
alkohol, narkotika, dopning och tobak 

(ANDT) ska succesivt minska 

100 % 70 % 70 % 

 

Kommentar 

 Pågående arbete inom ramen för samarbetet med socialnämnden kring Medborgarresurs Lotsen. Fokus ligger på samarbete och 
drogförebyggande teamutveckling. 

 Konsultationsteamet, bestående av enhetschef individ- och familjeomsorg (IFO) barn och unga, enhetschef IFO LSS barn och 
unga, grundskolechef samt barn- och elevhälsochef, träffas två timmar varannan vecka och verkar som en rådgivande funktion till 
enhetschefer inom sektor utbildning och sektor stöd och omsorg. 

 Fortsatt samarbete kring förebyggande fältassistent samt påbörjat samarbete kring fältfritidsledare med fritidsavdelningen. 

 Resultat från genomförd CAN-undersökning, det vill säga undersökning genomförd av Centralförbundet för alkohol och 
narkotika, visar våren 2019 förbättrade värden på flera aspekter, men eftersom gruppen som svarat på enkäten är så liten har inte 
kommunen fått ut alla delresultat ur underökningen. 

 Grundskolan och gymnasiet har i samarbete med socialtjänsten och polisen ett forum där fokus för 2019 varit att identifiera 
områden som ungdomar upplever som otrygga (ungdomsforum). En handlingsplan finns upprättad att arbeta vidare med. 

 Grundskolan och gymnasieskolan har omprioriterat medel för att förstärka med fler medarbetare inom barn- och elevhälsan. Detta 
utökar möjligheterna att tidigt identifiera barn och unga i riskzonen. 

 

Stimulera samverkan mellan skola och 
arbetsliv 

100 % 100 % 100 % 

 

Kommentar 

 SYV-planen, det vill säga för studie- och yrkesvägledning, är utvärderad, reviderad och fastställd. Ett fortsatt utvecklingsområde är 
att få hela skolan att känna ansvar för studie- och yrkesvägledning. Inventering har skett gällande hur vägledning ser ut i 
undervissituationen utifrån "SYV hela skolans ansvar". Följande områden har inventerats: Vägledning och val, Samarbete med 
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Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

yrkesliv, Samarbete med högskolor/universitet, Livet efter skolan, Självkännedom, Studiebesök, Inbjudna gäster/föreläsare. 

 Samtliga elever i årskurs 8 har genomfört tio dagars PRAO under vårterminen. 

 Lokala programråd har genomförts vid alla yrkesprogram en till två gånger per termin. 

 Studiebesök sker kontinuerligt i samband med undervisningen inom både förskola och grundskola. Exempelvis blir det ett 
automatiskt studiebesök kring räddningstjänsten för årskurs 5 vid besök från Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) varje 
vårtermin. 

 Samverkan med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten (AME) fortgår på Maria Nova. 

 Samverkan med Dacapo högskoleplattform är påbörjat. 

 

A) Vidareutveckla IT-
plan/digitaliseringsplan i linje med Lgr-
11, B) Öka användningen av IKT som 

pedagogiskt verktyg, C) I 
digitaliseringsplanen tydliggöra etiska 
ställningstaganden och värdegrund i 

arbetet med ökad digitalisering 

100 % 100 % 100 % 

 

Kommentar 

 Pågående arbete med workshops och kollegialt lärande för ökad användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
som pedagogiskt verktyg. Gymnasiet är en av de skolor i landet som prövar ut digitala nationella prov. 

 Gymnasiet har genomfört Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) verktyg LIKA samt LIKA för lärare. Inom gymnasiet finns 
vidare en förstelärartjänst inrättad mot ökad digitalisering. 

 Revidering och utveckling av tidigare IT-plan/digitaliseringsplan är genomförd och presenterad för utbildningsnämnden den 17 
december 2019. 

 Hemsidorna granskas återkommande för att vara uppdaterade och spegla verksamheten. 

 Inom grundskolan arbetar en doktorand med att forska i digital användning i undervisningen. Forskaren leder även grundskolans 
IKT-nätverk. 

 Grundskolan har anställt en IKT-strateg inför 2020 som finansieras av statsbidraget för likvärdig skola. 

 

Ekonomisk översikt 

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -387,1 -413,7 26,6 

Kostnader 882,2 921,6 -39,4 

Nettokostnader 495,1 507,9 -12,8 

 
Sektor utbildning centralt visar i årsbokslutet ett underskott beroende på att interkommunal ersättning 
inom både förskola, grundskola och gymnasiet blivit högre än budgeterat. Detta beror på att fler elever har 
valt studier på annan ort samt att fler barn har placering i friförskola. 

Förskola och pedagogisk omsorg visar ett överskott beroende på färre barn i verksamheten än vad som 
beräknats i budgeten. Merparten av dessa förskoleområden visar en budget i balans bland annat beroende 
på minskad sjukfrånvaro och inköpsstopp. 

Grundskolan visar ett underskott vid merparten av skolenheterna huvudsakligen relaterade till 
personalkostnader och kostnader för elever i behov av särskilt stöd. Vidare tillkom kostnader för 
nyanlända elever som saknat skolbakgrund. 

Gymnasiet visar ett underskott vilket går att härleda till valet att driva ett par program med låg 
fyllnadsgrad. Vidare har verksamheten haft uppstartskostnader för lärlingsprogram och teknik fjärde år 
som inte helt täcks av statsbidrag. 

Vuxenutbildningen visar ett underskott som till stor del beror på förändringar i utbetalning av statsbidrag 
och medfinansiering av utbildningar. Vidare har verksamheten fler studerande vid svenska för invandrare 
(SFI) vilket medfört behov av fler lärare. Kostnader för uppstart av lärlingsutbildning har inte helt kunnat 
täckas av statsbidrag. 
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Kostavdelningens underskott beror på ökade personalkostnader i samband med ombyggnation av 
Björkgårdens kök. 

Barn- och elevhälsan visar vid årsbokslutet ett överskott bland annat beroende på lägre personalkostnader 
vid vakanser i samband med sjukfrånvaro under året. Inköpsstopp i verksamheten visar positivt resultat. 
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3.4 Socialnämnden 

 Socialnämnden  

Ordförande: Richard Thorell (M), från den 25 november 2019 

 Erik Ekblom (M), till den 24 november 2019 

Vice ordförande: Sebastian Clausson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Vård- och omsorgsavdelning, biståndsavdelning, individ- och familjeomsorgsavdelning samt försörjningsstöd. 

  
Ansvarsområden 

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

 Kommunens uppgifter inom socialtjänsten. 

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

 Leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården. 

 Ge stöd, vård och omsorg i livets olika skeden. 

 Kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen. 

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

Viktiga händelser under året 

 Placeringar av barn och unga utanför det egna hemmet har ökat. Nya rutiner och stödstrukturer 
har upprättas för att minska dessa kostnader. Behovet att externa placeringar har blivit större än 
budgeterat. 

 Arbetsförmedlingens omorganisation och minskade beslut om insatser till enskilda har lett till 
kostnader för kommunen avseende försörjningsstöd. Detta kräver nya angreppssätt för att stärka 
kommuninvånaren till egen försörjning. 

 Ett arbete för en bättre bemanningsekonomi har startat med bemanningshandbok och en 
omorganisation av sjuksköterskeorganisationen. Detta har minskat kostnader för mer- och 
övertid. Heltidsresan har bidragit till en sundare bemanningsekonomi. 

 En omorganisation har gjorts på Medborgarresurs Maria Nova för vuxna, för att en bättre 
samordning av insatser ska kunna ske för dem som står långt från arbetsmarknaden. Motsvarande 
har även skett på medborgarresurs Lotsen för barn och unga i syftet att förbättra 
förutsättningarna för hemmaplanslösningar. 

Framtid 

En stadig ökning av äldre ska erbjudas rätt insatser men till en lägre kostnad. Allt fler äldre med 
psykiatriska diagnoser behöver särskilt boende för äldre (SÄBO). Behovet av insatser på grund av att 
narkotika beräknas öka i form av exempelvis placeringar av barn, beroendebehandling och andra insatser. 
Behoven kopplade till migrationen kommer att kvarstå under lång tid. 
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Måluppföljning 

Måluppföljningen i denna årsredovisning baseras på respektive nämnds bedömning av status i samband 
med årets slut. I rapporten åskådliggörs status med en mätare som går från rött till grönt där rött = målet 
är inte uppnått, gult = målet är delvis uppnått och grönt = målet är uppnått. För vissa mål mäts utfall 
genom ett ja- eller nej svar där ja = 1 och nej = 0.  

Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

Bidra till en hållbar miljö genom att 2019 
införa ett arbetssätt där kommunens 

särskilda boenden beställer pappers- och 
plastprodukter genom Maria Nova och 

deras HUB 

100 % 100 % 100 % 

 

Kommentar 

Alla inköp avseende pappers och plastprodukter går genom logistikhubben för närvarande. Arbete pågår med att utöka antal leverantörer 
enligt utarbetad projektplan. 

 

Barn och unga som börjar använda 
alkohol, narkotika, dopning och tobak 

(ANDT) ska successivt minska 

100 % 100 % 100 % 

 

Kommentar 

 Ökad bemanning på familjebehandlingen för att kunna erbjuda fler föräldrar stöd. 

 Ungdomsbehandlare arbetar specifikt med de ungdomar som har behov av extra stöd. 

 Tillsammans med barn- och elevhälsan arbete med stärkt självkänsla i årkurs 6 och för flickor i årskurs 8. 

 Tillsammans med barn- och elevhälsan arbete i form av punktinsatser med klasser och med grupper av unga. 

 Tillsammans med barn- och elevhälsan reviderat rutiner för arbetet och arbete för att göra rutinerna kända i verksamheter. 

 Tidigare drogförebyggande fältassistent har skrivit en mer detaljerad rapport om arbetet 2016-2018 som kommer att presenteras för 
nämnderna under hösten. 

 CAN-undersökning, det vill säga undersökning gjord av Centralförbundet för alkohol och narkotika, genomförd i maj månad. 
Resultatet visade att antalet unga som använder alkohol och andra droger i Mariestad har minskat. 

 

Automatisera handläggningen av 
försörjningsstödet under 2019 

1 1 100 % 

 

Kommentar 

Kommuninvånare i Mariestads kommun har i dag möjlighet att ansöka digitalt gällande försörjningsstöd från andra söktillfället. Beslut och 
utbetalning återkopplas genom e-post eller sms. För närvarande pågår arbetet med att automatisera försörjningsstödet i MTG med införandet 
av robot under hösten 2020. På så sätt ska det bli ett likartat arbetssätt i alla tre kommuner. 

 

Personer som lämnar etableringen eller 
har försörjningsstöd ska erbjudas 

kompetenshöjande insatser med målet att 
nå arbete/studier 

100 % 100 % 100 % 

 

Kommentar 

Kompetenshöjande insatser erbjuds till målgruppen utifrån behov och arbetslivserfarenhet. Integrationsenheten genomför uppföljningsmöten 
under pågående aktiviteter inom etableringsfasen för att säkerställa att stegförflyttningar sker. Samarbetet inom Maria Nova för att utveckla 
lämpliga kompetenshöjande insatser har blivit allt tätare genom samverkan med Arbetsförmedlingen, sektor utbildning, socialtjänst och 
arbetsmarknadsenheten (AME). Olika aktiviteter pågår för bland annat språkträning, kartläggning av kompetenser och så vidare. 
Kompetenshöjande insatser erbjuds även de som i dag är inom asylfasen genom svensk undervisning, samhällsorientering och studiebesök. 
Tanken är att språkstöd ska kunna erbjudas mer individuellt för att lyfta de som har långsammare språkutveckling. 

Mål 4. Införa modell för arbetsplatsbyten 
s.k. arbetsrotation 

100% 100 % 100 % 

 

Kommentar 

Arbetet pågår med att införa heltidsarbete som norm inom vård och omsorg. När nya tjänster som omsorgspersonal och stödassistent 
utannonseras tillsätts de på heltid. Inom vår sektor erbjuds även heltidstjänst till de personer som har önskemål om utökad tid. Det utökade 
uppdraget har genomförts eftersom det finns stora svårigheter att rekrytera vikarier och med detta arbetssätt tas den kompetens som finns i 
verksamheten till vara. För att budgeten ska gå ihop måste verksamheter samplanera med andra verksamheter när överkapacitet finns. 
Verksamheter har kommit olika långt i detta arbete och det fortsätter under nästa år. 
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Ekonomisk översikt 

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -110,3 -116,6 6,3 

Kostnader 649,1 668,1 -19,0 

Nettokostnader 538,7 551,4 -12,7 

 
Alla verksamheter utom försörjningsstöd och placeringar av barn och unga har en ekonomi i balans. 
Arbetet med bemanningsekonomi är den enskilt viktigaste åtgärden för detta resultat. 

Det är kostnaden för försörjningsstöd samt placeringar utanför det egna hemmet som har gått över 
budgeterade medel. Detta är två poster som är svårstyrda och där behoven ökar över tid. Arbetet pågår för 
att åtgärda detta och strukturella åtgärder har vidtagits som kommer att ge resultat över tid ställt i relation 
till att behoven ökar. Insatser per barn/ung/vuxen/familj måste minska för att kunna möta det långsamt 
ökande behovet så att fler kan få hjälp till samma eller minskad kostnad. 
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3.5 Miljö- och byggnadsnämnden 

 Miljö- och byggnadsnämnden  

Ordförande: Anders Bredelius (M) 

Vice ordförande: Gunnar Welin (M) 

Andra vice ordförande: Kjell Lindholm (C) 

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

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Miljöenhet, byggenhet samt klimat- och energienhet. 

  
Ansvarsområden 

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

 Ärenden och uppdrag inom miljö- och byggnadsområdet. 

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

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

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

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

Viktiga händelser under året 

 E-tjänsterna i verksamheten har blivit fler för att underlätta kontakten med avdelningen och för 
att sökanden ska kunna följa sitt ärende via självserviceportal eller MittBygge. 

 Både det interna och externa arbetssättet har ändrats genom att arbeta med digitala processer. 

 Avdelningen har under året utbildat sig inom retorik och bemötande för att bli den myndighet 
som vi själva vill möta. 

 Arbete har skett för att förbättra återkopplingstiden till sökanden samt ge ett tydligare svar i det 
enskilda ärendet. 

Framtid 

Utifrån befolkningsprognosen för Mariestads kommun förväntas ärendehanteringen på byggenheten ligga 
på en relativt jämn oförändrad nivå även om konjunkturen viker. För miljöbalksärenden kan en uppgång 
av antalet klagomål och verksamheter med tillsyn öka då befolkningen ökar. 

Verksamhetens utmaning ligger i att behålla kompetenser inom nämndens ämnesområden. Konkurrensen 
på arbetsmarknaden är stor och det är viktigt att verka för en god och trivsam arbetsmiljö där 
prioriteringar framgår tydligt. 

Måluppföljning 

Måluppföljningen i denna årsredovisning baseras på respektive nämnds bedömning av status i samband 
med årets slut. I rapporten åskådliggörs status med en mätare som går från rött till grönt där rött = målet 
är inte uppnått, gult = målet är delvis uppnått och grönt = målet är uppnått. För vissa mål mäts utfall 
genom ett ja- eller nej svar där ja = 1 och nej = 0.  
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Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

Fortsätta att utveckla ett aktivt deltagande 
i kommunernas utvecklingsarbete med 

översikts- och detaljplaner. 

1 1 100 % 

 

Kommentar 

Verksamheten deltar i ett tidigt stadie i samband med kommunernas framtagande av detaljplaner samt yttrar oss i samband med gransknings- 
och samrådsskede. 

 

För att uppnå en välvårdad 
bebyggelsemiljö ska verksamhet miljö- 

och bygg tillsammans med kommunerna 
och fastighetsägare arbeta med uppdraget 

att åtgärda vanvårdade fastigheter. 

1 1 100 % 

 

Kommentar 

Verksamheten har under året tagit fram nya rutiner för att arbeta med ovårdade tomter ur ett miljöbalks- och plan- och bygglagsperspektiv. 

Antalet bristfälliga enskilda 
avloppsanläggningar ska minska och 

minst 150 fastigheter ska ha åtgärdat sina 
utsläpp. Verksamhet miljö-och bygg ska 

informera om möjligheterna för 
gemensamhetsanläggningar. 

150 88 59 % 

 

Kommentar 

I denna mätning redovisas endast de färdigbyggda godkända anläggningarna. Inventering av befintliga avlopp och pågående ärenden redovisas 
inte. 

För inlämnade kompletta 
bygglovsansökningar som följer 

detaljplanen ska beslut om bygglov 
lämnas inom 4 veckor. 

inom 4 veckor 4 veckor 100 % 

 

Kommentar 

Målet uppfyllt. 

Andelen överklagade beslut där 
nämndens beslut står fast ska ej vara 

mindre än 75 %. 

minst 75 % 75 % 100 % 

 

Kommentar 

Av 16 ärenden fastslogs nämndens beslut i tolv och fyra ändrades i överprövningen. 

 
Ekonomisk översikt 

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -13,5 -15,1 1,6 

Kostnader 1,9 20,7 -0,8 

Nettokostnader 6,4 5,6 0,8 

  
Bokslutet visade ett överskott på 0,8 mkr. Detta fördelas mellan de tre kommunerna på följande sätt: 
Mariestad +0,5 mkr, Töreboda +0,2 mkr och Gullspång +0,1 mkr. 

Inom miljöbalksområdet har verksamheten haft ett bättre utfall än budget vilket beror av fler debiterade 
timmar, ersättningar för externa arbetsuppgifter och det ska även ses som ett resultat av ekonomisk 
styrning och fastlagda rutiner för fakturering. 

Byggenheten håller sin budget över året på intäktssidan. Andelen sökta bygglov ligger antalsmässigt något 
lägre än föregående år, utdebiteringen för loven också lägre och sänkningen av bygglovstaxan för 
Mariestad bidrar fortsatt till att intäkterna blir mindre. Byggenheten har under året haft stora kostnader för 
insatser från företagshälsan på individuell nivå.  
Verksamheterna livsmedel- och tobakstillsyn går något bättre än budgeterat. Generellt har verksamhet 
miljö och bygg hållit ned sina omkostnader för att klara budgeten. 
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3.6 Överförmyndarnämnden 

 Överförmyndarnämnden  

Ordförande: Erik Ekblom (M) 

Vice ordförande: Leif Andersson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Överförmyndarverksamheten. 

  
Ansvarsområden 

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

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

 Ha tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 

 Viktiga händelser under året 

 Överförmyndarnämnden inrättades från januari 2019. 

 Det har tagits ett beslut om att anställa en professionell ställföreträdare 

Framtid 

Antalet ensamkommande flyktingbarn har minskat och håller en jämn nivå. Komplexa ärenden, ärenden 
kring vuxna asylsökande med funktionshinder samt antalet vuxna personer i behov av ställföreträdare ökar 
jämfört med tidigare år. Komplexiteten i dessa ärenden ställer högre krav på kompetensutveckling hos 
både handläggare, ställföreträdare och förvaltare. Verksamheten står inför en utmaning vad gäller 
nyrekrytering av ställföreträdare och förvaltare då det är på gång ett generationsskifte. 

Ekonomisk översikt 

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -0,3 -0,3 0 

Kostnader 1,8 2,0 -0,2 

Nettokostnader 1,5 1,7 -0,2 

 
Under 2019 har ärendevolymen varit hög vilket har medfört höga arvodeskostnader och reseersättningar. 
Antal komplexa ärenden har ökat vilket medfört att kommunen behövt köpa tjänst hos externt företag. 
Detta har medfört att budgeten överskridits med 0,2 mkr. 

För att komma till rätta med de ökade kostnaderna har överförmyndarnämnden beslutat att anställa en 
professionell ställföreträdare som kan överta de komplexa ärendena från det externa företaget. 
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3.7 Lönenämnden 

 Lönenämnden  

Ordförande: Catarina Davidsson (S), 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 

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. 

Viktiga händelser under året 

En omfattande planering för digitaliseringsarbetet har påbörjats. Målet är en effektivare verksamhet. En ny 
lönechef har rekryterats. Den nya lönechefen är föräldraledig och en vikarie finns på plats från april 2019 
till april 2020.  

Nyanställningar av två tjänster har skett i och med att två av personalen gått vidare till annan arbetsgivare. 

Pensionsupphandling har genomförts under 2019. 

Framtid 

För att få effektivare och mer digitala arbetssätt måste digitaliseringen intensifieras under de kommande 
åren. Detta krävs för att kunna göra besparingar samt för att möta upp behovet som finns ute i 
verksamheterna. Arbetet med digitaliseringen är beroende av att kommunernas verksamheter bidrar till 
arbetet. Beslut om att börja med att digitalisera timrapporter, månadsrapporter, scheman och kostavdrag 
är taget i lönenämnden och nu inväntar lönekontoret beslut av respektive kommunstyrelse. 

Måluppföljning – värdkommunen Gullspång kommuns mål  

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  
Det är enkelt att komma i 
kontakt med personal på 
Lönekontoret 
 

minst 80 85 106,3 % 

Kommentar ”Det är enkelt att komma i kontakt med personal på Lönekontoret” 

En enkät har skickats ut till samtliga chefer i de fyra kommunerna. 85 procent tycker att det är enkelt att 
komma i kontakt med personal på lönekontoret. Målet uppfylldes med råge eftersom målvärdet var 80 
procent. För att höja servicen ytterligare så lanserades under december ett nytt telefonnummer till 
lönekontoret för att kunderna ska få snabbare service. Numera kan man välja att ringa direkt till en 
lönehandläggare eller via ett gruppnummer som alltid är bemannat under telefontiderna. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  
Personal- och lönesystem 
uppfyller verksamhetens 
behov 

minst 85 89,43 105,2 % 
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   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  
Verksamheten upplever att de 
får ett professionellt stöd 

minst 85 94,53 111,2 % 

Kommentar ”Personal- och lönesystem uppfyller verksamhetens behov” 

Mätning har gjorts under hösten genom en enkät som skickats till samtliga chefer i de fyra kommunerna. 

Flertalet utvecklingsområden har pekats ut under året, en omfattande digitalisering- och förändringsresa 
har påbörjats för att effektivisera verksamheten. En nulägesanalys har gjorts för att kartlägga hur den 
manuella hanteringen ser ut idag och vilka områden som ska prioriteras i digitaliseringen. 

Kommentar ”Verksamheten upplever att de får ett professionellt stöd” 

En enkät har gått ut till samtliga chefer i de fyra kommunerna under hösten. Utfallet blev att 94,5 procent 
upplever att de får ett professionellt stöd, vilket var mer än målet som låg på 85 procent. 
 
Samtliga chefer i Töreboda och Gullspångs kommuner har genomgått en chefsutbildning under året, 
lönekontoret deltog på denna utbildning. Utbildningsinsatser har även skett i Mariestad och Karlsborg 
utefter efterfrågat behov. Arbetet med att ta fram enkla manualer för chefer har pågått under året och 
planeras bli klara under 2020. Arbetet med att ta fram likartade rutiner för kommunerna har påbörjats för 
att förenkla hanteringen och servicen mot cheferna. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

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

minst 80 61 76,3 % 

Kommentar ”Medarbetarna på lönekontoret kan rekommendera vänner och bekanta att söka 

anställning på lönekontoret” 

Målet följs upp i medarbetarundersökningen som görs på alla medarbetare i Gullspångs kommun 
vartannat år, nästa mätning görs 2020. Resultatet som visas här är från senaste mätningen som gjordes 
2018. Under 2019 har lönekontoret arbetat mycket med arbetsmiljön för att få ett bättre arbetsklimat. 
Mycket handlar om att strukturera upp arbetssätt och fördelning av arbetsuppgifter men även hur vi är 
gentemot varandra och hur vi vill ha det i gruppen när det gäller bemötande och sammanhållning. 

Ekonomisk översikt 

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -11,1 -10,6 -0,5 

Kostnader 11,1 10,6 0,5 

Nettokostnader 0,0 0,0 0,0 

  

Lönenämnden gör ett överskott med 0,5 mkr 2019. Lönenämnden har fattat beslut om att överskottet 
flyttas med till 2020 för att användas i ett projekt för att digitalisera ersättningen till förtroendevalda. 
Överskottet kommer därmed inte att betalas tillbaka till kommunerna utan istället användas för att 
effektivisera verksamheten. Därför visas ett nollresultat i årsredovisningen för 2019. 

0,3 mkr av överskottet beror dels på värdkommunens beslut om restriktivitet med kurser och konferenser 
samt inköpsstopp men även på att städkostnaderna varit för höga tidigare och att de nu har justerats. 
Medarbetarna har deltagit på färre kurser och minimalt med inköp har gjorts under året. 
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3.8 IT-nämnden 

 IT-nämnden  

Ordförande: Johan Abrahamsson (M), Mariestad 

Vice ordförande: Bengt Sjöberg (M), Töreboda 

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

Verksamheter som lyder under nämnden: 

IT-avdelning. 

  
Ansvarsområden 

IT-nämndens uppdrag regleras i reglemente och samarbetsavtal inom MTG och innebär i korthet att: 

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

 Bedriva verksamheten inom tilldelade ekonomiska ramar och på ett ändamålsenlig och effektivt 
sätt. 

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

Viktiga händelser under året 

Under 2019 har bland annat följande genomförts: 

 Upphandling och inköp av ny brandvägg, lagrings-/backuplösning samt nya switchar för  
serverrum. Samtliga utbyten genomfördes under hösten 2019. 

 Ny spamfilterlösning har införts. 

 Ny självbetjäningstjänst för lösenordshantering har införts och nyttjas för över 90 procent av alla 
lösenordsbyten. 

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

 IT-supporten har under 2019 hanterat och avslutat 23 343 ärenden. 

Framtid 

Den pågående digitaliseringen påverkar i hög grad arbetssätt och arbetshjälpmedel för kommunens 
verksamheter. Det ställer i sin tur krav på den centrala IT-miljön med nya funktioner och extra högt krav 
på säkerhetslösningar så att kommunerna upprätthåller en hög informationssäkerhet trots mobila och 
förändrade arbetssätt. 
IT-avdelningen förändrar och effektiviserar sin drift och support så att mer resurser kan läggas på att 
stödja verksamheternas effektiviseringsarbete med det IT-stöd som behövs. 

Måluppföljning – värdkommunen Töreboda kommuns mål  

 

  Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 
Budget i balans för IT-
nämnden 

minst 100 % 100 % 100 % 

Kommentar ”Budget i balans för IT-nämnden” 

IT-nämnden har under nuvarande IT-chef haft en budget i balans med positivt resultat samtliga år och 
uppfyller målvärdet även för 2019. 
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  Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Motiverad på arbetet minst 85 % 79 % 92,9 % 

 Gott ledarskap minst 85 % 79 % 92,9 % 

Kommentar ”Motiverad på arbetet och Gott ledarskap” 

Resultaten bygger på den medarbetarenkät som genomförs vartannat år i Töreboda kommun vilket 
innebär att siffrorna är från senaste mätningen våren 2018. Målvärdena har ändrats under 2019 från 80 till 
85, vilket innebär att målen inte längre uppnås men resultaten baseras fortfarande på mätningen 2018. 
Resultaten får därför anses godkända och ingen specifik åtgärdsplan är planerad utan frågorna vägs in i de 
kontinuerliga medarbetarsamtalen. 

Ekonomisk översikt 

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -22,6 -24,5 1,9 

Kostnader 22,6 23,4 -0,8 

Nettokostnader 0,0 1,1 1,1 

 
Resultat för helåret 2019 är plus 1,1 mkr. 

Det positiva resultatet består främst av lägre personalkostnader under året på grund av sjukskrivning och 
utdragen rekrytering, bland annat på grund av rekryteringsstopp. Detta har lett till högre kostnad för 
timavlönad personal, övertidsersättning samt ökade tjänste- och leverantörskostnader men eftersom vissa 
områden har fått nedprioriterats under året har kostnaderna kunna hållas nere. Fokus har legat på att 
upprätthålla drift- och supportnivån och de nedprioriterade områdena hanteras under 2020 när 
rekryteringen slutförts och resurser åter finns på plats. 

Totala omsättningen för 2019 uppgår till över 24 mkr där en omfattande del avser MTG-gemensamma 
kostnader som hanteras via IT-avdelningen och vidarefaktureras ut till verksamheterna, till exempel 
licenskostnader från bland annat Microsoft. Centrala kostnaderna uppgår för 2019 till cirka 18 mkr. 
Det positiva resultatet för IT-nämnden 2019 återbetalas till kommunerna enligt gällande 
fördelningsmodell (60/25/15 procent). 
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4 Finansiella rapporter 
I avsnittet redogörs först för vilka redovisningsprinciper och redovisningsbegrepp som används. 

Därefter redovisas kommunens och koncernens räkenskapsrapporter med resultaträkning, 

balansräkning och kassaflödesanalys samt noter, affärsverksamhet och VA-verksamhet. 

4.1 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper kommunen 

Kommunens årsredovisning har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR), Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar rekommendationer om redovisningsprinciper. 

Det innebär bland annat att: 

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

 Kostnader redovisas fortlöpande då de uppstår med beaktande av försiktighetsprincipen. 

 I enlighet med RKR R2 från november 2018 har kommunalskatten periodiserats enligt den 
prognos som lämnas från Sveriges kommuner och landsting i december aktuellt år. 

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

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

 Samtliga pensionsförpliktelser är återlånade. 

 Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet med avdrag för 
planenliga avskrivningar. Ett basbelopp 46 500 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. 

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

Anläggningstyp               År 

o Mark                               Ingen avskrivning 

o Markanläggningar           20-50  

o Maskiner och inventarier 5-10 

o Gator                              20-100 

o Byggnader                       20-80 

o Vatten/avlopp (VA)        50  
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o För gator görs indelning i lokalgator, huvudgata, bostadsgata och broar samt därinom i 
ytskikt och överbyggnad. 

o 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. 

o 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 görs om inriktningen eller användningsområdet ändras. 

 Nedskrivningar av anläggningstillgångar görs om rivning av byggnad sker, om anläggningen inte 
längre finns kvar eller om annat uppstår som ger upphov till nedskrivning. Årlig bedömning görs. 
Kostnaden för nedskrivning belastar 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 i driftredovisningen. Total semesterlöneskuld 
redovisas som kortfristig skuld. 

 Sociala avgifter har bokförts löpande månadsvis i form av procentuellt omkostnadspålägg. 
Nämndernas påslag har varit 39,15 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. 

 RKR R8 Redovisning av derivat och säkringsredovisning anger att redovisning av ränterisk och 
valutarisk ska göras där derivatinstrument finns. Kommunen har tecknat ränteswappar vilket 
redovisas i not. Syftet med säkringen är att undvika snabba förändringar av ränteläget och att inte 
få stora svängningar i finansiella kostnader. Till detta finns kommunens finanspolicy som visar att 
kreditförfallet ska vara jämt fördelat i tidsintervallet noll till tio år och att räntebindningstiden för 
varje enskilt lån inte bör överstiga tio år. Ränteswappar innebär en risk och vid ett undervärde 
mot marknadsvärdet är motsvarande belopp den risk och kostnad kommunen har om 
ränteswappar måste lösas i förtid. 

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

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

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

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. 

 Upprättandet av årsbokslutet har gjorts enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
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 Transaktioner av väsentlig betydelse mellan kommunen och bolagen har eliminerats. 

 I övrigt enligt samma redovisningsprinciper som kommunen. 

4.2 Begreppsförklaring 

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

Balansräkning - Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen på balansdagen det vill säga 31 
december. Balansräkningen visar hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har anskaffats (skulder 
och eget kapital). Tillgångssidan består av likvida medel, fordringar och olika anläggningstillgångar som 
fastigheter, gator och 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, gata 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 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mariestads kommun, Årsredovisning 2019 63(89) 

4.3 Resultaträkning 

(mkr) 
Not Kommunen 

Budget 2019 
Kommunen 

2019 
Kommunen 

2018 
 Koncernen 

2019 
Koncernen 

2018 

        

Verksamhetens intäkter 1 485,0 551,5 505,4  847,5 790,4 

Jämförelsestörande intäkter 2 0,0 0,0 20,6  0,0 20,6 

Verksamhetens kostnader 3, 4 -1 799,1 -1 863,9 -1 780,8  -2 043,6 -1 964,7 

Avskrivningar 5 -60,0 -61,8 -62,6  -156,4 -148,0 

        

Verksamhetens nettokostnader  -1 374,1 -1 374,2 -1 317,3  -1 352,5 -1 301,7 

        

Skatteintäkter 6 1 095,8 1 096,7 1 058,1  1 096,7 1 058,1 

Generella statsbidrag och utjämning 7 294,3 296,7 287,0  296,7 287,0 

        

Verksamhetens resultat  15,9 19,2 27,7  40,9 43,5 

        

Finansiella intäkter 8 12,0 12,8 12,3  4,2 3,8 

Finansiella kostnader 9 -14,0 -13,8 -14,0  -27,7 -29,7 

        

Resultat efter finansiella poster  13,9 18,2 26,1  17,4 17,6 

        

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

        

Årets resultat  13,9 18,2 26,1  17,4 17,6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mariestads kommun, Årsredovisning 2019 64(89) 

4.4 Balansräkning 

(mkr) 
Not Kommunen 

Budget 2019 
Kommunen 

2019 
Kommunen 

2018 
 Koncernen 

2019 
Koncernen 

2018 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0  0,0 0,1 

Materiella anläggningstillgångar        

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 598,9 1 480,7 1 352,7  2 782,9 2 700,8 

Maskiner och inventarier 11 40,0 37,8 41,6  50,3 53,8 

Finansiella anläggningstillgångar 12 37,2 37,2 37,2  49,5 54,3 

Summa anläggningstillgångar  1 676,1 1 555,7 1 431,5  2 882,7 2 809,0 

        

Bidrag till statlig infrastruktur 13 49,7 49,7 54,8  49,7 54,8 

        

Omsättningstillgångar        

Exploatering, förråd 14 70,9 76,7 101,9  81,6 106,3 

Fordringar 15 89,8 154,7 125,2  295,1 235,6 

Kassa och bank 16 24,1 50,9 0,8  56,0 7,1 

Summa omsättningstillgångar  184,8 282,3 227,9  432,7 349,0 

        

Summa tillgångar  1 910,6 1 887,7 1 714,3  3 365,1 3 212,8 

        

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER        

Eget kapital 17       

Årets resultat  13,9 18,2 26,1  17,4 17,6 

Övrigt eget kapital  491,6 506,3 480,2  799,0 759,5 

Resultatutjämningsreserv  24,4 24,4 24,4  24,4 24,4 

Summa eget kapital  529,9 548,9 530,7  840,8 801,5 

        

Avsättningar        

Avsättningar för pensioner 18 21,2 15,9 17,5  26,2 27,3 

Uppskjuten skatteskuld 19 0,0 0,0 0,0  68,5 70,5 

Övriga avsättningar 19 81,0 89,4 85,4  89,4 85,4 

Summa avsättningar  102,2 105,3 102,9  184,0 183,2 

        

Skulder        

Långfristiga skulder 20 868,1 837,9 721,9  1 852,3 1 768,7 

Kortfristiga skulder 21 410,4 395,5 358,7  488,0 459,4 

Summa skulder  1 278,5 1 233,4 1 080,6  2 340,3 2 228,1 

        

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 910,6 1 887,7 1 714,2  3 365,1 3 212,8 

        

Borgen och ansvarsförbindelser        

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna 

22 582,4 572,4 589,1  572,4 589,1 

Borgensåtaganden 23 665,5 948,3 792,0    

varav borgen till kommunägda företag  619,9 895,5 735,9    

Hyres- och leasingavtal 24 0,0 604,8 669,5    

Ställda panter        

Inteckningar i fastigheter  0,0 0,0 0,0  266,5 284,1 
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4.5 Kassaflödesanalys  

(mkr) Not 
Kommunen 
Budget 2019 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2018 

 
Koncernen 

2019 
Koncernen 

2018 

Den löpande verksamheten        

Årets resultat  13,9 18,2 26,1  17,4 20,6 

Justering för ej likviditetspåverkande 
poster 

5,25,26 60,0 28,1 87,6  127,9 183,0 

Justering realisationsvinster (-) / 
förluster (+) 

 0,0 -1,6 -0,8  -1,6 -0,8 

Förändring av avsättningar 18 0,0 -1,6 -0,8  -1,1 -0,5 

        

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 73,9 43,2 112,1  142,6 202,3 

        

Ökning/minskning kortfristiga 
fordringar 

15 0,0 -29,4 41,8  -70,4 67,5 

Ökning/minskning förråd, varulager, 
exploatering 

14 40,0 25,2 -29,9  24,7 -30,0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 21 2,0 36,8 -23,0  33,5 -15,7 

        

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 115,9 75,7 100,9  130,4 224,1 

        

Investeringsverksamheten        

Försäljning av immateriella 
anläggningstillgångar 

 0,0 0,0 0,0  0,0 0,1 

Bruttoinvestering i materiella 
anläggningstillgångar 

 -170,0 -145,7 -151,8  -335,4 -377,7 

Erhållna investeringsbidrag, övriga 
investeringsinkomster 

 0,0 2,2 2,5  2,2 2,5 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

 0,0 1,9 0,0  158,4 0,0 

        

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -170,0 -141,6 -149,3  -174,8 -375,1 

        

Finansieringsverksamheten        

Nyupptagna lån 27 100,0 140,0 100,0  140,0 212,3 

Amortering av långfristiga skulder 27 -22,0 -22,2 -50,9  -54,6 -26,4 

Övrig förändring av långfristiga skulder 27 0,0 -1,8 0,0  7,5 -35,9 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 78,0 116,0 49,1  92,9 150,0 

        

Bidrag till infrastruktur        

Utbetalning av bidrag till statlig 
infrastruktur 

 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

        

Årets kassaflöde  24,0 50,1 0,7  48,5 -1,1 

Likvida medel vid årets början  0,1 0,8 0,1  7,1 8,2 

Likvida medel vid årets slut  24,1 50,9 0,8  55,6 7,1 
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4.6 Nothänvisningar 

 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

1 Verksamhetens intäkter      

 Försäljningsintäkter 21,6 22,8  25,5 22,8 

 Taxor och avgifter 134,1 127,9  107,6 130,3 

 Hyror och arrenden 56,9 53,9  174,6 160,7 

 Bidrag 143,4 152,4  169,7 152,4 

 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 166,8 128,7  154,9 116,8 

 Exploateringsintäkter 26,9 19,0  26,9 19,0 

 Realisationsvinster 1,6 0,8  1,6 0,8 

 Elnät/Elförsäljning/Fjärrvärme 0,0 0,0  186,5 187,7 

 Övriga intäkter 0,2 0,0  0,2 0,0 

 Summa 551,5 505,4  847,5 790,4 

       

2 Jämförelsestörande post      

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

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

   

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

       

3 Verksamhetens kostnader      

 Personalkostnad inklusive. sociala avgifter 1 115,8 1 086,7  1 189,6 1 153,0 

 Pensionskostnader inklusive. löneskatt 106,5 106,0  109,7 109,1 

 Bidrag och transfereringar 55,9 51,3  55,9 51,3 

 Material och varor 83,3 92,6  139,2 167,8 

 Köp av verksamhet och tjänster 373,4 320,6  395,4 323,4 

 Lokalhyror, fastighetsservice, hyra/leasing 158,0 141,3  123,9 108,6 

 Realisationsförluster 0,2 3,3  0,2 3,3 

 Övriga kostnader 51,7 50,7  110,6 119,7 

 Avgår: Interna poster investeringsredovisning -80,9 -71,6  -80,9 -71,6 

 Summa 1 863,9 1 780,8  2 043,6 1 964,7 

       

4 Ersättning för revisorer      

 Räkenskapsrevision 0,1 0,0  0,2 0,0 

 Övriga revisionskostnader 0,8 0,8  0,9 0,9 

 Summa 0,9 0,8  1,0 0,9 

       

 Uppgift för räkenskapsrevision 2018 saknas 

       

5 Avskrivningar      

 Maskiner och inventarier 7,6 7,0  16,9 13,8 

 Fastigheter och anläggningar 54,3 50,7  114,1 93,9 

 Nedskrivningar 0,0 4,9  25,5 40,3 

 Summa 61,8 62,6  156,4 148,0 
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 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

       

 Komponentavskrivning sker på samtliga anläggningar. Mer information under not 10 och 11.  
2018 gjordes nedskrivning av bokfört värde i kommunen på 2,9 mkr för rivning av Kronoparksskolan i samband med nybyggnad 
av ny förskola, 1,6 mkr för Murklan 5 & 6 till externt värderat marknadsvärde samt 0,4 mkr för inventarier som ej är i bruk. I 
Mariehus har nedskrivningar gjorts 2018 på nybyggnad av fastigheten Ärlan 3 med 35,4 mkr samt under 2019 på Eken 2 med 
15,5 mkr 

       

6 Skatteintäkter      

 Preliminär kommunalskatt 1 106,6 1 063,2  1 106,6 1 063,2 

 Slutavräkning år 2017 0,0 -3,6  0,0 -3,6 

 Slutavräkning år 2018 0,6 -1,5  0,6 -1,5 

 Avräkning år 2019 -10,5 0,0  -10,5 0,0 

 Summa 1 096,7 1 058,1  1 096,7 1 058,1 

       

7 Generella statsbidrag      

 Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 244,9 242,8  244,9 242,8 

 Utjämningsbidrag för LSS 14,8 10,9  14,8 10,9 

 Avgift för kostnadsutjämning -36,2 -33,0  -36,2 -33,0 

 Regleringsavgift 17,1 3,8  17,1 3,8 

 Konjunkturstöd/generellt statsbidrag 6,6 13,8  6,6 13,8 

 Fastighetsavgift 2018 0,0 48,8  0,0 0,0 

 Fastighetsavgift 2019 49,5 0,0  49,5 48,8 

 Summa 296,7 287,0  296,7 287,0 

       

 Under 2018 har kommunen erhållit 2,2 mkr i byggbonus från Boverket. Detta redovisas som generellt statsbidrag. 

       

8 Finansiella intäkter      

 Aktieutdelning 5,3 5,3  0,0 0,0 

 Övriga finansiella intäkter 0,6 0,4  1,7 0,9 

 Borgensavgift från de kommunala bolagen 4,4 3,7  0,0 0,0 

 Kommuninvest överskottsutdelning 2,5 2,9  2,5 2,9 

 Summa 12,8 12,3  4,2 3,8 

       

 Av aktieutdelning på beslutade 6,0 mkr avser detta kommunens andel på 88 procent i VänerEnergi AB.  
Borgensavgiften är 0,6 procent av utnyttjad borgen vid verksamhetsårets ingång. 

       

9 Finansiella kostnader      

 Räntekostnader (lån, bankswappar) 9,3 9,0  23,3 24,8 

 Ränta på avsatta pensionsmedel 0,1 0,1  0,1 0,1 

 Indexuppräkning på grundbelopp för bidrag till 
statlig infrastruktur 

4,1 4,4  4,1 4,4 

 Övriga bankkostnader 0,3 0,5  0,3 0,5 

 Summa 13,8 14,0  27,7 29,7 

       

 Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de hör hemma.  
Under 2019 har den finansiella kostnaden för kommunens lån totalt varit 9,3 mkr varav rörlig ränta på upptagna lån 1,5 mkr och 
kostnaden för swappar 7,8 mkr. 
Indexuppräkningen för bidrag till statlig infrastruktur baseras på grundbeloppet i prisnivå för juni 2013 och indexuppräkning sker 
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 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

med Trafikverkets investeringsindex för väg. Under 2019 är indexuppräkningen 5,3 procent, totalt från 2013 14,3 procent. Mer 
information i not 13 och 19. 

       

10 Mark, byggnader, tekniska anläggningar      

 Anskaffningsvärden      

 Ingående anskaffningsvärde 2 088,2 1 979,2  4042,6 3 710,7 

 Årets anskaffningar genom förvärv 0,0 0,0  70,3 69,5 

 Årets investeringar 182,3 118,6  369,5 247,7 

 Försäljningar/utrangeringar 0,0 -9,6  -164,5 -9,6 

 Omklassificering 0,0 0,0  -82,2 24,3 

 Utgående anskaffningsvärde: 2 270,5 2 088,2  4 235,7 4 042,6 

       

 Avskrivningar      

 Ingående avskrivningar -735,5 -691,1  -1336,9 -1 245,2 

 Årets avskrivningar -54,3 -44,4  -105,2 -91,7 

 Årets försäljning 0,0 0,0  18,3 0,0 

 Utgående avskrivningar -789,8 -735,5  -1 423,8 -1 336,9 

       

 Nedskrivningar/uppskrivningar      

 Ingående nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0  -3,5 -3,5 

 Årets nedskrivningar 0,0 0,0  -41 -36,9 

 Årets uppskrivningar 0,0 0,0  15,5 35,5 

 Utgående nedskrivningar 0,0 0,0  -29,0 -4,9 

       

 Summa bokfört värde vid årets slut 1 480,7 1 352,7  2 782,9 2 700,8 

       

 Specifikation:      

 Markreserv 31,0 23,9    

 Verksamhetsfastigheter 894,0 876,9    

 Fastigheter för affärsverksamhet 247,2 209,4    

 Gata, vägar och park 307,6 241,6    

 Övriga fastigheter 0,9 0,9    

 Summa utgående bokfört värde 1 480,7 1 352,7    

       

11 Maskiner och inventarier      

 Anskaffningsvärden      

 Ingående anskaffningsvärde 222,7 208,3  268,8 250,1 

 Årets investeringar 3,8 14,4  6,9 18,7 

 Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0  -1,6 0,0 

 Utgående anskaffningsvärde: 226,5 222,7  274,1 268,8 

       

 Avskrivningar      

 Ingående avskrivningar -181,0 -174,0  -214,9 -205,3 

 Årets avskrivningar -7,6 -7,0  -8,9 -9,6 

 Utgående avskrivningar -188,6 -181,0  -223,8 -214,9 
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 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

       

 Nedskrivningar      

 Ingående nedskrivningar 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Årets nedskrivningar 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Utgående nedskrivningar 0,0 0,0  0,0 0,0 

       

 Summa utgående bokfört värde 37,8 41,6  50,3 53,8 

       

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

     

 Mark Ingen 
avskrivning 

    

 Markanläggningar 20-50     

 Byggnader 20-80     

 Gata 20-100     

 Vatten/avlopp 50     

 Maskiner och inventarier 5-10     

       

 Genomsnittlig avskrivningstid i år: 24,6 24,2    

       

 Kommunen använder komponentavskrivning för att få en mer rättvisande bild över livslängden och den årliga kostnaden baserat 
på gjorda investeringar. Komponenter tillämpas på nya investeringar samt större befintliga byggnader och anläggningar. Individuell 
fördelning på komponenter har gjorts enligt framtagen fördelningsnyckel inom fastighet, gata, vatten/avlopp (VA) samt maskiner 
och inventarier.  
Se även i stycket om redovisningsprinciper. 
I bolagen sker avskrivning av byggnader och övriga anläggningar i intervallet 20-100 år. Komponentavskrivning tillämpas. 

       

12 Finansiella anläggningstillgångar      

 VänerEnergi AB 8,0 8,0  0,0 0,0 

 Mariehus Fastigheter AB 3,0 3,0  0,0 0,0 

 Andelar Kommuninvest 12,4 12,4  12,4 12,4 

 Andelar övrigt 9,1 9,1  32,4 37,2 

 Förlagslån Kommuninvest 4,7 4,7  4,7 4,7 

 Summa 37,2 37,2  49,5 54,3 

       

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

       

13 Bidrag till statlig infrastruktur      

 Medfinansiering för utbyggnad av E20. 76,5 76,5  76,5 76,5 

 Avgår tidigare upplöst belopp -21,7 -16,6  -21,7 -16,6 

 Avgår årets upplösta belopp -5,1 -5,1  -5,1 -5,1 

    Summa 49,7 54,8  49,7 54,8 

       

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

       

14 Exploatering och förråd      

 Förråd, lager 1,1 1,3  6,0 5,7 
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 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

 Exploateringsmark 75,6 100,6  75,6 100,6 

 Summa 76,7 101,9  81,6 106,3 

       

 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. 

       

15 Fordringar      

 Kundfordringar 38,7 37,7  116,0 108,3 

 Skattefordringar 24,5 43,1  29,1 46,4 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 78,6 42,8  83,1 48,1 

 Avräkning teknisk verksamhet Töreboda och 
Gullspång 

1,1 0,2  1,1 0,2 

 Övriga kortfristiga fordringar 0,0 1,4  12,8 15,7 

 Koncerninterna fordringar 11,8 0,0  53,0 16,9 

 Summa 154,7 125,2  295,1 235,6 

       

16 Kassa och bank      

 Kassa 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Bank 2,9 -24,6  8,0 -18,3 

 Nyttjad kredit koncernnivå 0,0 0,0  0,0 0,0 

       

 Koncernkonto bank:      

 Tillgodohavande Mariehus fastigheter AB 59,4 22,5  59,4 22,5 

 Utnyttjad kredit VänerEnergi AB -11,5 2,8  -11,5 2,8 

 Summa 50,9 0,8  56,0 7,1 

       

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

           

 17 Eget kapital      

 Årets resultat 18,2 26,1  27,4 17,6 

 Resultatutjämningsreserv 24,4 24,4  24,4 24,4 

 Övrigt eget kapital 506,3 480,2  799,0 759,5 

 Summa 548,9 530,7  840,8 801,5 

       

 Ingen reservering eller utnyttjad del av resultatutjämningsreserven under 2019 

       

18 Avsättningar till pensioner      

 Specifikationer:      

 Särskild avtalspension/ålderspension 2,2 2,8  2,2 3,5 

 Förmånsbestämd/kompletterande pension 0,1 0,1  0,1 0,1 

 Ålderspension 9,9 10,0  20,2 19,0 

 Pension till efterlevande 0,4 0,7  0,4 0,7 

 Löneskatt 2,8 3,1  2,8 3,2 
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 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

 Nya förpliktelser under året 0,6 0,7  0,6 0,7 

 Summa avsatt till pensioner 15,9 17,5  26,2 27,3 

       

 Avsatt till pensioner      

 Ingående avsättning 17,6 16,8    

 Nya förpliktelser under året -1,7 0,8    

 Varav:      

 Nyintjänad pension 1,4 0,5    

 Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,4 0,4    

 Pension till efterlevande 0,0 0,3    

 Årets utbetalningar -0,9 -1,4    

 Övrig post -2,2 -0,3    

 Förändring löneskatt -0,4 1,3    

 Summa avsatt till pensioner 15,9 17,5    

       

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

       

 Antal visstidsförordnanden      

 Politiker 19 16  19 16 

 Tjänstemän 0 0  0 0 

       

19 Övriga avsättningar      

 Bidrag till statlig infrastruktur      

 Redovisad avsättning vid årets början 76,5 76,5  76,5 76,5 

 Tidigare gjord indexuppräkning 6,9 2,5  6,9 2,5 

 Indexuppräkning 2018 0,0 4,4  0,0 4,4 

 Indexuppräkning 2019 4,0 0,0  4,0 0,0 

 Summa statlig infrastruktur 87,4 83,4  87,4 83,4 

       

 Beslut i kommunfullmäktige i september 2014 avseende utbyggnad av E20. Planerad utbetalningstid är 2020-2023.  
Avsättningen är i prisnivå för juni 2013 och indexuppräkning sker med Trafikverkets investeringsindex för väg. Under 2019 är 
indexuppräkningen 5,3 procent, totalt från 2013 14,3 procent. 

       

 Avsättning för återställande av deponi      

 Redovisad avsättning vid årets början 2,0 2,0  2,0 2,0 

 Förändring avsättning under året 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Summa deponi 2,0 2,0  2,0 2,0 

       

 En beräknad kostnad för återställning av deponi i samband med bokslutet är 25 mkr. Avsättning deponi 2,0 mkr och avfallsfond 
Bångahagen 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. 

       

 Övrig avsättning      

 Uppskjuten skatt kopplat till bokförings- och 
skattemässiga värden 

0,0 0,0  68,5 70,5 

 Summa övriga avsättningar 89,4 85,4  157,9 155,9 
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20 Långfristiga skulder      

 Ingående balans 721,8 645,7  1 768,6 1 583,1 

 Återläggning kortfristig del 22,8 20,8  25,7 23,7 

 Nya lån 140,0 100,0  140,0 212,3 

 Amortering -22,2 -21,9  25,0 -24,8 

 Lösen av gamla lån 0,0 0,0  -79,6 0,0 

 Avgår kortfristig del -24,5 -22,8  -27,4 -25,7 

 Upptagna lån 837,9 721,8  1 852,3 1 768,6 

 Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Långfristig del av avtal 0,0 0,1  0,0 0,1 

 Summa 837,9 721,9  1 852,3 1 768,7 

       

 Kreditgivare upptagna lån      

 Kommuninvest 862,4 744,7  1 729,6 1 641,9 

 avgår kortfristig del -24,5 -22,8  -25,0 -23,3 

 Nordea 0,0 0,0  84,1 86,5 

 avgår kortfristig del 0,0 0,0  -2,4 -2,4 

 Pantbrev Handelsbanken 0,0 0,0  66,0 66,0 

 Summa långfristig del upptagna lån 837,9 721,9  1 852,3 1 768,7 

       

 Låneskuldens struktur inklusive kortfristig del, 
kapitalbindning 

     

 Förfallodag inom ett år 242,7 195,9  460,1 395,4 

 Förfallodag mellan ett och tre år 451,3 453,4  1 002,0 1 004,2 

 Förfallodag över tre år 168,4 95,3  417,6 394,7 

  862,4 744,6  1 879,7 1 794,3 

       

 Enligt RKR R8 ska redovisning av derivat och säkringsredovisning göras.  
Säkringsredovisning av finansiella instrument (ränteswappar) har gjorts. Syftet med säkringen är att undvika snabba förändringar av 
ränteläget och att inte få stora svängningar i finansiella kostnader. Till detta finns kommunens finanspolicy som visar att 
kreditförfallet ska vara jämt fördelat i tidsintervallet 0-10 år och att räntebindningstiden för varje enskilt lån inte bör överstiga 10 år.  
Kommunen har sedan tidigare tecknat 8 ränteswappar hos SEB till ett värde av 325 mkr. Under föregående år 2018 har en ny 
ränteswapp startats hos Nordea på 75 mkr. Totalt nominellt värde vid årsskiftet är 380 mkr. Swapparna har olika löptider i 
intervallet 3-7 år med en snittränta på 2,06 procent.  
Den genomsnittliga kapitalbindningen är 1,84 år och den genomsnittliga räntebindningen inklusive ränteswappar är 2,33 år. Inga 
lån överstiger 10 år. Marknadsvärdet på swapparna per 2019-12-31 var minus 25,5 mkr. Det motsvarar det undervärde swapparna 
har vid eventuell inlösen och är skillnaden i värde på aktuell ränta och swapparnas ränta. Swapparna har ränta mellan 1,05 procent 
och 2,72 procent. Under 2019 har den finansiella kostnaden för kommunens lån totalt varit 9,3 mkr varav kostnaden för upptagna 
lån med rörlig ränta var 1,5 mkr och kostnaden för swappar 7,8 mkr.  
Vid en förändring av räntekostnader med + 1 procent ökar räntekostnaderna med 3,0 mkr per år utifrån aktuell låneskuld. 

       

21 Kortfristiga skulder      

 Leverantörsskulder 92,2 89,7  126,1 127,1 

 Personalens skatter och avgifter 145,3 146,9  149,4 153,5 

 Moms och punktskatter 26,0 12,1  51,6 36,4 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40,1 47,5  48,5 62,3 

 Kortfristiga skulder till kunder inom VA och 
sophämtning 

4,6 4,8  4,6 4,8 

 Skuld koncernbolag inom koncernkonto bank 59,8 26,1  70,1 26,1 
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 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

 Övriga kortfristiga skulder 27,6 31,6  37,7 49,2 

 Summa 395,5 358,7  488,0 459,4 

       

22 Pensionsförpliktelser      

 Ingående ansvarsförbindelse 474,1 489,6  474,1 489,6 

 Aktualisering 0,0 -0,5  0,0 -0,5 

 Ränteuppräkning 3,3 5,0  3,3 5,0 

 Basbeloppsuppräkning 11,6 8,0  11,6 8,0 

 Ändringar av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Övrig post 0,8 0,3  0,8 0,3 

 Årets utbetalningar -29,1 -28,3  -29,1 -28,3 

 Summa pensionsförpliktelse 460,6 474,1  460,6 474,1 

 Löneskatt 111,8 115,0  111,8 115,0 

 Summa utgående ansvarsförbindelse 572,4 589,1  572,4 589,1 

       

 Beräkningsgrund för pensioner framgår under redovisningsprinciper.  
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att skulden visas som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Värdet på ansvarsförbindelsen är något som i framtiden kommer att belasta 
kommunens driftredovisning och likviditet. 
Inga återlån finns för pensionsförpliktelserna.  
Under 2010 minskades förpliktelsen genom försäkring motsvarande 7 månader för årgång 1946. Den totala förpliktelsen har 
minskat med 15 mkr genom detta. Under 2016 har 2,9 mkr använts från överskottsfonden för försäkringslösningar. I övrigt har 
inga inbetalningar gjorts tidigare år eller åren därefter. 

       

 Aktualiseringsgrad: 98,0 % 98,0 %    

 Överskottsmedel i försäkringen hos KPA 2,1 2,5    

       

23 Borgensåtaganden      

 Koncerninterna:      

 Mariehus Fastigheter AB 656,9 497,3    

 VänerEnergi AB 238,6 238,6    

 Övrigt:      

 Mariestads äldreboende 39,6 41,2    

 HSB 0,5 0,7    

 Föreningar 12,6 14,1    

 Förlustansvar för egna hem och småhus 0,1 0,1    

 Summa 948,3 792,0    

       

 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.  
Av borgen avser 94,4 procent åtaganden till bolag inom koncernen, resterande 5,6 procent är till föreningar utanför koncernen. 
Borgen för pensionsåtaganden finns för Mariehus Fastigheter AB och VänerEnergi AB. Mariehus Fastigheter AB har tagit ut 
pantbrev med ett aktuellt värde på 66 mkr. Det innebär att en säkerhet för motsvarande belopp ställts utanför kommunal borgen. 

Mariestads kommun har i augusti 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Mariestads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 878 482 294 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till  
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 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

1 883 125 637 kronor.  
Under året har kommunfullmäktige beslutat om borgen till VänerEnergi AB på 10,0 mkr och Mariehus Fastigheter AB har under 
året löst lån på 80 mkr. Mariehus Fastigheter AB har också under året förändrat låneinstitut som inneburit ny borgen på 160 mkr.  
Inga infriade borgensåtaganden under året. 

       

24 Hyres- och leasingavtal      

  Innan ett år * Ett - tre år 
** 

Över tre 
år *** 

  

 Maskiner/fordon 5,6 10,7 2,2   

 Fastigheter 64,1 144,0 378,2   

 Summa 69,7 154,7 380,4   

       

 Sammanställning av avtal. För maskiner och fordon sträcker sig avtalen längre än 36 månader. För byggnader enligt kontraktstid.  
Avtal tecknade tom 2019-12-31 
* Förfallotidpunkt inom ett år   ** Förfallotidpunkt mellan ett och tre år   *** Förfallotidpunkt över tre år  

För flera större objekt inom kommunens verksamheter finns tecknade avtal med externa aktörer som sträcker sig längre än 10 år. 

       

25 Justering för av- och nedskrivning      

 Avskrivning 61,8 57,7  130,9 107,7 

 Nedskrivning 0,0 4,9  25,5 40,3 

 Summa 61,8 62,6  156,4 148,0 

       

26 Justering för ej likviditetspåverkande poster      

 Övriga ej likviditetspåverkande poster 6,0 -16,0  11,2 -6,0 

 Omföring från investering till driftredovisning, 
exploateringsintäkt 

-26,2 0,0  -26,2 0,0 

 Nettoförändring E20 bidrag till statlig infrastruktur 5,1 5,1  5,1 5,1 

 Förändring skuld likvida medel koncernkredit bank -22,7 31,5  -22,7 31,5 

 Indexuppräkning E20 bidrag till statlig infrastruktur 4,1 4,4  4,1 4,4 

 Summa -33,7 25,0  -28,5 35,0 

       

27 Förändring av långfristiga skulder      

 Återläggning kortfristig del 22,8 20,8  25,7 23,7 

 Nya lån 140,0 100,0  140,0 212,3 

 Amortering -22,2 -21,9  -25,0 -26,4 

 Lösen av gamla lån 0,0 0,0  -29,9 0,0 

 Avgår kortfristig del -24,5 -22,8  -27,4 -25,7 

 Utnyttjad checkkredit 0,0 -26,9  0,0 -26,9 

 Pensionsavtal -0,1 -0,1  -0,1 -0,1 

 Övrigt 0,0 0,0  9,6 -6,9 

 Summa 116,0 49,1  92,9 150,0 
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4.7 Affärsverksamhet 

Resultaträkningar affärsverksamhet - internredovisning (mkr)   

       

Hyresfastigheter 2019 2018  VA-verksamhet 2019 2018 

       

Intäkter 1,1 0,5  Intäkter 89,5 71,1 

Kostnader -1,2 -0,7  Kostnader -77,5 -59,2 

Avskrivningar 0,0 0,0  Avskrivningar -8,4 -7,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-0,1 -0,3  Verksamhetens 
nettokostnad 

3,5 4,3 

Ränteintäkter 0,0 0,0  Ränteintäkter 0,0 0,0 

Räntekostnader 0,0 0,0  Räntekostnader -4,2 -3,6 

Årets resultat -0,1 -0,3  Årets resultat -0,7 0,7 

       

Nettoinvestering 0,0 0,0  Nettoinvestering 51,6 15,1 

         

       

Salutorg 2019 2018  Hamn- och 
småbåtsverksamhet 

2019 2018 

       

Intäkter 0,1 0,1  Intäkter 3,4 3,4 

Kostnader -0,1 -0,1  Kostnader -3,4 -3,0 

Avskrivningar 0,0 0,0  Avskrivningar -0,8 -1,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

0,0 0,0  Verksamhetens 
nettokostnad 

-0,8 -0,5 

Ränteintäkter 0,0 0,0  Ränteintäkter 0,0 0,0 

Räntekostnader 0,0 0,0  Räntekostnader -0,2 -0,2 

Årets resultat 0,0 0,0  Årets resultat -1,0 -0,7 

       

Nettoinvestering 0,0 0,0  Nettoinvestering 2,7 3,7 
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4.8 VA-avdelningen  

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster skall verksamheten för VA-anläggningar bokföras så att resultat- och balansräkning redovisas särskilt. 
Genom tilläggsupplysningar skall det också framgå hur gemensamma kostnader har fördelats. Redovisningen ska, när den är fastställd efter 
respektive år, finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Periodens resultat/förändring av eget kapital, - 0,7 mkr, visas i balansräkningen. 

 VA-avdelningens resultaträkning, (mkr) Not VA-avdelningen 2019 VA-avdelningen 2018 

    

Verksamhetens intäkter  89,4 71,1 

varav  - externa 28 46,3 43,9 

           - interna 29 43,1 27,2 

Verksamhetens kostnader  -77,7 -59,8 

varav  - externa 30 -36,5 -33,6 

           - interna 31 -41,2 -26,2 

Avskrivningar 32 -8,4 -7,7 

    

Verksamhetens nettokostnader  3,3 3,6 

    

Finansiella intäkter 33 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 34 -3,3 -3,6 

    

Periodens resultat  0,0 0,0 
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 Balansräkning, (mkr) Not VA-avdelningen 2019 VA-avdelningen 2018 

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  242,8 212,8 

Maskiner och inventarier  0,0 0,0 

Finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar 35 242,8 212,8 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd m.m. 36 0,0 0,0 

Fordringar 37 4,4 4,2 

Kassa och bank 38 0,0 0,0 

Summa omsättningstillgångar  4,4 4,2 

    

Summa tillgångar  247,3 217,0 

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

    

Eget kapital    

Ingående eget kapital  1,0 0,3 

Periodens förändring  -0,7 0,7 

Resultatregleringsfonder  0,0 0,0 

Summa eget kapital 39 0,3 1,0 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 40 0,0 0,0 

    

Skulder    

Långfristiga skulder 41 235,3 206,4 

Kortfristiga skulder 42 11,7 9,6 

Summa skulder  247,0 216,0 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  247,3 217,0 
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Not  (mkr) VA-avdelningen 2019 VA-avdelningen 2018 

28 Verksamhetens externa intäkter   

 VA-avgifter 43,9 41,7 

 Tipp-/slamavgifter 1,1 0,8 

 Övrigt 1,3 1,4 

 Summa 46,3 43,9 

    

29 Verksamhetens interna intäkter   

 Interna ersättningar inom tekniska nämnden 2,3 3,5 

 Anslutningsavgifter 0,0 0,0 

 Entreprenad inom tekniska nämnden 10,2 13,8 

 Intäkt arbetsorder 30,6 9,9 

 Summa 43,1 27,2 

    

30 Verksamhetens externa kostnader   

 Personalkostnad 10,0 12,1 

 Sociala avgifter enl. lag och avtal 4,0 4,6 

 Material och köp av tjänst 11,0 4,9 

 Inventarier och förbrukningsmaterial 3,8 4,5 

 Bränsle, energi och vatten 3,2 2,7 

 Rep. o underhåll av maskiner/inventarier 1,1 0,8 

 Diverse främmande tjänster 2,0 1,5 

 Övriga kostnader 2,1 1,7 

 Reglering mot resultatregleringsfond -0,7 0,7 

 Summa 36,5 33,6 

    

31 Verksamhetens interna kostnader   

 Entreprenad inom tekniska nämnden 31,5 13,7 

 Lokal- och markhyror, fastighetsservice 0,7 1,1 

 Hyra arbetsmaskiner, fordonskostnader 0,1 3,9 

 Köpta tjänster inom kommunen 4,4 4,7 

 Övriga kostnader 4,4 2,7 

 Summa 41,2 26,2 

    

32 Avskrivningar   

 Fastigheter och anläggningar 8,4 7,7 

 Summa 8,4 7,7 

    

33 Finansiella intäkter   

 Ränta på behållning genom överuttag av avgifter 0,0 0,0 

 Summa 0,0 0,0 

    

34 Finansiella kostnader   

 Ränta på långfristiga lån till kommunen 3,3 3,6 

 Summa 3,3 3,6 
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Not  (mkr) VA-avdelningen 2019 VA-avdelningen 2018 

    

35 Anläggningstillgångar   

 VA-anläggningar   

 Ingående bokfört värde 212,8 199,9 

 Årets inköp 38,5 20,6 

 Årets avyttringar 0,0 0,0 

 Årets avskrivningar -8,4 -7,7 

 Summa utgående bokfört värde 242,8 212,8 

    

 Tekniska anläggningar, maskiner och inventarier   

 Tekniska anläggningar 242,8 212,8 

 Mark 0,0 0,0 

 Maskiner och inventarier 0,0 0,0 

 Summa 242,8 212,8 

    

36 Förråd m.m.   

 VA-avdelningen 0,0 0,0 

 Summa 0,0 0,0 

    

37 Fordringar   

 Kundfordringar 3,7 3,5 

 Övriga kortfristiga fordringar 0,7 0,7 

 Summa 4,4 4,2 

    

38 Kassa och bank 0,0 0,0 

 Avdelningen nyttjar kommunens kassa och bank och har därmed ej  något saldo under 2019. 

    

39 Allmänt eget kapital   

 Ingående balans eget kapital 1,0 0,3 

 Periodens förändring -0,7 0,7 

 Summa eget kapital 0,3 1,0 

    

40 Avsättningar 0,0 0,0 

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

    

41 Långfristiga skulder   

 Ingående balans 206,4 193,1 

 Återläggning kortfristig del 6,2 6,7 

 Nya lån 38,5 20,5 

 Amortering -8,4 -7,7 

 Avgår kortfristig del -7,4 -6,2 

 Summa 235,3 206,4 
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Not  (mkr) VA-avdelningen 2019 VA-avdelningen 2018 

42 Kortfristiga skulder   

 Kortfristig del av långfristig skuld 7,4 6,2 

 Leverantörsskulder 2,5 1,7 

 Moms och särskilda punktskatter 0,6 0,4 

 Upplupna semesterlöner 1,2 1,3 

 Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0 

 Summa 11,7 9,6 

  

  

  

VA-avdelningens kassaflödesanalys, (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

      

Den löpande verksamheten      

Verksamhetens intäkter 89,4 71,1 71,1 54,4 47,5 

Verksamhetens kostnader -77,7 -59,8 -60,5 -44,1 -37,6 

Verksamhetens nettokostnader 11,7 11,3 10,6 10,2 9,9 

      

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -3,3 -3,6 -3,6 -3,5 -3,7 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,4 7,7 7,0 6,7 6,2 

      

Investeringsverksamheten      

Investering materiella tillgångar -38,5 -20,6 -29,2 -38,0 -33,0 

Avyttrande materiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investering finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avyttrande av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38,5 -20,6 -29,2 -38,0 -33,0 

      

Finansieringsverksamheten      

Långfristig upplåning 38,5 20,6 29,2 38,0 33,0 

Amortering -8,4 -7,7 -7,0 -6,7 -6,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30,1 12,9 22,2 31,3 26,8 

      

Förändring likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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VA-avdelningens investerings-
redovisning 2019 (mkr) 

Inkomster Utgifter Netto-
investering 

Budget netto Budget-
avvikelse 

Av Kf beslutad 
årsbudget 

Tekniska nämnden       

VA-avdelningen 0,9 52,5 51,6 69,5 17,9 30,1 

       

Totalt 0,9 52,5 51,6 69,5 17,9 30,1 

       

Större projekt under året (utfall kostnader netto mkr):      

Exploatering Sjölyckan etapp 5 12,5      

Överföringsledning Sjötorp-Askevik 12,0      

VA-plan 2016-2026, nya 
verksamhetsområden 

7,9      

VA-sanering, Dalvägen 6,9      

  

  

   

Fördelningsnycklar för VA-avdelningens gemensamma verksamhetskostnader 2019 

Kostnad Nyckel 

  

Kommunstyrelsen Ingen 

Teknisk nämnd Procentfördelning inom tekniska förvaltningen 

Ekonomi centralt Procentfördelning på faktisk kostnad för ekonomisystem och lönekostnad. 

Personal centralt Ingen 

Telefoni Per abonnemang 

Kommunhälsa Faktisk kostnad 

Facklig tid Faktisk kostnad 

Försäkringspremier Faktisk kostnad 

Porto Faktisk kostnad 

Datakostnad Faktisk kostnad för de externa kostnaderna 

Lokalkostnader Faktisk kostnad, per m2 

Avskrivningar Faktisk kostnad enligt avskrivningstid 

Ränta Faktisk kostnad med den av Sveriges kommuner och regioners rekommenderade 
internränta per 31 december året före aktuellt år 
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5 Driftredovisning 
Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som 

fastställts för den löpande verksamheten. 

 

Kommunens driftredovisning 2019, 
(mkr) 

Nettokostnader Budget totalt 
netto 

Budgetavvikelse Av fullmäktige 
beslutad 

årsbudget 

Utfall 2018 

Kommunstyrelsen -94,0 -103,2 9,3 -139,6 -123,5 

Tekniska nämnden (skattefinansierad 
+ taxefinansierad verksamhet) 

-168,9 -169,1 0,2 -164,9 -160,5 

Utbildningsnämnden -508,0 -495,1 -12,8 -483,2 -480,1 

Socialnämnden -551,5 -538,8 -12,7 -538,4 -525,0 

Miljö- och byggnadsnämnden -5,9 -6,4 0,5 -6,3 -6,3 

Räddningstjänsten -26,5 -26,3 -0,2 -26,3 -25,3 

Revisionen -0,9 -1,0 0,0 -1,0 -0,8 

Överförmyndarnämnd -1,7 -1,5 -0,2 -1,5 -1,8 

      

Delsumma: -1 357,3 -1 341,4 -15,8 -1 361,3 -1 295,5 

      

Finansverksamhet -16,9 -32,8 15,9 -12,9 0,0 

      

Verksamheternas nettokostnad -1 374,1 -1 374,2 0,1 -1 374,2 -1 317,3 

      

Skatteintäkter 1 096,7 1 095,8 0,9 1 095,8 1 058,1 

Generella statsbidrag och utjämning 296,7 294,3 2,4 294,3 287,0 

Finansiella intäkter 12,8 12,0 0,8 12,0 12,3 

Finansiella kostnader -13,8 -14,0 0,2 -14,0 -14,0 

Delsumma: 1 392,4 1 388,1 4,3 1 388,1 1 343,4 

      

Summa Resultat 18,2 13,9 4,3 13,9 26,1 

      

Nämndsförändringar av budget jämfört med Kf årsbudget härleds till pott för löneökningar som under året fördelats till nämnderna från 
central pott samt kapitalkostnader och vissa hyreskostnader som flyttats mellan nämnder. 
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6 Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens 

investeringsverksamhet. 

 

Kommunens investeringsredovisning 2019, 
(mkr) 

Nettoinvestering Budget netto Budgetavvikelse Av fullmäktige 
beslutad årsbudget 

Kommunstyrelsen 1,2 4,2 3,0 6,0 

Exploateringsverksamhet 46,7 4,6 -42,1 26,5 

Tekniska nämnden 111,0 181,9 70,8 132,4 

Därav (exklusive exploatering):     

Fastighetsavdelningen 46,4 102,0 55,6 74,1 

Gatuavdelningen 21,5 27,7 6,2 24,1 

Utbildningsnämnden 2,0 2,0 0,0 2,0 

Socialnämnden 0,5 2,5 2,0 1,5 

Totalt 161,4 195,2 33,8 168,4 

 
Under året har redovisning eller budget förekommit på totalt 107 investeringsprojekt, vilket är 27 färre än 
föregående år men ändå på en hög nivå antalsmässigt. 
Ombudgetering från 2018 eller tilläggsbudgetering under året har gjorts med ett nettobelopp på 26,8 mkr 
för totalt 107 projekt där Kronpark ny förskola, överföringsledning Sjötorp-Askevik och Badhuset 
ombyggnad är de största. 

Stora investeringar sker under ett antal år. Budgeterad investeringsbudget under budget och planperioden 
2020-2022 är totalt 485 mkr. Till det kommer tidigare gjorda stora investeringar under de senaste åren. 
De stora investeringarna påverkar kommunens likviditet genom att en stor del av projekten får 
lånefinansieras. Under 2019 uppgick nyupplåningen till 140 mkr och fullmäktige har beslutat om möjlighet 
till 150 mkr i nya lån för samma period. Till detta avgår löpande amortering. 

Investeringarnas omfattning och inriktning påverkar lånefinansieringen över lång tid och låneskulden har 
ökat stort de senaste åren och en fortsatt ökning kommer att ske även under 2020. 

Räntenivåerna är fortsatt historiskt sett låga men räntenivån har i slutet på 2019 börjat stiga. Beloppen 
motsvarande de investeringar som görs nu är något som ska amorteras under lång tid och budget och 
redovisning respektive år får anpassas till en högre kostnadsnivå. 

 

Investeringar per nämnd    

Kommunstyrelsen    

Projekt/beskrivning (mkr) Kostnader Årsbudget inklusive 
ombudget 

Avvikelse 

Lokal Vätgasproduktion 0,8 1,6 0,8 

KS investeringspott 0,4 1,6 1,2 

KS investeringspott/övrigt 0,0 1,0 1,0 

    

Kommunstyrelsen har ansvar för centrala medel som kan användas under året. De har endast använts till en mindre del. 

    

Totalt Kommunstyrelsen 1,2 4,2 3,0 

    



Mariestads kommun, Årsredovisning 2019 84(89) 

Investeringar per nämnd    

Exploateringsverksamhet    

Projekt/beskrivning (mkr) Kostnader Årsbudget inklusive 
ombudget 

Avvikelse 

Exploatering Sjölyckan etapp 2-5 37,3 -3,0 -40,3 

Exploateringsprojekt (ram) 6,5 6,0 -0,5 

Murklan 5 & 6 1,3 -2,4 -3,7 

Exploatering Gamla staden 4:2 (väster om Humlet 0,6 0,2 -0,4 

Övrigt inom exploateringsprojekt 1,0 3,8 2,8 

    

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

    

Total exploateringsverksamhet 46,7 4,6 -42,1 

    

Tekniska nämnden    

Projekt/beskrivning (mkr) Kostnader Årsbudget inklusive 
ombudget 

Avvikelse 

Renovering Ishallen samt gestaltning Vänershofsområdet 2018 15,2 24,3 9,1 

Badhuset, tillgänglighet & utbyggnad undervisningsbassäng 14,0 14,5 0,6 

Överföringsledning Sjötorp-Askevik (inklusive. Moviken) 12,0 13,1 1,1 

VA-plan 2016-2026, nya verksamhetsområden 7,9 9,2 1,3 

VA-sanering Dalvägen 6,9 7,6 0,7 

Byte av huvudvattenledning från Lindholmens vattenverk, 
etapp 1 

6,8 5,9 -1,0 

Beläggningsprogrammet, funktionsavtal 6,8 6,0 -0,8 

Renovering av skolkök 2019-2021 4,6 4,0 -0,6 

Upprustning av gator 3,1 4,3 1,2 

Ombyggnation centralköket 2019 2,8 1,0 -1,8 

Ombyggnad Björkgårdens kök 2019 2,8 2,9 0,1 

Fasadrenovering Mariestads teater 2,7 1,7 -1,0 

Gestaltning av parkområdet på Karlsholme 2,2 3,6 1,5 

Utveckling av hamnområdet 2019 2,1 3,0 0,9 

Cykelnätsplan 2,0 3,5 1,5 

Ombyggnation Förrådsgatan  2019, kontor Gata/VA 1,6 0,8 -0,8 

Upprustning av lekparker 1,3 1,5 0,2 

Nytt värmesystem Lindholmens vattenverk 1,1 1,0 -0,1 

Införande av fastighetssystem i MTG 1,1 1,1 0,0 

Energiinnovativa åtgärder, Kronopark och Sjölyckans förskolor 1,0 -0,2 -1,3 

Övriga investeringsprojekt inom tekniska nämnden, utfall < 
1,0 mkr 

13,0 73,1 60,1 

    

Totalt tekniska nämnden 111,0 181,9 70,8 
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Investeringar per nämnd    

Utbildningsnämnden    

Projekt/beskrivning (mkr) Kostnader Årsbudget inklusive 
ombudget 

Avvikelse 

Utbildningsnämnden centrala medel 1,8 2,0 0,2 

Kostavdelningen 0,2 0,0 -0,2 

    

Investeringsmedlen har använts till inventarier för att förbättra lärandemiljöerna. 

    

Totalt utbildningsnämnden 2,0 2,0 0,0 

    

Socialnämnden    

Projekt/beskrivning (mkr) Kostnader Årsbudget inklusive 
ombudget 

Avvikelse 

Lås och läsbara skåp 0,3 0,0 -0,3 

Inventarier nytt äldreboende 0,2 1,0 0,8 

Socialnämnden centrala medel 0,0 1,5 1,5 

    

Under året har investeringar gjorts i inventarier till det nybyggda särskilda boendet Alen samt lås och läsbara skåp inom hemtjänsten. 

    

Totalt socialnämnden 0,5 2,5 2,0 
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7 Revisionsberättelse 
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Bilagor finns tillgängliga på kommunens administrativa enhet. 
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8 Femårsöversikt utvalda nyckeltal 
 Nyckeltal kommunen 2019 2018 2017 2016 2015 

      

Verksamhetens nettokostnader, mkr 1 374 1 317 -1 294 -1 260 -1 206 

Skatteintäkter och statsbidrag, mkr 1 393 1 345 1 313 1 269 1 201 

Årets redovisade resultat, mkr 18,2 26,1 17,1 10,6 6,8 

      

Finansiella kostnader, mkr 13,8 14,0 10,7 8,2 9 

Finansiella intäkter, mkr 12,8 12,3 9,2 9,3 9,3 

Finansnetto, mkr -1,0 -1,7 -1,5 1,1 0,3 

      

Bruttoinvesteringar, mkr 151,4 179,6 291,2 310,1 110,8 

Investeringsintäkter/bidrag, mkr 2,5 15,3 38,5 22 6,4 

Nettoinvesteringar, mkr 148,8 164,3 252,7 288,1 104,4 

      

Rörelsekapital, mkr 54,4 -130,8 -142,7 -134,4 -93,1 

Likvida medel, mkr 50,9 0,8 0,1 0,1 153,1 

Kassalikviditet 52 % 35 % 44 % 48 % 67 % 

      

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder 71 % 64 % 63 % 66 % 78 % 

Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

-98,6 % -97,9 % 98,6 % 99,3 % 100,4 % 

Verksamhetens nettokostnader samt finansnetto, andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag 

-98,5 % -97,8 % 98,7 % 99,2 % 100,4 % 

      

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser under rubriken 
ansvarsförbindelser 

29 % 31 % 30 % 33 % 35 % 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser under rubriken 
ansvarsförbindelser 

-1 % -3 % -6 % -9 % -13 % 

Skuldsättningsgrad exklusive pensionsförpliktelser under 
rubriken ansvarsförbindelser 

71 % 69 % 70 % 67 % 65 % 

Skuldsättningsgrad inklusive pensionsförpliktelser under 
rubriken ansvarsförbindelser 

101 % 103 % 106 % 109 % 113 % 

      

Långfristiga skulder i procent av anläggningstillgångar 52 % 49 % 47 % 41 % 35 % 

Amortering/lösen långfristiga lån, mkr 0 0 187 126 189 

Nyupplåning långfristiga lån, mkr 140 100 390 256 226 

Långfristiga lån totalt, mkr 862 744 667 481 364 

Långfristiga lån, kr per invånare 30 346 30 551 27 439 19 860 15 137 

Genomsnittlig skuldränta långfristiga lån 1,17 % 1,21 % 1,29 % 2,04 % 2,11 % 

      

Totala tillgångar, kr per invånare 76 933 70 335 68 279 61 408 56 216 

Eget kapital, mkr 549 531 505 488 477 

Eget kapital, kr per invånare 22 370 21 775 20 778 20 132 19 837 

      

Borgensåtagande totalt, mkr 948 792 666 638 629 

varav borgensåtagande internt inom koncernen, mkr 896 736 620 596 585 

Borgen, kr per invånare 38 636 32 496 27 398 26 343 26 161 

Antal invånare 31 december respektive år 24 537 24 372 24 290 24 215 24 043 

Befolkningsförändring per år 0,7 % 0,3 %  0,3 % 0,7 % 0,5 % 

 


