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Planeringsprocessen för
verksamhet och ekonomi
Kommunfullmäktige har 2018-12-20 fastställt en policy
för verksamhet och ekonomistyrning som beskriver planeringsprocessen för ekonomi och verksamhet. Syftet med
policyn är att använda kommunens resurser på ett effektivt sätt för att uppnå god ekonomisk hushållning för att
säkerställa en stabil långsiktig ekonomi för verksamheterna. För att uppnå det krävs tydliga strukturer och processer avseende budget, investeringar, uppföljning och analys,
kalkyleringar och intern kontroll. Policyn utgör en grund
för att utveckla och styra i ekonomiprocesserna. Policyn
ska också bidra till att alla inom kommunens verksamheter
arbetar på ett likartat sätt och utifrån en god kvalité inför
politiska beslut.
Mariestads kommuns mål och budgetdokument är ett av
det viktigaste styrdokumentet som fastställs av kommunfullmäktige.

Uppföljning- analys av årets budget är en viktig del styrsystemet. För att förtroendevalda ska kunna få vetskap
om målen och budgeten kommer att uppnås kommer det
under året ske uppföljning av resultaten i verksamheterna.
Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske
per tertial, enligt följande:
•

•
•

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.

Kommunens planeringsprocess för ekonomi- och verksamhet sker i följande processer:
Omvärldsanalys
Investeringsprocessen
Kommunövergripande mål- och budgetprocess

Om underskott visas ska åtgärder vidtagas och redovisas
vid nästkommande kommunstyrelse.

-

Analysen kommer till viss del att ske med stöd av kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra kommuner.
Syftet med analysen är att erhålla ett bra beslutsunderlag
inför eventuella åtgärder och kommande mål- och budgetprocess.

Nämndens mål- och budgetprocess
Uppföljning och analys

Vi kommer att i detta dokument beskriva uppföljning och
analysprocessen. För mer information om processerna
hänvisas till policyn för verksamhet – och ekonomistyrning.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi inom nämnden
sker enligt anvisningar från ekonomiavdelningen.

För att analysen ska ske på ett liknande sätt inom samtliga
verksamheter sker analysen utifrån följande analysmodell:
1. Iakttagelser: Utgår från fakta såsom resultat,
måluppfyllelse, volym, kostnadsutveckling och omvärldsförändringar.
2. Bedömning: Görs av iakttagelsen tex målet har inte
uppnåtts.
3. Slutsats: Vad blir effekten av att tex inte målet har
uppnåtts.
4. Rekommendation: Vilka åtgärder ska prioriteras för
att nå det uppsatta målet?

Årshjul

Ekonomiska omvärldsfaktorer
och konjunkturutveckling
Samhällsutvecklingen

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv och är inne i
en högkonjunktur. Prognosen visar att BNP kommer att
växa närmare 3 procent 2018. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan
som drivit tillväxten. Tillväxten i vår omvärld har de senaste åren varit svag. Under 2017 växte den globala BNP med
3,7 procent enligt OECD, vilket är den starkaste tillväxtsiffran sedan 2011. Faktorer som bidraget till tillväxten är
ökad industriproduktion, ökade investeringar samt tillväxt
i global handel. När den internationella utvecklingen får
bättre fart så kommer det att gynna svensk export.
Sverige har haft stark ekonomisk tillväxt under många år
och ligger före EU i konjunkturcykeln. Konjunkturen i
Sverige är mycket stark; högkonjunkturen är påtaglig och
arbetskraftsbristen stor, främst inom offentlig sektor. Den
inhemska efterfrågan förväntas dock försvagas under
2019. Sveriges kommuner och landsting (Skl) prognostiserar med en lägre svensk BNP under planperioden; 2,1
procent 2019, 1,3 procent 2020 och 1,5 procent 2021.
Bristen på arbetskraft är en klart begränsad faktor för
fortsatt stark tillväxt.

Kommunernas utveckling

Utvecklingen av kommunernas skatteintäkter kommer
inte att utvecklas lika stark som tidigare år. Enligt Sveriges
kommuner och landsting (Skl:s) ekonomirapport kommer skatteunderlaget att vika av betydligt åren 2019-2020
för att vända något uppåt 2021. Även verksamheternas
intäkter har vuxit rejält 2015-2016, till största delen beroende på riktade statsbidrag för ﬂyktingar. Åren 2017-2020
minskar dessa, vilket gör att verksamheternas intäkter
förväntas vara så gott som oförändrade fram till 2019.
Detta återspeglas också i kostnadsvolymen, först en kraftig
kostnadsökning sedan en dämpning. Det demografiska
trycket fortsätter på en hög nivå.
En sämre skatteunderlagsutveckling 2019-2021, i kombination med fortsatt stora behovsökningar kommer att
medföra en sämre resultatutveckling för kommunerna.
Risken för ett betydande glapp mellan kommunsektorns
intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och
omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med
sig är uppenbar.
Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella
sparandet i kommunerna varit negativt. Kommunerna

har med andra ord använt mer pengar än de har fått in.
Anledningen är den höga investeringstakten. De stora
investeringarna har bidragit till att kommunernas lån har
ökat med 26 procent sedan 2012. Kommunkoncernernas
sammantagna investeringar har också ökat under en längre
period. Den utvecklingen kommer troligtvis att fortsatta
de kommande åren, både pga. befolkningsökningen och
att många verksamhetsfastigheter byggdes under 1960och 1970-talen behöver renoveras eller ersättas. De höjda
investeringarna gör att avskrivningarna och räntekostnaderna väntas ta allt större utrymme i kommunernas
driftbudgetar.
Demografins utveckling ställer stora krav på kommunernas ekonomi de närmaste åren. Ett fortsatt högt demografiskt tryck och i samband med att det blir svårt att rekrytera i samma takt som hittills.
För att lyckas med de omställningar som kommunerna
måste göra krävs bland annat enligt SKL, bättre användning av teknikens möjligheter och ökad samverkan mellan
kommuner och regioner.

Mariestads kommuns ekonomiska
utveckling

Mariestads kommun har under de senaste 4 åren (20152017, samt prognostiserat 2018), stärkt det egna kapitalet
med 62,8 miljoner kronor, vilket motsvarar i snitt 15,7
miljoner kronor per år och i snitt 1 procent i resultatnivå
per år. För att bemöta den samhälls-ekonomiska utvecklingen och demografiska behov krävs det på sikt att nå ett
resultat på 2-3 procent av skatt och statsbidrag. Detta för
att minska kommunens skuldsättning och stärka kommunens soliditet.
Kommunens långsiktiga ekonomiska handlingsutrymme
mäts av nyckeltalet soliditet. Soliditets mått visar hur stor
del av kommunens tillgångar som finansierats av egna
medel. För att få en mera rättvis bild av kommunens
långsiktiga finansiella handlingsutrymme ska soliditeten
mätas inklusive hela pensionsskulden. Därav visas soliditetsmåttet nedan både inklusive och exklusive pensionsskulden.

Soliditet i
procent
Soliditet exkl.
pensionsåtaganden
Soliditet inkl.
pensionåtaganden

Bokslut
2017

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

30%

28%

27%

27%

-6%

-3%

-1%

0%

Ovanstående utveckling visar att det långsiktiga handlingsutrymmet förbättras över tid.
Ett annat mått som är viktig för att belysa kommunens ekonomiska utveckling är, självfinansieringsgraden. Självfinansieringsgraden är ett mått på hur
stor del av investeringarna som finansieras med egna
medel. Ett mått på 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar, och
inte behöver lånefinansiera.
Självfinansierings- Bokslut
grad i procent
2017

Budget Plan
2019
2020

Plan
2021

Självfinansieringsgrad i procent

43,5%

63%

26%

38,1%

Att självfinansieringsgraden är låg förklaras av den höga
investeringsnivån. Den totala investeringsnivån för perioden 2018-2021 är 530,4 miljoner kronor.
För att finansiera investeringar om 530,4 miljoner kronor
behöver kommunen utöka nyupplåningen med 325 miljoner kronor. Räntenivåerna är fortfarande låga under perioden men kalkylerat är en räntenivå i snitt om 1,9 procent.
Utveckling av
finansiella skulder (mkr)
Externa lån inom
kommunen
Amortering

Bokslut
2017

Budget Plan
2019
2020

Plan
2021

646

846

996

1071

17,4

22

24

26

Budget 2019 och plan
2020-2021
För att erhålla en budget i balans och nå en ekonomisk långsiktig budget omfattar budgeten för 2019
och plan 2020 och 2021 följande förutsättningar:

kommer att genomföras ett så kallat reformpaket
under 2019-2021 för att stärka Mariestads kommuns ekonomiska ställning.

•
•

Nedan följer en sammanställning av väsentliga
nyckeltal som beskriver budget och planperiod.

•
•
•
•

Resultatnivå enligt finansiella målet, en procent.
Eﬀektivisering en procent inom samtliga nämnder.
Budgeten för löneökningar så kallade. lönepotten, finns med i nämndernas ramar 2019, med
2,4 procent.
Konjunkturbuﬀert om fem miljoner kronor per
år, detta för att bemöta kommande konjunktursvängningar.
Exploateringsintäkter enligt framtagen kalkyl.
Demografikostnader från och med 2020 för att
bemöta verksamheternas behov.

Budgeten 2019 omfattar följande satsningar:
•

Sammanställ- Budget
ning
2019
Årets resultat
13 946
(tkr)
Resultat i
procent av skatt
1%
och stadsbidrag
Skatteutveckling och
2,8%
stadsbidragsutveckling
Nettokostnads2,8%
utveckling
Exploateringsintäkter
30 000
(Sjölyckan) (tkr)

Plan
2020

Plan
2021

16 633

17 440

1%

1%

2,9%

2,9%

2,5%

2,6%

Satsning för att förebygga psykisk ohälsa samt
14 000
5 000
minska ensamheten bland äldre, 1 300 tkr. Detta
avser endast budgetåret 2019.
Investeringar
• Ökade driftkostnader i och med nytt äldrebo169 950
216 900
143 600
(tkr)
ende, Alen och ombyggnad kök Björkgården, 9
Nyupplåning
750 tkr.
100 000
150 000
75 000
(tkr)
• Ökade driftkostnader för ökade behov inom
Skattesats
överförmyndarverksamheten, 250 tkr.
21:26
21:26
21:26
• Utbildning till nya förtroendevalda revisorer, 50
tkr
God ekonomisk hushållning
• Ökade medlemskostnader för RäddningstjänsGod ekonomisk hushållning är enligt Kommunalten Östra Skaraborg (RÖS) med 1 168 tkr.
lagen att fastställa verksamhetsmål och finansiella
mål för att skapa en god ekonomi för kommande
Budgeten 2019 omfattar ramminskningar avseende
generationer. God ekonomisk hushållning betyder
följande:
också att kommunen, inom sina verksamheter, ska
säkerställa att resurserna används till rätt saker och
• Samordning vid återbesättning av tjänster inom
att de utnyttjas på ett eﬀektivt sätt. För att uppnå
kommunstyrelsens verksamheter, 1 750 tkr.
detta krävs en ändamålsenlig styrning, till exempel
• Översyn av tjänster inom miljö och byggnadsgenom att sätta upp mål, upprätta planer och pronämnden, 300 tkr.
gram samt kontinuerligt följa upp utvecklingen. Till
en god ekonomisk hushållning hör också att ha en
För att uppnå långsiktig ekonomi balans kommer
beredskap för att möta framtida utmaningar genom
det att krävas åtgärder inom verksamheterna. Det

att i god tid inför förväntade förändringar vidta
nödvändiga åtgärder.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning beslutas om två finansiella mål och nämndmål utifrån fokusområden. För att uppnå god ekonomisk
hushållning görs en samlad bedömning av samtliga
målen för att se om Vision 2030 uppnås.

Fullmäktiges mål
Finansiella mål
Kommunen ska ha ett resultat som motsvarar en
procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Mätning görs vid delår- och årsbokslut.

Soliditeten ska öka varje enskilt år.

Mätning görs vid delår- och årsbokslut.

Fokusområden
Boende
Kommunikation
Ungdomar
Lärande
Besöksmål

Nämndsmål
Se respektive nämnd.

Fastställda kommunfullmäktige och gäller framtill år
2020.

Nämnderna har fastställt nämndmål som är kopplade fokusområdena som i sin tur stödjer Vision 2030 .
Mätning görs enligt fastställd plan.

Budget 2019 samt plan 2020-2021
Nämnd
(tkr)
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
RÖS
Revision
Överförmyndare
Reformpaket
Verksamhetens kostnader
Finansverksamhet

Budget
Plan
Plan
2019
2020
2021
139 580
132 784
131 692
164 899
163 250
161 617
483 241
478 409
473 625
538 447
532 469
527 144
6 333
6 270
6 207
26 333
27 133
27 933
950
900
900
1 500
1 500
1 500
0
-12 000
-22 000
-1 361 283 -1 330 714 -1 308 618
-12 863

-77 614

-136 961

1 095 822
294 270
12 000
-14 000

1 131 984
297 977
12 000
-17 000

1 176 131
293 888
12 000
-19 000

Årets resultat

13 946

16 633

17 440

Antal invånare

24 377

24 451

24 534

Skatteintäkter enl. riksprognos SKL
Generella statsbidrag enl. riksprognos SKL
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Finansverksamhet
Finansverksamhet
Spec (tkr)
Demografiindex enl. SKL
Pott för löneökningar
Försäljningsintäkter, tomtförsäljning
Tillkommande kapitalkostnader
Internränta
PO-pålägg från verksamheten
Arbetsgivaravgifter
Konjukturbuffert

Nya förutsättningar Pensioner 2019
Förvaltningsavgifter
Avs till pensioner efter 1998
Pensionsutbetalningar före 1998
Försäkring komplett pension

Total

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

4 172
-30 000
10 600
-19 000
-322 000
259 000
5 000
8 422
298
51 709
33 258
11 404

11 968
36 181
-14 000
14 800
-19 000
-327 000
263 000
5 000
5 020
345
53 810
33 891
13 599

18 308
68 191
-5 000
19 400
-19 000
-337 000
271 000
5 000
7 412
331
56 220
35 024
17 075

12 863

77 614

136 961

Resultatbudget
Budget
2019
485 000
-1 799 146
-60 000

Plan
2020
490 000
-1 832 328
-66 000

Plan
2021
495 000
-1 867 579
-73 000

Verksamhetens nettokostnader

-1 374 146

-1 408 328

-1 445 579

Skatteintäkter enl. riksprognos SKL
Generella statsbidrag enl. riksprognos SKL cirk 2017:06 & 2017:18
Välfärdsmiljarden
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1 095 822
287 668
6 602
12 000
-14 000

1 131 984
294 017
3 960
12 000
-17 000

1 176 131
293 888

13 946

16 633

17 440

(tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader exkl avskrivningar
Avskrivningar

Årets resultat

12 000
-19 000

Blansbudget
Balansbudget (tkr)

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Summa anläggningstillgångar

1 638 900
37 200
49 700
1 725 800

1 789 800
37 200
44 600
1 871 600

1 860 400
37 200
39 500
1 937 100

Omsättningstillgångar
Förråd och exploatering
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

70 900
89 800
24 096
184 796

65 000
89 800
32 828
187 628

60 000
89 800
35 668
185 468

1 910 596

2 059 228

2 122 568

Eget kapital
Årets resultat
Ombudgeteringar
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

13 946
0
515 908
529 854

16 633
0
529 854
546 486

17 440
0
546 486
563 926

Avsättningar
Avsättning pensioner och löneskatt
Bidrag till statlig infrastruktur
Summa avsättningar

21 200
81 000
102 200

21 200
81 000
102 200

21 200
50 000
71 200

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

868 100
410 442
1 278 542

994 100
416 442
1 410 542

1 043 100
444 342
1 487 442

Summa Eget Kapital, avsättningar och skulder

1 910 596

2 059 228

2 122 568

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits
bland skulderna eller avsättningarna 31 december aktuellt år.

582 385

574 132

566 230

Borgensåtaganden
- varav borgen till kommunägda företag

665 500
619 900

665 500
619 900

665 500
619 900

Summa Tillgångar
Eget Kapital, avsättningar och skulder

Budget för kassaflöde
Budget för kassaflöde (mnkr)
Den Löpande Verksamheten
Årets resultat
Ombudgeteringar under året
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

13 946

16 633

17 440

60 000

66 000

73 000

73 946

82 633

90 440

40 000
2 000
115 946

15 000
2 000
99 633

5 000
2 000
97 440

-169 950

-216 900

-143 600

-169 950

-216 900

-143 600

100 000
-22 000

150 000
-24 000

75 000
-26 000

78 000

126 000

49 000

Årets Kassaflöde

23 996

8 733

2 840

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

100
24 096

24 096
32 828

32 828
35 668

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamh.
Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering/ lösen av långfristiga skulder
Övrig förändring av långfristiga skulder
Förändring av långfristiga fordringar, minskning (+)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021
Investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021

2019

10 - Kommunstyrelsen
KS Investeringspott
Kulturavdelningen
Summa Kommunstyrelsen

Typ av investering

60 -Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnd
Summa Utbildningsnämnd

Typ av investering
Att disponera

70 - Socialnämnden
Socialnämnd
Summa Socialnämnd

Typ av investering
Att disponera

81 - Miljö- och byggnadsnämnd

Typ av investering

Att disponera

Summa Miljö- och byggnadsnämnd
20 - Tekniska nämnden skattefinansierat
Inventarier, maskiner, system, m.m.
Fastighetsavdelningen, tillväxt
Kronoparks förskola
Summa Tillväxt
Centralköket, Vadsbogymnasiet & Tunaholmskolan
Kök (Skolor & Förskolor)
Reinvestering gator
Fastighetsavdelningen, reinvesteringar
Upprustning lekparker
Upprustning av småbåtshamnar/naturhamnar
Summa Reinvestering
Trafiksäkerhet, cykelnät, tillgänglighet
Gärdesparken/Universitetsparken
Utveckling av hamnområdet
Ishallen
Summa Ambitionshöjande
Summa Tekniska nämnden skattefinansierat:

2018-04-06

Rev. 2018-04-17, 2018-05-16

Typ av investering
Att disponera
Tillväxt
Tillväxt/ambitionshöjande
Reinvestering/tillväxt
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Ambitionshöjande
Ambitionshöjande
Ambitionshöjande
Ambitionshöjande

Exploateringsfastigheter
Exploateringsprojekt (ram)
Tillväxt
Kostnader Sjölyckan och nya bostadsområden
Tillväxt
Projekt Sjöstaden
Tillväxt
Hindsbergsområdet Sund o industrimark
Tillväxt
Exploatering Ullervad 31:1
Tillväxt
Katthavsviken inkl. kortat skyddsavstånd
Tillväxt
Summa Exploateringsfastigheter:
Summa Tekniska nämnden skattefinansierat & Exploatering:

2020

2021

6 000
500
6 500

3 000
0
3 000

3 000
0
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

2 000
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

0
0

0
0

0
0

100
0
40 000
40 100
1 000
4 000
10 500
9 150
500
1 500
26 650
7 000
600
3 000
20 000
30 600
97 350

100
3 000
0
3 100
15 000
4 000
14 100
6 300
0
1 500
40 900
7 000
0
1 000
20 000
28 000
72 000

100
0
0
100
27 000
4 000
14 700
3 500
0
1 500
50 700
7 000
0
1 000
0
8 000
58 800

6 000
8 000
1 000
5 000
4 000
7 000
31 000
128 350

6 000
5 000
1 000
5 000
0
45 000
62 000
134 000

6 000
5 000
1 000
5 000
0
3 000
20 000
78 800

Fortsättning nästa sida

Investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021
20 - Tekniska nämnden taxefinansierat
VA-avdelningen

Typ av investering

Förnyelse ledningsnät
Förnyelse VA-verk och pumpstationer
Ombyggnad Mariestads reningsverk
Överföringsledning Sjötorp-Askevik inkl. Moviken
Överföringsledning Mariestad-Lugnås
Nya verksamhetsområden - kostnader
Nya verksamhetsområden - intäkter

Taxehöjande/reinvestering
Taxehöjande/reinvestering
Taxehöjande/tillväxt
Taxehöjande/ambitionshöjande
Taxehöjande/ rationalisering
Taxehöjande/ambitionshöjande
Taxehöjande/ambitionshöjande

Tillväxt
Tillväxt
Tillväxt
Tillväxt
Tillväxt
Tillväxt
Tillväxt

Exploatering VA

Sjölyckan etapp 5 kostnader (VA)
Sjölyckan etapp 5 intäkter (VA)
Sjölyckan etapp 6 kostnader (VA)
Sjölyckan etapp 6 intäkter (VA)
Hindsberg och andra industriområden
Sandbäckens rastplats
Karlslunds industriområde
Summa Tekniska nämnden taxefinansierat:

2018-04-06

2019

Summa taxefinansierat:
Summa skattefinansierat:
Investeringar totalt:

Rev. 2018-04-17, 2018-05-16

2020

2021

11 000
6 000
9 000
0
0
12 500
-5 200

19 000
6 000
29 000
17 000
1 000
25 000
-24 400

18 000
6 000
2 000
0
34 000
6 000
-8 000

1 000
-4 500
0
0
600
500
-800
30 100

7 000
-4 500
1 000
-1 000
600
0
-800
74 900

0
0
1 000
-1 000
0
0
-1 200
56 800

30 100
139 850

74 900
142 000

56 800
86 800

169 950

216 900

143 600

Vision 2030
För att veta vartåt vi ska styra måste vi veta vart vi vill komma. Därför har vi arbetat fram en vision som handlar om hur vi vill ha vår kommun i framtiden. Och vi, det är kommunens politiker med hjälp av många engagerade och intresserade mariestadsbor. Visionen används som kompass i framtagandet av våra mål.
Mariestad – 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.
Mariestad – 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.
Mariestad – 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.
Mariestad – internationellt modellområde
År 2030 har vi synliggjort biosfärområdets möjligheter som ett internationellt modellområde för
hållbar utveckling. Vi har skapat förutsättningar för en hög livskvalitet på naturens villkor, där
trygga boendemiljöer, ekoturism och entreprenörskap är viktiga inslag. Vi är en attraktiv kommun
med stark växtkraft, såväl i stadskärnan som ute på landsbygden och i de mindre samhällena.
Mariestad – en naturlig mötesplats
År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats. Täta och snabba kommunikationer med storstäderna spelar en stor roll, liksom spännande konferensmiljöer som speglar våra unika fördelar och ger
plats för nya tankar och idéer. Vi har ett expansivt näringsliv och en blomstrande turism, och är
öppna för nya intryck och nya människor!

13

Så här jobbar vi med mål i Mariestads kommun
Målstyrningsmodellen bygger på en kommungemensam vision fram till år 2030. Under visionen finns tre till fem
fokusområden som är styrande under minst tre år. Därefter kan de bytas ut eller förlängas. Under fokusområdena ska
varje nämnd arbeta med fem mål. Kommunstyrelsen har åtta mål med hänsyn tagit till att kultur- och fritidsverksamheten ingår. Målen kan vara ett- eller fleråriga. Gäller målen för mer än ett år ska det finnas tydliga etappmål för varje
år. För varje nämnd finns mål som kommunfullmäktige beslutat om. Nämnden kan välja att ha fler än ett mål per
fokusområde så länge det totala antalet mål är fem stycken. Målen följs upp i samband med årets rre uppföljningar samt
redovisas för kommunfullmäktige i samband med delårs- och årsbokslut.

Vision 2030
Fokusområden

Nämndsmål

Kommunövergripande mål

Handlingsplan
-Aktivitet
-Aktivitet
-Aktivitet

Handlingsplan
-Aktivitet
-Aktivitet
-Aktivitet
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Kommunullmäktige

Ordförande: Jan Wahn
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige bestämmer om vilka mål
kommunen ska ha och hur pengarna i budgeten ska användas. Det är kommunfullmäktige som beslutar om
hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen.

Kommunfullmäktiges mål
Finansiella mål
Kommunen ska ha ett resultat som motsvarar en
procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Mätning görs vid delår- och årsbokslut.

Soliditeten ska öka varje enskilt år.

Mätning görs vid delår- och årsbokslut.

Fokusområden
Boende
Kommunikation
Ungdomar
Lärande
Besöksmål

Fastställda kommunfullmäktige och gäller framtill år
2020.

Nämndsmål
Se respektive nämnd.

Nämnderna har fastställt nämndmål som är kopplade fokusområdena som i sin tur stödjer Vision 2030 .
Mätning görs enligt fastställd plan.
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Nämndens uppdrag

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
överförmyndarnämnden
Antalet ärenden beräknas öka i takt med den ändrade
åldersstrukturen i landet samt ökad psykisk ohälsa hos
yngre. Därmed kommer även kostnaden i verksamheten
öka. Verksamheten omfattar även godmanskap för ensamkommande flyktingbarn.

Kommunfullmäktige har det högsta ansvaret för den kommunala verksamheten. De beslutar om vision, mål- och
budget samt flerårsplan utifrån gällande lag. Kommunfullmäktigen kontrollerar att den kommunala verksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och riktigt sätt. Till sin hjälp
har kommunfullmäktige revisionen. Kommunfullmäktige
utser ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna
efter förslag från valberedningen.

Revisionen

Driftbudget

Ordförande: Lars-Göran Kvist

Nämnd

Budget 2019
(tkr)

Nämnder under
kommunfullmäktige
-överförmyndarnämnden
-revisionen

1 500
950

Överförmyndarnämnden
Ordförande: Ej tillsatt vid tryckning

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden är en tillsyns- och tillståndsmyndighet. Det primära syftet med verksamheten är att
motverka rättsförluster för personer som inte själv kan ta
tillvara sina rättigheter.

Revisionens uppdrag

Revisorernas uppgift är att granska den verksamhet som
bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Granskningen ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna
är tillräcklig. Arbetet regleras i 12 kapitlet kommunallagen.
Utförligare beskrivning av revisorernas uppgifter anges i
skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting. För att utföra
granskningen har kommunfullmäktige utsett sex revisorer.
Dessa biträds i sitt arbete av utomstående sakkunniga. För
det årliga revisionsarbetet antar revisorerna en revisionsplan utifrån begreppen väsentlighet och risk.

Överförmyndarverksamheten är en obligatorisk kommunal uppgift och innefattar myndighetsutövning som
innebär ett bestämmande över vad enskilda människor
får och ska göra. Varje kommun ska utse en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Mariestads kommun
har tidigare under ett flertal mandatperioder valt utse en
överförmyndare som ansvarig för verksamheten men har
nu beslutat att istället tillsätta en nämnd.
Överförmyndaren lämnar bland annat stöd och råd till
förmyndares, gode mäns och förvaltares arbete med förvaltningen av huvudmannens egendom. Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet.
Överförmyndarverksamheten är en komplicerad verksamhet och riktar sig mot de mest utsatta målgrupperna i
samhället. Det innebär att det är viktigt att verksamheten
bedrivs på ett rättssäkert sätt och med en tillfredsställande
uppföljning och kontroll.
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Kommunstyrelsen

Ordförande: Johan Abrahamsson
Avdelningar/enheter som lyder under nämnden
Ekonomiavdelning, HR-avdelning, avdelning kommunikation och demokrati, verksamhet kultur, fritidsavdelning, avdelning samhällsutveckling,
arbetsmarknad samt planenhet.

Nämndens mål
Mål

1
2

2000 nya bostäder till 2025.

3

Öka marknadsföringen av Mariestads kommun och dess bolag.

4
5

Sänkt arbetslöshet i Mariestad.

6

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

7

ElectriVillage, en testmiljö för hållbara innovationer och del av nyindustrialiseringen av Mariestad.

8

Förbättrade förutsättningar för studentboende.

1650 nya arbetstillfällen till år 2025.

Stärkt kompetensförsörjning 2025.
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Driftbudget
Verksamhet/avdelning/enhet

Budget 2019
(tkr)

Nämndsövergripande
Kommunstyrelsens medel till
förfogande

7 090

Socioekonomiska medel

600

Åtgärder psykisk ohälsa

1 300

E20

5 100

Organisationsövergripande
Kommunchef

9 223

-Samordning vid återbesättning av tjänster

-1 750

-HR-avdelningen

16 864

-Ekonomiavdelningen

10 569

Sektor ledning
Chef sektor ledning

2 677

-Avdelning demokrati och kommunikation

44 137

-Fritidsavdelningen

9 911

-Verksamhet kultur

16 996

Sektor stöd och omsorg
-Arbetsmarknad

4 260

Sektor samhällsbygnad
Chef sektor samhällsbygnad

1 252

-Avdelning samhällsutveckling

8 876

-Planenheten

2475

Total

139 580*

*Avvikelsen på 841 tkr mot kommunfullmäktiges beslutade budget 201810-29, beror på förändring i lönepott.

Nämnd

Budget 2019
(tkr)

Övrigt under kommunstyrelsens
nämnd
-Räddningstjänsten östra Skaraborg

26 333

Förändringar i verksamhet och
ekonomi 2019

Kommunfullmäktige beslutade att minska kommunstyrelsens ram med 1 750 tkr, syftet är att effektivisera inom
tjänster. Detta innebär att alla vakanta tjänster ska prövas
av sektorschef innan beslut om rekrytering. För att klara
av effektiviseringen inom kommunstyrelsen pågår ett
uppdrag inom samtliga verksamheter som ska vara klart
1 januari 2020. Kommunstyrelsen har centrala medel till
övergripande projekt. För året 2019 görs en satsning för
åtgärder inom psykisk ohälsa. I budgeten för 2019 avsätts
1300 tkr till åtgärder för psykisk ohälsa. Nedan följer
beskrivningar av respektive avdelnings förändringar av
verksamhet och ekonomi och framtid.

HR-avdelningen
Från den 1 januari 2019 kommer HR-enheten att vara

en stödfunktion till Mariestad, Töreboda och Gullspångs
(MTGs) verksamheter. Enhetens verksamhet skapar
förutsättningar för att HR-arbetet håller hög kvalitet på
samtliga nivåer i respektive kommuns organisation. I vissa
delar av HR-arbetet är enheten processägare; kompetensförsörjning (inklusive rekrytering, introduktion samt
kompetensutveckling), lönerevision, systematiskt arbetsmiljöarbete samt jämställdhet och mångfald. Stöd och
konsultation ges till beslutsfattande chefer inom dessa
områden. HR-enheten är en stödfunktion till MTGkommunernas verksamheter och har ett konsultativt och
stödjande arbetssätt.
Bemanningsenhetens uppdrag är att tillgodose berörda
enheter med timanställda (intermittenta anställda). För
närvarande omfattar enhetens uppdrag sektor stöd och
omsorg samt förskolorna inom sektor utbildning. På sikt
bör uppdraget omfatta kommunens samtliga verksamheter.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
HR-avdelningen
Från den 1 januari 2019 kommer uppdraget för HR-enheten för Mariestads kommun även att omfatta Töreboda
och Gullspångs kommuner. Enhetens bemanning kommer
att öka från sex HR-konsulter till tio. Två av dessa är idag
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anställda av Töreboda respektive Gullspångs kommuner
och kommer att få anställning i Mariestads kommun från
den 1 januari 2019. Resterande två är vakanser i Töreboda
respektive Gullspång. Uppdraget regleras genom samverkansavtal med en tjänstenivåbeskrivning samt gemensam
budget. Budgeten omfattar kostnader för personal och
övriga relaterade kostnader. Mariestad kommuns andel
uppgår till 60 procent och innebär att samarbetet i princip
inte medför någon kostnadsförändring avseende personal.
Framtid HR-avdelningen
Samtliga tre kommuner står inför stora utmaningar, framför allt avseende kompetensförsörjning. Under de senaste
åren har tillgången på vissa yrkeskategorier varit begränsad. Detta är inget unikt för just Mariestads kommun.
Tillgången på exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor,
pedagoger, kockar och planarkitekter har varit låg. Arbetsgivarvarumärkes måste stärkas och kommunerna måste
själva agera aktivt för att tillgodose behovet av medarbetare, exempelvis genom att skapa förutsättningar för att
redan anställda kan genomgå kompletteringsutbildningar.
Arbetsmiljö och sjukfrånvaro är områden som också
har fortsatt stor betydelse. Arbetsmiljöverkets krav på
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete innebär att
kommunen måste underlätta för chefer att uppfylla krav
i lag och föreskrifter. Detta kan göras genom att införa
stödsystem som inte enbart påminner berörda chefer när
aktiviteter ska genomföras, utan även hanterar de mallar
och checklistor som ska användas i arbetsmiljöarbetet.
Hälsolyftet, kommunens insats för att sänka sjuktalen och
öka frisknärvaron, har varit ett lyckat projekt. Aktiviteter
och åtgärder avseende långsiktiga hälsoutvecklingsåtgärder
bör fortsätta att genomföras. Utvecklingen under period
Hälsolyftet visar tydligt på behovet av långsiktighet och
uthållighet för att nå önskade resultat.
Många av de processer som omfattas av enhetens uppdrag
är kan automatiseras och eller digitaliseras. Under 2019
kommer processen som avser avslut av anställningar att es
över för att digitalisera processen. Processen är idag i stora
delar manuell. Syftet med digitaliseringen är att framför
allt att höja kvalitén på processen.
Hanteringen av ansökningar för facklig ledig tid är ytterligare en process som idag är manuell till stora delar och
som därför tar mycket administrativ tid. Även den bör ses
över och automatiseras under 2019.
Rekryteringsprocessen kommer också den på sikt att
digitaliseras.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens organisation består av två enheter,
redovisningsenheten och ekonomienheten.
Ekonomiavdelningen ansvarar för att leda och styra
utvecklingen av ekonomiprocesserna, samt kvalitets- och
målstyrningen.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen kommer under 2019 utveckla kvalitets- och målstyrningen i kommunen. Samarbetet med
Töreboda/Gullspångs kommuner kommer att utvecklas i
de ekonomiska processerna. Det finns två uppdrag;
• Införa en gemensam databas för verksamhetssystemet
Stratsys.
• En gemensam upphandling av ekonomisystem med
kommunerna inom östra Skaraborg ska under 2019
påbörjas.
Som ett led i utvecklingen av ekonomistödet till verksamheterna kommer det under året arbetas fram nya riktlinjer
och mallar för att öka fokus på analys i samtliga processer.
Framtid ekonomiavdelningen
Effektivisering av ekonomiprocesserna med stöd av digitalisering, kommer att vara ekonomiavdelningens främsta
uppdrag de närmaste åren. Genom att förbättra och
utveckla ekonomiprocesser tillsammans med Töreboda
och Gullspång, kommer ett ökat samarbete att ske inom
flera områden.

Avdelning demokrati och kommunikation

I demokrati och kommunikation ligger fyra enheter.
• Kommunikation- och medborgarservice, som ansvarar för att utveckla och samordna kommunens interna
och externa kommunikation.
• Administrativa enheten, som ansvarar för att kommunövergripande samordna, effektivisera och utveckla de gemensamma administrativa arbetsprocesserna
samt kvalitetssäkra kommunens dokumenthantering.
Enheten ansvarar även för det nämndsadministrativa
arbetet och ärendeprocessen inom samtliga sektorer.
Till enheten hör nämndsekreterarna, vaktmästeriet (i
stadshuset) samt arkivet.
• Stab, i vilken folkhälsa samt MTG- och digitaliseringsstrateg ingår.
• Dacapo Mariestad, som är en plattform för högre
utbildning och forskning.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
avdelning kommunikation och demokrati
Efter fullmäktigebeslut ska en ny överförmyndarnämnd
inrättas. Administrativa enheten ska ansvara för att admi-
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nistrera nämnden.. Förändringen kräver förutom nämndspecifikt stöd även utredningsarbete inom överförmyndarexpeditionen för framtagande av styrdokument för den
nya nämnden.
Avdelningens verksamhetens plan för 2019 är följande:
• Att undersöka förutsättningarna för ökad digital internkommunikation genom att i en förstudie kartlägga
behov och möjligheter för ett nytt MTG-gemensamt
intranät.
• Att införa en bildlagringstjänst som underlättar bildhantering enligt de nya reglerna i GDPR, till exempel
ökar tjänsten verksamheternas tillgång till bilder,
inhämtande av samtycken kan ske digitalt och personuppgifter blir sökbara.
• Att fortsätta arbetet med att stärka kommunens närvaro i sociala medier samt arbeta mer med rörlig bild.
• Att administrera och genomföra val till europaparlamentet 2019. Administrationen kring valet är en av
enhetens främsta uppgifter som kräver en stor arbetsinsats och involverar merparten av enheten under
stora delar av första halvåret 2019.
• Att fortsätta digitalisera nämndadministrationen med
bland annat automatiserad påminnelse/uppföljning av
politiska uppdrag, digital signering av protokoll och
medverkan i projekt kring digital hantering av arvodesrapportering.
• Att påbörja ett projektarbete med mål att införa ett
e-arkiv.
Under året kommer enheten kommunikation och demokrati att minskas med 1 tjänst med anledning av nämndens
besparingskrav om 1 750 000 kronor. Flyttat marknadsföringsuppdrag till sektor samhällsbyggnad medför minskad
budget hos kommunikationsenheten.
Framtid avdelning kommunikation och
demokrati
Ny lagstiftning, Lagen om digital tillgänglighet, ställer
hårda krav på att offentlig sektors webbplatser, intranät,
appar och dokument som publiceras digitalt ska uppfylla
nya kraven på tillgänglighet. För att Mariestads kommun
ska leva upp till lagstiftningen krävs att alla digitala kanaler
och dess innehåll tillgänglighetsanpassas.
Minoritetslagen har skärpts och ställer högre krav på
myndigheter att informera minoritetsgrupper om deras
rättigheter. Lagen ger rätt till kommunal service och information på minoritetsspråk de fall kommunen har personal
som kan kommunicera på något av minoritetsspråken som
omfattas.
I digitala kanaler krävs kommunikation med rörlig bild för

en hög räckvidd. Rörlig bild är norm och det naturliga sätt
människor tar till sig information. Produktion av kommunikationsinsatser med rörlig bild är mer resurskrävanande
och utöver det kräver nya tillgänglighetskrav att tillgänglighetsanpassningar måste göras innan publicering.
För att nå ut på ett effektivt sätt krävs närvaro i fler olika
digitala kanaler än tidigare. Verksamheternas behov av
stöd och riktlinjer för kommunikation i digitala kanaler
ökar kraftigt i denna omställning.
För en effektiv digital internkommunikation måste Mariestads intranät ersättas senast 2020 då plattformen det
bygger på inte längre kommer att tillhandahållas.
Ett MTG-gemensamt intranät kan effektivisera den digitala kommunikationen inom MTG-kommunerna. Under
2019 genomförs en förstudie som kommer att visa på
behov, kostnader och investeringsbehov.
Den nya e-tjänstplattformen möjliggör och förenklar
för verksamheterna att ta fram digitala tjänster för både
medborgare och förtroendevalda. Det spar tid och höjer
kvalitén för både kommunen och individen.
En övergång till e-arkiv krävs för att kunna bevara organisationens digitala information i framtiden, vilket tydliggörs
i både tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Att enbart
lagra information i verksamhetssystem kan leda till förlust
av information, då verksamhetssystem har en begränsad
livslängd och inte heller är anpassade för att kunna hantera
information över mycket lång tid. Syftet med ett e-arkiv är
att få en hållbar informationshantering över tid. Fördelar
med e-arkiv är bland annat att det ger bättre möjlighet att
möta kravet om öppenhet, det ger möjlighet att bevara
handlingar elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt,
det blir enklare att byta verksamhetssystem, lokalutrymmen kan minskas och de manuella insatserna kan effektiviseras.
Dacapo Mariestads verksamhet styrs delvis av hur ansökningarna till Yrkeshögskolemyndigheten går igenom
eller inte och hur universiteten tillgängliggör platser för
distansutbildningar. Men också av hur behov av arbetskraft ser ut. Kraven ökar på tekniska utbildningar och
kräver förändringar i yrkesroller såsom civilingenjörer.
Industrin går mot en mer digitaliserad värld och företag
får en alltmer automatiserad tillverkning vilket ställer nya
krav på kompetensbehov. Inom fordonsbranschen sker
en omställning mot elektrifiering vilket ställer högre krav
inom kunskapsfält såsom IT, programmering, systemkunnande elektronik, mekatronik, och elkraftsteknik för
högspänningssystem. De kommande fem åren behövs
över 100 000 examinerade lärare. I Västra Götalandsregio-
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nen kommer det att behövas ca 3000 tandsköterskor/år de
närmaste åren på grund av pensionsavgångar med mera.
Trädgårdsnäringen behöver anställa 2500 personer årligen
de kommande åren i Västra Götaland.

samhällsutvecklingen och bidra till demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, ekonomisk potential och social
relevans.

Fritidsavdelningen

Verksamhet kultur

Kulturavdelningen ska medverka till att Mariestad är en
attraktiv och levande kommun att bo och mötas i. Dels
genom att ge möjligheter till ett aktivt kulturliv, men också
genom att kopplas samman med ekonomisk tillväxt, stärkandet av platsens identitet samt vara en faktor att räkna
med utifrån ett bredare samhälls- och utvecklingsperspektiv.I kulturavdelningen ingår Mariestads teater, Vadsbo
museum, musikskolan och allmänkuntur.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
verksamhet kultur
Statens Fastighetsverk har ändrat hyrorna på Marieholm
vilket får konsekvensen att Vadsbo Museum får ökade
hyreskostnader med nytt avtal från och med september
2019.
Verksamhetens plan för året 2019:
• Sektorsövergripande och gränsöverskridande samverkan med fokus på barn och unga genom delaktighet
inom kultur och skapande verksamhet.
• Det är viktigt att möta dagens och morgondagens behov på ett resurseffektivt sätt. Ett prioriterat område
är barn och unga med fokus på läsfrämjande insatser.
Andra angelägna områden är tillgänglighet och funktionsvariationer samt arbete med annat modersmål än
svenska.
• Musikskolan arbetar för att så många barn och unga
som möjligt ska ges chansen att utveckla sina kreativa
sidor med musikens hjälp. Genom musikskolan får
eleverna rikligt med tillfällen att visa upp sina färdigheter. Musikskolan är idag en aktiv konsertarrangör
i både stora och små sammanhang och har som
uppdrag att vitalisera även kulturlivet utanför skolans
väggar.
• Mariestads teater är en mötesplats för musikskolans
verksamhet och för Mariestads föreningar och intresseorganisationer.
• Vadsbo museum arbetar för att Marieholm kan bli
en plats där människor möts. Med hjälp av historien
skapas nya avtryck i densamma. Tanken är att museet
i framtiden, med självklar utgångspunkt i samlingarna,
ska spegla tre profilområden: stadshistorien, hantverket samt årt biosfärområde.
Framtid verksamhet kultur
Internationalisering kommer att vara en viktig fråga i
en allt mer globaliserad värld. Kulturens är en faktor i
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Fritidsavdelningen består av tre enheter; Badanläggningar,
fritidsgårdar och fritidskontor. Badnläggningar ansvarar
för badhuset och utomhusbadet Ekudden. Fritidsgårdsenheten ansvarar för fritidsgården Blåbäret och Ungdomskulturhuset Elvärket. Fritidskontoret ansvarar för
bokning av fritidslokaler, bidragsfrågor och drift- och
skötselavtal för kommunens idrottsanläggningar.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
fritidsenheten
Fritidsavdelningen står inte inför några väsentliga förändringar av verksamheten beroende på den tilldelade budgeten för 2019.
Framtid fritidsavdelningen
Så långt som är möjligt att förutse idag så finns det idag
inga kända trender som påverkar fritidsavdelningens förutsättningar att uppnå nämndens mål under planperioden.

Abetsmarknad

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att bedriva en ändamålsenlig verksamhet mot arbetslösheten, som genom
effektiva och individuellt anpassade insatser bidrar till att
fler ges möjlighet till långsiktig egen försörjning. Arbetsmarknadsenhetens åtagande under 2019 omfattar bland
annat följande mål som kan komma påverkas av Arbetsförmedlingens uppdrag som förväntas förändras mot
bakgrund av ny budget.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
arbetsmarknad
Avtal eller formell överenskommelse ska upprättas mellan
kommunen och Arbetsförmedlingen för att säkerställa
individens behov och önskemål samt klargöra ersättningar för utförda tjänster. Under 2019 ska arbetslösheten i
Mariestad med fokus på ungdomar (18-24 år), ska sänkas
till 5 procent.
Kommuninvånare med försörjningsstöd ska prioriteras
och omgående erbjudas insatser mot arbete/studier.
Under 2019 ska en ett tydligt och långsiktigt avtal under
2019 upprättas mellan arbetsmarknadsenheten och sektor
samhällsbyggnad, där uppdragen konkretiseras och prioriteras. Vi ska bidra till en ökad samverkan, både internt
och externt, så att individen i behov av stöd och vägledning får detta skyndsamt.

Framtid arbetsmarknad
Arbetsmarknadsenheten måste säkerställa att arbetssättet
utvecklas över tid och att det möter möter kommuninvånarens behov.

Avdelning samhällsutveckling

Avdelning samhällsutvecklings ansvarsområden är näringslivsfrågor, besöksnäring, mark & exploatering samt klimathållbar affärsutveckling inom konceptet ElectriVillage.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
avdelning samhällsutveckling
Verksamhetsplanen för tillväxtenheten är utifrån kommunstyrelsens mål.
Enheten kommer att arbeta med att öka marknadsföringen av kommunen och dess bolag. Vilket kommer att genomföras med en medfinansiering från kommunens bolag.
Enheten kommer att arbeta för att öka andelen egenproducerad vätgas som drivmedel i kommunens fordon,
vilket är en del av Electrivillage. Det första steget är att ta
fram ett inriktningsbeslut, som visar på de möjliga konsekvenserna för att över tid succesivt utbyta av kommunens
fossildrivna fordon, till bränslecelldrivna av vätgas. Initialt
kommer merkostnader infinnas men över tid kommer
kommunenen att spara pengar på denna investering.

städer i kommunen. Beslut om antagande av detaljplaner
väntas ske i olika delar av kommunen, men de flesta väntas
vara inom Mariestad centralort. I centralorten väntas land
annat beslut om antagande av detaljplan för Katthavsviken, Bantorget och Törnberga 1:5 m.fl. (Sjölyckan detaljplan 3).
Utöver detaljplaneläggning planerar enheten att ta fram ett
utvecklingsförslag för området kring Bäcken och utökning
av båtförvaring vid Ekuddens båtgård i enlighet med kommunens översiktsplan och beslutade uppdrag.
Framtid planenheten
Under de kommande åren kan förändringar ske inom
plan- och bygglagen som påverkar enheten. På längre
sikt är det stor sannolikhet att förändringar kommer ske
framförallt vad gäller digitalisering och standardisering.
Andra aktuella områden som påverkar enheten är tidigare
utredningar om det s kallade detaljplanekravet och den politiska debatten om strandskyddsbestämmelsernas fortsatta
utformning.
Sedan den 1 juli 2018 kan regeringen besluta om regler
och standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar.
Regeringen har 2017 gett Boverket och Lantmäteriet i
uppdrag att fortsätta arbetet med att främja digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen, i vilken framtagande av
detaljplaner ingår. Uppdraget ska slutredovisas senast den
31 augusti 2020.

Framtid avdelning samhällsutveckling
Ett flertal trender kan ses. Utveckling av fler digitala
teknologier som kommer gynna flera av målen samtidigt
som en del andra trender försvårar. För att kunna stärka
utvecklingen kommer det krävas utbildning för att förse
arbetsmarknaden med rätt kompetens. Även förändringar
av konjunkturläget som en dämpning av tillväxttakten rent
generellt påverkar delar av målen bromsande. Det globala
och nationella behovet av att satsa på klimatåtgärder kan
öka takten på dessa satsningar vilket kommer främja den
typen av mål.

Övrigt under kommunstyrelsen

Planenheten

Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg har ett
gemensamt lönekontor samt nämnd.

Planenheten ansvarar för uppdrag inom översikts- och detaljplanering inom plan- och bygglagen samt övergripande
regional planering inom till exempel infrastruktur. Enheten utför även uppdrag inom utveckling och gestaltning av
byggnader och miljöer.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
planenheten
Enheten kommer under 2019 fokusera på beslutade
detaljplaneuppdrag och genomförande av översiktsplanen
för kommunen. För att bemöta dessa uppdrag kommer
1,0 tjänst att rekryteras under året. Under året är målet att
anta detaljplaner som möjliggör byggnation av 285 bo-

IT-nämnd

MTG har ett gemensamt IT-kontor samt nämnd.

Lönenämnd

Räddningstjänst

Mariestad ingår i kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Skaraborg (RÖS).
Avfallshantering
Mariestad är en del i kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg (AÖS) som sköter avfallshantering.
Tolkförmedling
Mariestad är en del i kommunalförbundet Tolkförmedling
väst som hanterart alla tolkärenden.

22

Tekniska nämnden

Ordförande: Sven-Inge Eriksson
Avdelningar/enheter som lyder under nämnden
Va-vdelning, gatuvdelning, produktionsavdelning, lokalvårdsavdelning, fastighetsavdelning,, mät- och geodataenhet, driftcenter.

Nämndens mål
Mål

1

Öka tryggheten och säkerheten för medborgarna i MTG.

2

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

3

Säkerställa och öka tillgängligheten till kommunala vattentjänster för medborgarna i MTG.

4

Tekniska nämnden ska minska verksamhetens miljöpåverkan under år 2019.

5

Öka nöjdheten hos tekniska nämndens kunder och medborgarna inom MTG.
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Driftbudget
Verksamhet/avdelning/enhet

Budget 2019
(tkr)

Sektor samhällsbygnad
Chef verksamhet teknik

895

-gatuavdelningen

34 395

-produktionsavdelningen

0

-fastighetsavdelningen

127 457

-lokalvårdsavdelningen

0

-mät- och geodataenheten

Total

2152
164 889*

*Avvikelsen på 926 tkr mot kommunfullmäktiges beslutade budget 201810-29, beror på förändring i lönepott MTG-fördelning.

Verksamhet/avdelning/enhet

Budget 2019
(tkr)

Sektor samhällsbygnad
taxefinansierad verksamhet
-VA-avdelningen

0

Total

0

Nämndens uppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning av kommunernas ägda fastigheter där även lokalvård utförs. Nämnden
ansvarar för de ny-, till- och ombyggnadsprojekt som sker
inom fastighetsområdet där man är den viktiga länken
mellan verksamheternas behov och den strategiska lokalförsörjningen i kommunerna. Tekniska nämnden ansvarar
även för kommunernas vatten- och avloppsverksamhet,
gator, trafik, parker, allmänna platser samt kart- och mätverksamhet.

Förändringar i verksamhet och
ekonomi 2019

Kommunens övergripande mål om att bli fler invånare ställer krav på tekniska nämndens verksamhet för
att nuvarande kommuninvånare ska trivas samt att nya
invånare attraheras. Samtidigt som service-, drift-, skötseloch underhållsnivåer behöver höjas får inte kostnaderna
för nämndens verksamheter stiga vilket innebär att nya

effektivare arbetssätt behöver utvecklas. Detta behöver
nämnden ha ett särskilt fokus på under år 2019. År 2018
var ett onormalt kostsamt år gällande vinterväghållning
vilket förutsätts inte upprepas i samma utsträckning år
2019. De senaste årens låga elpriser har inneburit rekordlåga energikostnader. Efter 2018 års värme och torka har
vattenmagasinen inte återhämtat sig och betydligt högre
elpriser är att vänta vilket måste anteras i verksamheten.

Famtid

Digitaliseringen går fort i samhället generellt. Även inom
tekniska nämndens verksamhetsområden sker en utveckling för förbättrad service till medborgarna samt effektivare arbetssätt genom ett bättre nyttjande av digitala
hjälpmedel. Här finns en stor möjlighet till långsiktiga
besparingar om tekniska nämnden lyckas med satsningar
inom detta område. Nämnden behöver dels kompetensutveckla sig inom den nya tekniken och dels avsätta medel
för de utvecklingsprojek.

VA-avdelningen

VA-avdelningen ansvarar för produktion och distribution
av vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten, samt bortledning och rening av avloppsvatten. En stor del av verksamhetens arbete är drift, förvaltning och underhåll av
vattenverk, reningsverk och ledningsnät. VA-planen, som
är ett vägledande dokument i strategisk inriktnig, beskriver att ett av de viktigaste målen med verksamheten är att
upprätthålla en tillräckligt hög förnyelsetakt av VA-anläggningarna samt att bygga ut kommunalt VA till fler områden så att en större del av kommuninvånarna försörjs med
de kommunala vattentjänsterna. Att långsiktigt arbeta med
att säkerställa tillgången på dricksvatten av god kvalitet är
också ett för avdelningen högt prioriterat arbete där man
exempelvis arbetar för att skydda vattentäkter genom att
inrätta nya eller uppdatera befintliga vattenskyddsområden.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
VA-avdelningen
Inför 2019 höjs VA-taxan med 4,5 procent för att täcka
de ökade kapitalkostnaderna som uppstår i och med den
höga investeringstakten i verksamheten, som dels beror på
reinvestering i befintliga anläggningar och dels på utbyggnad till nya och befintliga bostadsområden. Den övriga
kostnadsökningen i verksamheten som uppstår av bland
annat lönekostnadsökningar och högre kvalitetskrav från
myndigheter ehöver hanteras genom effektiviseringar i
verksamheten. En stor effektiviseringspotential bedöms
finnas i energianvändandet vilket kommer att vara i stort
fokus i de ombyggnadsprojekt som ska genomföras.
Framtid VA-avdelningen
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Svenskt vatten, som är VA-huvudmännens branschorganisation, pekar på att den enskilt största utmaningen
för kommunerna är att lösa den stora underhållsskulden.
Det vill säga att hålla VA-anläggningarna i ett skick över
tid som säkerställer den driftsäkerhet som förväntas från
samhället. Inom detta område har Mariestads kommun
kommit långt jämfört med svenska kommuner i allmänhet
men det är av yttersta vikt att VA-avdelningen tar fram
arbetssätt och verktyg som säkerställer rätt prioriteringar i
förnyelsearbetet framåt. För att finansiera förnyelsearbetet
krävs årliga taxeökningar på omkring tre till fyra procent
samt effektiviseringar i verksamheten på ungefär lika
mycket. En viktig förutsättning för att lyckas i detta är att
behålla och knyta till sig viktig kompetens inom området i
en bransch där det råder resursbrist.

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen ansvarar för en fungerande infrastruktur
gällande det kommunala vägnätet, gång- och cykelvägar,
småbåtshamnar, parkeringar samt drift och skötsel av det
torg, parker, naturområden, lekplatser, badplatser och
skärgården. Avdelningen ansvarar också för myndighetsutövning gällande trafik.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
gatuavdelningen
Gatuavdelningen genomför ett arbete med att gå från en
reaktiv verksamhet till att vara en mer planerad verksamhet där fokus ligger på att skapa drift- och skötselplaner
vilket i sig ska bidra med en bättre struktur och möjlighet
till uppföljning av verksamheten med avseende på kvalitet,
effektivitet och ekonomi.
Avdelningen behöver ha ett fortsatt fokus på utveckling
av drift- och skötselplaner för det offentliga rummet och
samtidigt skapa möjlighet till en tydligare kostnadsuppföljning för bättre ekonomiska prioriteringsmöjligheter.
Planerade investeringar under 2019 är bland annat fortsatt
upprustning av gator inkl. beläggningsåtgärder, genomförande av cykelnätsplan och trafiksäkerhetsplan för säkrare
trafikmiljöer och god tillgänglighet. Samtidigt fortsätter
arbetet med att utveckla hamnområdet och skärgården.
Framtid gatuavdelningen
För att möta framtidens utmaningar kommer fokus ligga
på verksamhetsutveckling. Inom avdelningens tjänsteområde börjar digitala system utvecklas vilket gör framtiden
intressant. Att implementera nya system för övervakning
av olika skötselinsatser innebär förmodligen resursbesparingar och på sikt bättre ekonomiska förutsättningar.
Kommunens mål om fler invånare innebär på sikt en
mer krävande infrastruktur vilket redan nu kräver en god
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planering samtidigt som en viktig nyckel till att Mariestad
ska växa är att invånare och besökare redan nu upplever
en välskött stad.

Produktionsavdelningen

På uppdrag av VA-avdelningen, gatuavdelningen samt
mark- och exploatering utför produktionsavdelningen
investeringsprojekt och driftsprojekt på beställning.
Exempel på gatuinvesteringar under 2019 är genomförande av cykelnätsplan, trafiksäkerhetsprogram och förbättrad
beläggning på gatunätet. VA-investeringsprojekt gäller
främst reinvesteringar i ledningsnätet och utbyggnad av
verksamhetsområden. Utöver detta genomför produktionsavdelningen de exploateringsprojekt som kommunstyrelsen initierar, till exempel bostadsområdet Sjölyckan
eller nya verksamhetsetableringar.
Driftsuppdragen bygger på beställningar och driftsinstruktioner från VA-avdelningen och gatuavdelningen
och är allt från långsiktigt förebyggande arbete som akuta
inställelser på beredskap som vid vattenläckor eller vinterväghållning.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
avdelning produktionsavdelningen
En hög investeringstakt framöver ställer fortsatt höga krav
på att avdelningen utvecklar modeller och rutiner för att
driva projekten på ett kontrollerat och effektivt sätt.
Ett generationsskifte med omfattande pensionsavgångar
under 2019 innebär en stor utmaning. Drygt en fjärdedel
av personalen planerar att gå i pension under 2019.
Framtid produktionsavdelningen
För att lyckas med att möta framtidens utmaningar i ökade
krav på kostnadseffektivitet behöver produktionsavdelningen vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs,
känner en stolthet och har möjlighet att utvecklas. Det
lyckas avdelningen med genom att skapa tydliga roller och
ansvarsområden med individuella mål och utvecklingsplaner. Att fortsätta hålla fokus på att arbeta fram och
genomföra långsiktiga utbytesplaner för fordonsparken
bedöms också vara en viktig faktor för att hålla effektivitet
i verksamheten till en låg förutsägbar kostnad men också
för att svara upp till de mål Mariestads kommun satt upp
inom förnybara drivmedel.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens uppdrag är tillhandahålla ändamålsenliga, hälsofrämjande och kostnadseffektiva lokaler
i Mariestad, Töreboda och Gullspång kommuns verksamheter genom att äga, hyra in, upplåta, bygga och förvalta

fastigheter. Kommunernas fastighetsbestånd ska kontinuerligt utvecklas genom om- till- och nybyggnation samt
genom långsiktig underhållsplanering.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
fastighetsavdelningen
Arbetet med att ta fram underhållsplaner för kommunernas fastigheter kommer att fortsätta under 2019 men med
tyngdpunkt på fastigheterna i Mariestads kommun.
Under våren 2019 kommer avdelningen att inöra ett fastighetssystem för att förbättra uppföljningen av kommunernas fastigheter. Ett sådant system kommer att medföra
mycket verksamhetsutveckling då avdelningen måste
anpassas till nya arbetssätt.
Elpriserna kommer inför eller under 2019 kraftigt höjas
vilket kommer att få en tydlig negativ påverkan på avdelningens ekonomiska förutsättningar och den kortsiktiga
möjligheten för att hantera detta är att anpassa underhållsinsatserna.
Även under 2019 kommer det ställas stora krav på leverans inom projekt. Avdelningen kommer att förstärkas
både personal- och systemmässigt för att kunna leva upp
till satta mål.
Framtid fastighetsavdelningen
Fastighetsavdelningen ser att trenden kring förnybar energi konstant växer genom ny- och vidareutveckling av olika
metoder för att kunna tillverka energi, såsom solceller och
vätgaslagring. Allt större krav ställs också på våra fastigheter att de ska vara digitaliserade och uppkopplade mot
omvärlden. Detta är ett arbete som inte är påbörjat inom
kommunerna i någon större omfattning. Dessa trender
ställer krav på avdelningen att ständigt vara uppdaterad
samt att ha en inneboende kompetens i organisationen för
att kunna delta i och bidra till utvecklingen

Lokalvårdsavdelningen

Lokalvårdsavdelningens uppdrag är att utföra städning
i lokaler med kommunal och offentlig verksamhet med
hänsyn tagen till specifika önskemål och förhållanden.
Lokalvårdsavdelningen bidrar, förutom med service till
kommuninvånarna, också till ett förbättrat underhåll av
lokaler och fastigheter.

en låg kostnadsbild utan att göra avkall på kvaliteten i det
utförda arbetet.
Framtid lokalvårdsavdelningen
Avdelningens utveckling påverkas ofta av kundernas krav
på kostnadsbesparingar. Samtidigt ställs högre och högre
krav från myndigheter på städning i offentliga utrymmen.
För att möta framtidens utmaningar med ökade krav på
effektivitet och samtidigt hålla en god kvalitet behöver ett
fortsatt arbete ske för att uppnå förbättrad kundnöjdhet
samt för att utveckla och följa upp kvaliteten i uppdraget..

Mät- och geodataenheten

Mät- och geodataenheten utför mätnings- och kartteknisk
service och är ansvarig för utvecklingen inom GIS-området (Geografiska InformationsSystem). Enheten agerar
som tekniskt stöd för andra avdelningar och enheter. Enheten förser interna och externa parter med kartinformation av olika slag. Enheten bistår med teknisk kompetens
vid kommunens olika projekt Enheten tför även uppdrag
åt Lantmäteriet i delar av deras förrättningsverksamhet.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
mät- och geodataenheten
I Mariestads kommun finns fortfarande efterfrågan vad
gäller nybyggnation. En möjlig kommande lågkonjunktur
kan dock påverka detta. En rad digitaliseringsprojekt för
ett effektivare arbetssätt samt kommande framtida krav på
hantering av information kommer kräva fortsätta investeringar under kommande året.
Framtid mät- och geodataenheten
Från och med årsskiftet kommer både GIS och statistik
att tillhöras enhetens verksamhetsområden. Detta kommer
innebära att enheten har möjlighet att bistå kommunen
övergripande med statistik, analyser och liknande uppgifter. Inom hela samhällsbyggnadsprocessen i landet arbetas
det fram metoder för en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Denna kommer vara digital och förutsätta att kommunen hanterar information enligt olika standarder och
kan leverera information tjänstebaserat och standardiserat.
För att möta dessa kommande krav krävs att enheten arbetar proaktivt samt anpassa verksamheten utefter dem.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
lokalvårdsavdelningen
Avdelningen kommer att arbeta med att förbättra kundnöjdheten. Att ständigt arbeta med att optimera uppdraget
sett till det som beställts är en nödvändighet för att hålla
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Utbildningsnämnden

Ordförande: Anette Karlsson
Avdelningar/enheter som lyder under nämnden
Avdelning förskola och pedagogisk omsorg, avdelning grundskola, avdelning gymnasium och vuxenutbildning, barn- och elevhälsoavdelning, kostavdelning

Nämndens mål
Mål

1

Vara en aktiv del inom projektet ElectriVillage Mariestad.

2

Ökad andel närproducerade produkter inom kostverksamheten.

3

Stimulera samverkan mellan skola och arbetsliv.

4

Sektor utbildning ska vara en attraktiv arbetsplats.

5

Barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) ska succesivt
minska.

6

Vidareutveckla IT-plan/digitaliseringsplan i linje med Lgr-11. Öka användningen av IKT som pedagogiskt verktyg. I digitaliseringsplanen tydliggöra etiska ställningstaganden och värdegrund i arbetet
med ökad digitalisering.
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Driftbudget
Verksamhet/avdelning/enhet

Budget 2019
(tkr)

Sektor utbildning
Chef sektor utbildning

67 102

-avdelning förskola och pedagogisk omsorg

120 488

-avdelning grundskola och fritidshem

188 770

-avdelning gymnasieskola och
vuxenutbildning

84 524

-avdelning barn- och elevhälsa

22 357

-kostavdelningen

Total

0

483 241*

*Avvikelsen på 740 tkr mot kommunfullmäktiges beslutade budget 201810-29, beror på förändring i lönepott.

Nämndens uppdrag

Nämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare,
elevhälsa, uppdragsutbildning, öppen förskola, aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år och kostverksamhet. Verksamheterna regleras huvudsakligen av skollag,
läroplaner, hälso- och sjukvårdslag, socialtjänstlag och
kommunallag.

Förändringar i verksamhet och
ekonomi 2019

Utbildningsnämnden har beslutat om en verksamhetsplan
med fyra övergripande mål för år 2016-2019.
Dessa är:
•
Inkluderande arbetssätt.
•
Hög måluppfyllelse.
•
Säkerställa och förbättra det systematiska
kvalitetsarbetet.
•
Den pedagogiska måltiden.
En faktor, som betonas i forskningsresultat och genom
tydliggjorda exempel, är betydelsen av det pedagogiska ledarskapet för elevernas resultat. Målet är att hejda
nedgången av resultat i årskurs 9 samt förbättra resultaten
på gymnasiet och i övriga årskurser. En viktig framgångsfaktor är att ge förskolechefer, rektorer och biträdande
rektorer goda förutsättningar att vara pedagogiska ledare.
Sektor utbildning ser utmaningar i att rekrytera behöriga
pedagoger och andra medarbetare inom samtliga verksamheter. Det finns anställda pedagoger inom verksamheten
som saknar behörighet, vilket komplicerar organisationen
av lärartjänster. För digitalisering av skolan krävs i första
hand driftsmedel och kompetensutveckling.
Vad gäller investeringar behöver i första hand medel för
inventarier att behövas för anpassningar till elever i behov
av särskilt stöd, arbetsmiljöåtgärder och upprustning av
slitna inventarier. I samband med renoveringar av skolmiljöer och utbyggnad av förskoleverksamheten behövs
även inköp till lärandemiljöerna att göras. Nämndens
verksamheter har behov av moderna lärandemiljöer med
digitala redskap för att uppnå goda kunskapsresultat. En
omfattande investeringsinsats och ökade driftsmedel för
IT krävs i samtliga verksamheter.

Avdelning förskola och pedagogisk omsorg

Verksamheterna arbetar med att fortsatt utveckla kvalitetsoch processarbetet inom nämndens ansvarsområden. För
att klara detta uppdrag krävs en utveckling av användandet
av digitala resurser så att arbetet med analys och uppföljning blir effektivt. En genomlysning av sektorns verksamheter kommer att genomföras under inledningen av 2019
och ska utgå från politiska ambitioner, omfatta nyckeltal
och göras utifrån framtida befolkningsutveckling fram till
år 2025.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande för
alla deltagande barn. Verksamheten ska vara trygg och
erbjuda en utvecklande miljö, där omsorg, fostran och
lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling.
Kommunen ska tillhandahålla förskola och sträva efter
pedagogisk omsorg utifrån barns och vårdnadshavares
behov inom givna kommunala ramar, gällande lagstiftning
och styrdokument.

Framtid

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
avdelning förskola och pedagogisk omsorg
Under 2019 utökas antalet förskoleplatser genom öppnandet av två avdelningar vid Kompassens förskola, i väntan
på byggnation av Kronoparkens förskola. Genomförda
och pågående satsningar av lokaler leder till att Mariestads
kommun kan tillmötesgå lagkrav om tid för placering

De kommande åren kommer organisationen att ha ett
fokus på att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med
en kompetensförsörjningsplan, samt den ekonomiska
analysen.
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inom fyra månader. Kvällsomsorg genomförs sedan oktober 2018 och chef för förskola och pedagogisk omsorg
inventerar alternativa lösningar för helg- och nattbarnomsorg för eventuella framtida behov. Om behov av helgoch nattbarnomsorg finns krävs utökade resurser.
Antal barn i åldrarna tt till sex år år är enligt prognos svagt
stigande. En osäkerhetsfaktor är antalet kommande inflyttade barn till förskolan. Verksamheten är svår att planera
och genomföra, då behov och efterfrågan varierar. Öppna
förskolan arbetar tillsammans med socialnämnden i en
familjecentralsliknande verksamhet i samverkan med kommunens två barnavårdscentraler. Samverkan sker bland
annat kring föräldrastöd och tidig upptäckt.
Framtid avdelning förskola och pedagogisk
omsorg

Undervisning är ett nyligen inskrivet begrepp i
styrdokumenten för förskolan och den nya läroplan
som gäller från 1 juli 2019. En förtydligad läroplan
ställer krav på ökad digitalisering, ökade rättigheter
för minoritetsgrupper och för barn som är i behov av
teckenspråk. Förskollärarens ansvar i undervisningen har förtydligats och det förutsätts att det finns
förskollärare som har det pedagogiska ansvaret vid
förskolorna. Mariestads kommun har ansvar för att se
till att det finns förskollärare som ansvarar för undervisningen i sådan omfattning att de nationella målen
kan uppfyllas. Kravet på ökad digitalisering kräver
resurser för att säkerställa likvärdig tillgång till digitala
verktyg i verksamheten. Digitaliseringen medför även
ett behov av kompetensutveckling för pedagoger och
förskolechefer. Arbetet för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och säkerställa kvaliteten i
verksamheten ingår i ett långsiktigt utvecklingsarbete
med fokus på barns lärande och inflytande.
Avdelning grundskola och fritidshem

Grundskolan, förskoleklass, fritidshemmen och grundsärskolan ska ge alla elever i åldern 6-16 år kunskaper, färdigheter och verktyg utifrån de nationella och kommunala
styrdokumenten för att främja alla elevers utveckling och
lärande. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
avdelning grundskola och fritidshem
Utvecklingen pekar på att antalet barn och ungdomar i
behov av särskilt stöd fortsätter att öka, vilket förutsätter
att resurser finns för dessa behov. Det är viktigt att tidigt
identifiera de barn och elever som är i behov av särskilt
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stöd för att kunna sätta in adekvata åtgärder.
Behovet av digitalisering för att uppfylla läroplanens
krav och den beslutade Nationella digitaliseringsstrategin
för skolväsendet, är stor. Digitalisering ska ingå som en
naturlig del av lärandet. En satsning på ”en-till-en” finns
i årskurs 7-9 och behöver fortsätta till övriga årskurser.
Kompetensutveckling för lärare och annan pedagogisk
personal i användandet av digital teknik pågår och behöver
fortsätta framåt.
Framtid avdelning grundskola och fritidshem
Skolstrukturen för f-6 skolor behöver följas noggrant för
att möta ett ökande elevantal. Elevtalen för åk 7-9 stiger
och det innebär att det behöver tillskapas fler lokaler för
dessa elever. Ett viktigt steg i Vision 2030 är att förbättra
resultaten inom hela skolans område.

Avdelning gymnasieskola och vuxenutbildning

Gymnasieskolan och vuxenutbildningens uppdrag är
att ska skapa lust att lära genom att förmedla kunskap,
stimulera eleverna att söka kunskap. samt att skapa trivsel.
Uppdrag innefattar att utveckla individer till ansvarskännande människor, aktiva samhällsmedborgare och ge dem
kunskaper inför högre studier, yrkesliv och samhällsliv.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
avdelning gymnasieskola och vuxenutbildning
Ett fortsatt stort elevunderlag innebär utmaningar för
gymnasieskolan. De nyanlända elever som tillkommit
i verksamheten finns nu inom skolans olika nationella
program och det är en utmaning att möjliggöra studiehandledning på modersmålet inom flera delar av verksamheten. Detta tillsammans med att det är fler ungdomar nu
än tidigare prognosticerat kan komma att påverka framtida
struktur och behov av en utökad gymnasieskola avseende
programstruktur och resurser.
Hösten 2018 startade gymnasial lärlingsutbildning vid
Vadsbogymnasiet inom bygg- och vård- och omsorgsprogrammen vilket förväntas öka och omfatta en klass
per årskurs framåt. Vadsbogymnasiet startade Gymnasieingenjörsprogrammet (T4) med inriktning mot produktionsteknik hösten 2018. Utbildningen bygger vidare på
det treåriga teknikprogrammet. Vadsbogymnasiet erbjuder
åtta utbildningsplatser läsåret 2018/19 och lika många
läsåret 2019/20.
Introduktionsprogrammen har ett vikande elevunderlag
vilket till största delen beror på att antalet nyanlända kraftigt minskat i omfattning. Ytterligare en orsak är att en av
våra samverkanskommuner valt att starta språkintroduktion i egen regi.

Från och med 1 juli 2019 kommer verksamheten att
förändras då nuvarande preparandutbildning samt programinriktat individuellt val ersätt av programinriktat val som
kan vara inriktat mot såväl högskoleförberedande program
som yrkesprogram.Ungdomarna i Mariestad har möjlighet att fritt välja studieort. Information om elevernas val
kommer dock först under pågående budgetår. Kostnader för interkommunala ersättningar är därmed svåra att
förutsäga.
Vuxenutbildningen präglas av en omfattande SFI-verksamhet, som förväntas öka. SFI-verksamheten är i behov
av andra och större lokaler för framtiden.
Vård- och omsorgsutbildningen inom yrkesvux är en stor
del av verksamheten. Certifiering inom Vård- och omsorgscollege ger positiva effekter för såväl rekrytering som
samarbetet med aktörerna inom vårdsektorn.
Inom yrkesvux och lärlingsverksamheten bedriver vuxenutbildningen ett samarbete inom Yrkesvux Skaraborg.
Eleverna får på detta sätt tillgång till utbildningar som
annars inte skulle vara möjliga att erbjuda. Under 2018 har
vuxenutbildningen startat upp två lärlingsutbildningar och
det planeras för fler utbildningsstarter under 2019.
Framtid avdelning gymnasieskola och vuxenutbildning
Vadsbogymnasiet ska vara ett naturligt och attraktivt val
för elever i den norra länsdelen. I konkurrens med andra
gymnasieskolor ska Vadsbogymnasiet erbjuda ett varierat
utbud med möjlighet till många val av kurser inom programmen. Gymnasieskolan ska erbjuda elever och personal arbetsmiljöer som är inbjudande både för individuellt
arbete och för gruppverksamhet.
Vuxenutbildningen har ett behov av att tänka nytt och
planera för ökad flexibilitet och ökat utbud av utbildningar
och pedagogik. Utbildningar inom vårdsektorn kommer
fortsatt att utgöra en stor del av vuxenutbildningen. Ett
utökat samarbete inom Utbildning Skaraborg ger möjlighet att erbjuda yrkesvuxplatser inom flera nationella
program. Det finns även planer på att utöka lärlingsutbildningen inom flera områden.

Barn- och elevhälsavdelning

Barn- och elevhälsans uppdrag är att på individ-, gruppoch organisationsnivå stödja barns och elevers utveckling
mot de mål som finns angivna i skolans läroplaner och
kursplaner.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
barn- och elevhälsoavdelning
För att möta ökade behov av och ökad efterfrågan på
barn- och elevhälsa har avdelningen förstärkts med ytterligare personalresurser under 2018. Medlen för detta har
kommit från statsbidrag och omfördelning av elevpeng
från skolenheterna till barn- och elevhälsan. Nu kvarstår
att hitta en hållbar och relevant fördelning så att avsatta
medel täcker de omkostnader som en förstärkt barn- och
elevhälsa innebär över tid.
Framtid barn- och elevhälsoavdelning
Barn- och elevhälsan behöver fortsätta att driva och
utveckla det främjande och förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa, drogkultur och annan beroendeproblematik,
skolfrånvaro och barn/elever barn med neuropsykiatriska
funktionshinder. I detta arbete ska barn- och elevhälsan
vara handledare och kunskapsbärare ut på förskolorna/
skolorna, vilket gör att det finns fortsatt behov av kompetensutveckling inom de olika områdena. Kompetensförsörjning är ett annat område där barn- och elevhälsan står
inför stora utmaningar.

Kostavdelningen

Kostavdelningen ger service till skolverksamhet, barnomsorg och äldreomsorg.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
kostavdelningen
Under 2019 kommer kostavdelningen tillsammans med
de pedagogiska verksamheterna fortsätta arbeta med den
pedagogiska måltiden. Alla elever ska få god tid på sig
att kunna äta sina skolmåltider i lugn och ro. Vuxna ska i
ökad utsträckning äta tillsammans med elever för att alla
ska känna sig trygga i måltidssituationen. Arbete med
trygga matgäster kommer även att pågå inom förskola och
äldreomsorg.
Kostavdelningen har under 2018 utrett medarbetarnas
arbetsmiljö och lokalernas status. Arbetet fortsätter under
2019 med att bemanna upp i verksamheten, öka kompetensen bland medarbetare samt åtgärda brister i lokaler
och inventarier.
I mars 2019 tecknas nytt avtal med livsmedelsgrossister
vilket innebär högre kostnader
Framtid kostavdelningen
Kostverksamheten följer de förändringar som sker inom
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter. Vidare finns ett uppdrag att handla mer svenskt och
lokalproducerat i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin.
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Socialnämnden

Ordförande: Jan Hallström
Avdelningar/enheter som lyder under nämnden
Vård- och omsorgdavdelning, individ- och familjeomsorgsavdelning samt biståndsavdelning,

Nämndens mål
Mål

1

Bidra till en hållbar miljö genom att 2019 införa ett arbetssätt där kommunens särskilda boenden
beställer pappers- och plastprodukter genom Maria Nova och deras logistikhub.

2

Automatisera handläggningen av försörjningsstödet under 2019.

3

Personer som lämnar etableringen eller har försörjningsstöd ska erbjudas kompetenshöjande
insatser med målet att nå arbete/studier.

4

Införa modell för arbetsplatsbyten , så kallad arbetsrotation.

5

Barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) ska successivt
minska.
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gruppbostad eller servicebostad.

Driftbudget
Verksamhet/avdelning/enhet

Budget 2019
(tkr)

Sektor stöd och omsorg
Chef sektor stöd och omsorg

16 773

-vård och omsorgsavdelning

398 241

-individ- och familjeavdelning

62 103

-biståndsavdelningen

24 335

-placering av barn och unga

24 595

-försörjningsstöd

12 400

Total

538 447*

*Avvikelsen på 300 tkr mot kommunfullmäktiges beslutade budget 201810-29, beror på förändring i lönepott.

Nämndens uppdrag

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg
om personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden
ansvarar även för kommunens uppgifter enligt alkohollagen.
Under 2019 kommer statens offentliga utredning socialtjänstens framtid att presenteras där utgångspunkten är en
översyn av socialtjänstlagen.

Vård- och omsorgsavdelningen

Vård och omsorg är en verksamhet som styrs av olika
regler, lagar och författningar. Vård- och omsorgsverksamheten ska efter individuella behov och utifrån gällande lagstiftning och kommunala riktlinjer tillhandahålla vård och
omsorg och service. Verksamheten ska inge trygghet och
verka för att skapa en meningsfull tillvaro. Den enskildes
egna resurser ska tillvaratas.
Inom ramen för LSS ges personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet. Vård och
omsorg ansvarar för de som är äldre än 20 år, eller som
gått ut gymnasieskolan.

Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
vård- och omsorgsavdelningen
Socialnämnden har fattat beslut om att ta fram ett nytt
ersättningssystem för hemtjänsten som ska gälla från och
med 2019. Det nya ersättningssystemet bör utformas så
att det innebär ökad kontroll över behovsutveckling och
volymutveckling från beslut och beställning till hög effektivitet och kvalitet i verkställighet och utförande hos den
enskilde brukaren.
Hemsjukvården är en verksamhet som växer och antalet hemsjukvårdsinsatser blir fler. Patienter inom den
kommunala hälso- och sjukvården har en mer komplex
sjukdomsbild vilket ställer högre krav på den legitimerade
personalen. Allt fler svårt sjuka väljer att vara kvar i sitt
hem även under den sista tiden i livet. Detta ställer krav på
organisationen, men också på hjälpmedelsförsörjningen.
För att klara de uppgifter vi är ålagda är det viktigt att vi
skapar lokal samverkan mellan primärvård och kommun.
Inom vård-och omsorg kommer arbetet med digitala
tjänster fortsätta och antalet kommer att utökas under
2019.
Ett omfattande arbete med att utveckla rekrytering inom
vård och omsorg pågår tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg. Arbetet ska leda till att synliggöra det viktiga arbete som omsorgsarbete innebär och också visa på
att det är en god arbetsmarknad för den som utbildar sig.
Framtid vård- och omsorgsavdelningen
De kommande åren står vård och omsorg inför behov av
strukturella förändringar, till följd av den demografiska
och den tekniska utvecklingen. De som är äldre idag blir
allt friskare och kan klara sig självständigt allt högre upp i
åldrarna. Andelen som är äldre än 80 år ökar kraftigt. Med
hög ålder ökar risken för sjukdom och demenssjukdom.
Äldreomsorgen behöver rusta för gruppen 80 år och
äldre.
I dag är de allra flesta nöjda med insatserna som hemtjänsten utför. Men för att bibehålla god kvalitet måste
socialnämnden arbeta mer förebyggande och bli bättre på
att hantera äldres oro och otrygghet. Äldre kvinnor och
män som är sjuka behöver mötas av en äldreomsorg som
är har ett gott och välutvecklat samarbete med hälso- och
sjukvården.

Den kommunala hälso- och sjukvården ska tillhandahålla
hälso- och sjukvårdande insatser, upp till och med sjuksköterskenivå, till personer i det egna hemmet. Insatserna
ska också ges i kommunens särskilda boendeformer och
biståndsbedömd dagverksamhet, även personer som bor i
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Individ- och familjeavdelningen

Individ- och familjeomsorgen ger stöd och hjälp till
människor som av olika skäl har svårt att klara sin livssituation. Biståndet kan ges i form av förebyggande insatser,
behandling, ekonomiskt bistånd leler andra insatser. Kommunens flyktingmottagning samt budgetrådgivning och
skuldsanering bedrivs inom individ- och familjeomsorgen.
Inom psykosociala enheten ges personer med varaktiga
psykiska störningar stöd i form av boende, dagverksamhet/daglig verksamhet och boendestöd i den egna bostaden. Insatser ges huvudsakligen inom ramen för SoL
(Socialtjänstlagen) men också med stöd av LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade.)
Verksamheten ansvarar för de LSS-insatser som ges till
barn upp till 20 år. Insatserna finns i form av personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare, korttidsvistelse,
korttids-tillsyn, boende i familjehem och elevhemsboende.
Individ- och familjeomsorg är en spegel av samhällets
svårigheter att inkludera alla. Under de senaste åren har vi
sett en betydande ökning av behovet av stödjande insatser.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
individ- och familjeavdelningen
Den sedan tidigare pågående samverkan med utbildningsnämnden har resulterat i att barn- och ungdomsenheten
är samlokaliserade med delar av elevhälsans personal och
utgör ”Medborgarresurs Barn och familj – Lotsen”. Under 2019 kommer samverkan vara ett naturligt arbetssätt
mellan dessa verksamheter.
Under 2019 kommer verksamheten fortsätta inrikta sig
på att kvalitetssäkra de hemmaplanslösningar som finns;
familjestödjande verksamhet samt stöd och boende till
unga. Nämnden har en långsiktig satsning på förebyggande arbete för både barn och ungdomar och personer med
beroendeproblem. Att ge stöd i ett tidigt skede medför
ofta mindre omfattande insatser. Ett antal individers
behov av mer omfattande insatser kommer dock aldrig att
helt kunna förbyggas utan är ett kommunalt ansvar.
Framtid individ- och familjeavdelningen
Kommunens aktiva medverkan i sysselsättningsåtgärder
kommer att bli allt viktigare för att förhindra att enskilda
hamnar i utanförskap. Arbetet med ungdomar prioriteras
i detta. Förutsättningar för samverkan finns i och med
samlokalisering på Maria Nova.
Arbetet med att finna fungerande former för stöd och
samverkan behöver fortgå inom alla verksamheter för att
nå så god effekt som möjligt.
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Kraven på socialsekreterarnas kompetens och verksamheternas metoder ökar i både lagstiftning och riktlinjer.
Sannolikt kommer lagändringar som innebär ökade krav
på utredningar rörande barn och unga som i sin tur innebär mer handläggning och fler utredningar. För att möta
dessa krav kan olika samverkansformer och alternativa
driftsformer mellan kommuner i Skaraborg vara en av
flera lösningar.

Biståndsavdelningen

Biståndsavdelningen ansvarar för att utreda, bedöma och
fatta beslut efter individuella behov och utifrån gällande
lagstiftning och kommunala riktlinjer. På biståndsavdelningen pågår ett arbete med att implementera ett systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation, BIC
(Behov I Centrum) när det gäller myndighetsutövningen.
Fokus läggs på individens behov som utreds och insatser
beviljas utifrån behovet.
Under 2019 kommer arbetet med det systematiska arbetssättet med strukturerad dokumentation fortsätta. Samordningen med verkställigheten kommer att prioriteras under
året. Anhörigstödets målgrupper kommer även omfatta
anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Kartläggning av
övrigt stöd som finns att tillgå för anhöriggruppen kommer att genomföras.
Förändringar i verksamhet och ekonomi 2019
biståndsavdelningen
Under 2019 kommer verksamheten att fortsätta att inrikta
sig på att kvalitetssäkra de hemmaplans-lösningar som
finnsför personer med missbruksproblematik och stöd till
personer med öppen tvångsvård.
Under 2019 kommer arbetet med det systematiska arbetssättet med strukturerad dokumentation fortsätta. Samordningen med verkställigheten kommer att prioriteras under
året. Anhörigstödets målgrupper kommer även omfatta
anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Kartläggning av
övrigt stöd som finns att tillgå för anhöriggruppen kommer att genomföras.
Framtid biståndsavdelningen
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Våld
i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men
kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld.
Mörkertalet är stort eftersom en stor andel våldsutsatta
aldrig anmäler de övergrepp som de utsätts för i den nära
relationen. En uppskattning är att runt en fjärdedel av
våldet i nära relationer polisanmäls. Våld i nära relation är
något som socialnämnden måste rusta för inför framtiden.
I takt med att allt fler blir äldre så bör man se över utbudet
av icke biståndsbedömda insatser samt annat förebyg-

gande arbete. Ambitionen med förebyggande insatser
såsom stöd och service är att nå fler personer i ett tidigt
skede. Det är viktigt att det kan erbjudas en service som är
anpassad till människors behov men som också är effektiv.
Det är en utmaning att utforma framtidens utbud så att
det ger människor möjlighet kunna göra självständiga val
som gör individen oberoende av kommunen samtidigt
som verksamheten ska planeras så att den kan möta de
stora och omfattande behov av insatser som väntar.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande: Anders Bredelius
Avdelningar/enheter som lyder under nämnden
Miljöenhet, byggenhet, klimat- och energienhet

Nämndens mål
Mål

1

Andelen överklagade beslut där nämndens beslut står fast ska ej vara mindre än 75 procent.

2

För inlämnade kompletta bygglovsansökningar som följer detaljplanen ska beslut om bygglov
lämnas inom fyra veckor.

3

Fortsätta att utveckla ett aktivt deltagande i kommunernas utvecklingsarbete med översiktsoch detaljplaner.

4

För att uppnå en välvårdad bebyggelsemiljö ska verksamhet miljö- och bygg tillsammans med
kommunerna och fastighetsägare arbeta med uppdraget att åtgärda vanvårdade fastigheter

5

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.
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Driftbudget
Verksamhet/avdelning/enhet

Budget 2019
(tkr)

Sektor samhällsbygnad
-miljöenhet

7 511

-byggenhet

4 215

-livsmedelstillsyn

809

-klimat- och energienhet

0

Kommunbidrag Töreboda och
Gullspångs kommuner

-6 202

Total

6 333

Nämndens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden är en MTG-gemensam
nämnd med ledamöter från Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner. Miljö- och byggnadsnämnden ska
medverka till att de tre kommunerna går mot en långsiktigt hållbar utveckling till skydd för hälsa och miljö.
Nämnden ska även bevaka att lagar och regler efterlevs
inom nämndens tillsyns- och kontrollområden. Vidare ska
nämnden ge rådgivning och god service samt bidra till en
positiv utveckling av tätortsmiljö och landsbygd. Från och
med år 2007 är nämnden gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Förändringar i verksamhet och
ekonomi 2019

Ekonomiskt har nämnden ett minskat anslag från kommunerna med 585 tkr på årsbasis vilket får genomslag i
bemanningen av tjänster och omfattningen av genomförd
tillsyn.
Miljö- och byggnadsnämnden är beroende av att kompetent personal finns i verksamheten. Det är en utmaning
dels att behålla personal då konkurrensen är stor och att
upprätthålla kompetens i en kunskapsintensiv verksamhet. Under år 2019 är det också en utmaning att generera
tillräckligt med intäkter för att klara dessa uppgifter och att
bibehålla ett gott arbetsklimat.
Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att öka användningen av de digitala tjänster som finns inom bygglovsprocessen och ansökningar/anmälningar inom miljö- och
livsmedelsområdet. Medborgarna får idag en digital
återkoppling från handläggare via ärendehanteringssystem
men ska också ges möjlighet att följa sitt ärende via web-

ben. Verksamheten kan övertid se en effektivisering genom ökad digitalisering, inledningsvis finns en arbetspuckel att komma över då nya och gamla arbetssätt kommer att
löpa parallellt och då utvecklingen av de digitala tjänsterna
pågår.
Personal från byggenheten är nu lättare tillgänglig för
allmänheten genom att finnas på plats för frågor en eftermiddag i veckan i medborgarkontoret.
Verksamhet miljö och bygg deltar aktivt i den fysiska planeringen av de tre kommunerna.
Miljöstrateg arbetar under året med en uppdatering av
kommunernas energi- och klimatplan samt de regionala
hållbarhetsmålen.
Omfattningen av prövningen enligt plan- och bygglagen
(PBL) har varit hög de föregående åren. Utifrån bostadsbristen och Boverkets nya enklare regler för bostadsutformning och ombyggnad till bostad, samt kommunens
målsättning med 2 000 nya bostäder till år 2025, ser detta
ut att hålla i sig. Verksamhetens inriktning på arbetet styrs
av hur mycket det byggs. Skulle byggintensiteten avta
inriktas arbetet istället på tidigare nedprioriterade områden
inom Plan- och bygglagens uppdrag.
Miljö- och byggnadsnämnden slutför tillsammans med
planavdelningen den påbörjade delen av uppdraget från
ÖP att inventera och klassificera den bevarandevärda
bebyggelsen i Mariestad. Projektet beviljades medel från
Länsstyrelsen under år 2018.
Uppföljningen av den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK och köldmedia-registrering fortsätter
som tidigare.
Arbetet med tillsynen inom PBL:s område rörande förfallna och ovårdade fastigheter fortsätter. Uppdraget handlar
om allt från granskning av tillgänglighet till oprövade
byggnationer och vanvårdade, nedskräpade fastigheter.
Livsmedelskontrollen inriktas, likt tidigare år mot att
uppfylla kontrollbehovet samt att utföra extra offentlig
kontroll där livsmedelsverksamheterna inte lever upp till
de krav som finns inom området. Nämnden kommer att
prioritera deltagande i regionala och nationella kontrollprojekt och att samverka med landets övriga kontrollmyndigheter.
Tobakslagstiftningen förändras första juli och anmälan går över till tillståndsansökan för den som vill sälja
tobaksvaror, tillsynen av rökfria miljöer omfattar nu även
uteserveringar.
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Miljö- och byggnadsnämnden har uppdraget att inspektera
enskilda avloppsanläggningar så att de uppfyller lagens
krav på rening. Sveriges målsättning, via Hav- och vattenmyndigheten, är att åtgärda fem procentav de bristfälliga avloppen varje år. Nämnden klarar 1,5 procent
med tillgängliga resurser. Verksamheten ser positivt på
de antagna och kommande Va-planerna inom MTG där
områden med enskilda avlopp kommer att anslutas till det
kommunala Va-nätet. Ett önskemål i verksamheten är att
kommunerna arbetar vidare med frågan att kunna erbjuda
Va-rådgivning till medborgarna.
Övriga prioriterade uppdrag är:
• Årlig miljötillsyn i verksamheter.
• Hälsoskyddstillsyn i skolor och bostäder där hantering
av klagomål utgör den största arbetsuppgiften.
• Miljöövervakning och naturvård.
Miljötillsyn inriktas liksom livsmedeltillsynen på att fylla
kontrollbehovet hos tillståndspliktiga verksamheter. Mindre anläggningar och de utan anmälningsplikt prioriteras
ned idag.

Famtid

Framtiden innebär sannolikt fortsatta krav på förbättrad
service till medborgarna. Digitaliseringen ställer nya krav
på dokumenthantering i alla kommunens verksamheter.
Miljö- och byggnadsnämnden deltar i den utvecklingen
och i samarbetet med kommunernas e-tjänsteplattform.
Viktigt är att kompetensförsörjningen hos verksamhet
miljö och bygg tryggas och kan förstärkas.
Ambitionen är att ritningar över tid ska bli tillgängliga för
allmänheten via kommunernas hemsidor. Att tillhandahålla ritningar är en uppgift som tillhandahålls av nämndens
administration.
Livsmedelsverket aviserar nya regler för riskklassning av
verksamheter. Verksamheten står inför ett stort administrativ och uppsökande arbete när klassningen ska genomföras under år 2020-2021.
Uppdrag till nämnden genereras av de ansökningar som
kommer till verksamheten och av krav och målsättningar från statliga verk och myndigheter främst Boverket,
Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Havs- och
vattenmyndigheten. Arbetsuppgifterna genereras också av
respektive kommuns behov och önskemål.
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Sammanträdesprotokoll
Sida 1

Sammanträdesdatum
2018-10-29

Kommunfullmäktige
Kf § 91

Dnr 2018/00015

Budget 2019 för Mariestads kommun med flerårsplan 2020-2021
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för 2019
samt flerårsplan för åren 2020-2021 i enlighet med majoritetens förslag.

2.

Kommunfullmäktige beslutar om mål för nämnderna 2019 i enlighet med
nämndsbeslut.

3.

Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna med 150 miljoner.
kronor.

4.

Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska enligt beslut i
kommunfullmäktige §104/17.

5.

Skattesatsen ska vara oförändrad.

6.

Ekonomichefen får i uppdrag att föra om budgeten för kapitalkostnaden
till berörda nämnder under året 2019.

7.

Personalchefen får i uppdrag att föra om budgeten för lönekostnadsindex
som ej är färdigställd vid budgetbeslutet till berörda nämnder under 2019.

8.

Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige §140/13.

Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Mats Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas
förslag.
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund
Majoritetspartierna ( Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt
Kristdemokraterna) har upprättat ett förslag till drift – och investeringsbudget
för Mariestads kommun år 2019 samt flersårsplan 2020-2021.
Socialdemokraterna har upprättat ett förslag till drift – och investeringsbudget
för Mariestads kommun år 2019 samt flersårsplan 2020-2021.
Vänsterpartiet har upprättat ett förslag till drift – och investeringsbudget för
Mariestads kommun år 2019 samt flersårsplan 2020-2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-29

Kommunfullmäktige
Kf § 91 (forts).
______________________________
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M), Jan Hallström (L), Sven-Inge Eriksson (KD) och
Anders Karlsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ida Ekeroth (S), Sebastian Clausson (S), Sture Pettersson (S), Leif Udéhn (S),
Janne Jansson (S) och Linnéa Wall (S) tillstyrker Socialdemokraternas förslag till
drift- och investeringsbudget för 2019 samt flerårsplan för åren 2020-2021
inklusive skattesats. I övrigt tillstyrker Ekeroth (S) mfl kommunstyrelsens förslag.
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Vänsterpartiets förslag till drift- och
investeringsbudget för 2019 samt flerårsplan för åren 2020-2021 inklusive
skattesats.
Ordförande Sandra Magnusson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande Sandra Magnusson (M) meddelar att kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag. Därefter ställer ordföranden Ekeroths (M) mfl yrkande och
Engström Rosengrens (V) yrkande under proposition och finner att fullmäktige
beslutar att utse Ekeroths (S) mfl yrkande till motförslag.
Omröstning genomförs därefter enligt följande av fullmäktige godkända
propositionsordning:
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag
röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Ida
Ekeroths (S) mfl yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 14 nej-röster. 5 ledamöter avstår från att
rösta.
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens beslut.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan,
protokollsbilaga 1.
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-29

Kommunfullmäktige
Kf § 91 (forts).
______________________________
Underlag för beslut
Protokollsutdrag Ks § 177/18
Majoritetspartiernas ( Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt
Kristdemokraterna) förslag till drift – och investeringsbudget för Mariestads
kommun år 2019 samt flerårsplan 2020-2021
Socialdemokraternas förslag till drift – och investeringsbudget för Mariestads
kommun år 2019 samt flerårsplan 2020-2021
Vänsterpartiets förslag till drift – och investeringsbudget för Mariestads
kommun år 2019 samt flerårsplan 2020-2021
Mål 2019 för Miljö- och byggnadsnämnden
Mål 2019 för Tekniska nämnden
Mål 2019 för Utbildningsnämnden
Mål 2019 för Socialnämnden
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Christina Olsson 2018-10-02, Driftoch investeringsbudget för Mariestads kommun 2019 med plan 2020-2021

Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson
Ekonom Ida Nilsson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Redovisningschef Lars Bergqvist
Samtliga nämnder
Samtliga sektorschefer
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