
 

 

Bilaga – Nämndernas 
delårsrapporter - augusti 2021 

Mariestads kommun  



Bilaga – Nämndernas delårsrapporter - augusti 2021 2(62) 

Innehållsförteckning 

1 Kommunstyrelsenämnden ............................................................ 3 

1.1 Verksamhetens resultat och prognos ............................................................... 3 

2 Utbildningsnämnden ................................................................... 16 

2.1 Verksamhetens resultat och prognos ............................................................. 16 

3 Socialnämnden ............................................................................ 28 

3.1 Verksamhetens resultat och prognos ............................................................. 28 

4 MTG - Miljö- och byggnadsnämnden .......................................... 38 

4.1 Verksamhetens resultat och prognos ............................................................. 38 

5 MTG - Tekniska nämnden ............................................................ 43 

5.1 Verksamhetens resultat och prognos ............................................................. 43 

6 Överförmyndarnämnden ............................................................. 56 

6.1 Verksamhetens resultat och prognos ............................................................. 56 

7 MTG - IT-nämnden ....................................................................... 58 

7.1 Verksamhetens resultat och prognos ............................................................. 58 

8 MTGK - Lönenämnden ................................................................. 60 

8.1 Verksamhetens resultat och prognos ............................................................. 60 

 

  



Bilaga – Nämndernas delårsrapporter - augusti 2021 3(62) 

1 Kommunstyrelsenämnden 

1.1 Verksamhetens resultat och prognos 

1.1.1 Verksamhetens uppdrag 

 Kommunstyrelsen  

Ordförande: Johan Abrahamsson (M) 

Vice ordförande: Anders Karlsson (C) 

Andra vice ordförande: Ida Ekeroth Clausson (S), föräldraledig under delar av 2021 

Janne Jansson (S), tillförordnad 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

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

  

Ansvarsområden 

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

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

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

 Leda och samordna arbetet med övergripande mål och riktlinjer. 

 Styrning av hela den kommunala verksamheten. 

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

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

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

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

 Utveckling av turism samt kultur- och fritidsliv. 

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

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

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

 HR-avdelningen har tagit fram ett nytt introduktionsmaterial för nyanställda och infört 
stödsystem för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. 

 Implementering har gjorts av ett gemensamt e-arkiv för Mariestad, Töreboda och 
Gullspång. 

 Avdelningen för demokrati och kommunikation har utbildat kommunens samtliga 
verksamheter i digital tillgänglighet. 

 Medborgarkontoret har från 1 juni ett telefonnummer för att anmäla olika typer av fel. 

 Kultur- och fritidsavdelningens verksamheter, förutom musikskolan, har till följd av 
pandemin varit stängda under början av året.  

 Sektor samhällsbyggnad har många etableringsförfrågningar, både fler än tidigare och av 
större karaktär. En är Metsä Tissue ABs utbyggnadssatsning i Mariestad som värderas till 
2,3 miljarder kronor. En annan är Kriminalvården som kommer ge cirka 100-150 
arbetstillfällen. 

 ElectriVillage har haft många besökare/föreläsningar (digitalt) och har även synts 
frekvent i olika medier. 

 Arbetsmarknadsenheten har påverkats av det förändrade arbetssätt hos 
Arbetsförmedlingen som medför lägre intäkter till verksamheten och förändringar i hur 
samverkan sker. 

 Dacapo har fått två korta yrkeshögskoleutbildningar godkända inom området hållbar 
planering. Det har också inletts ett samarbete med Metsä Tissue AB om en ny industriell 
YH-utbildning. 

1.1.3 Framtid 

Under kommande år kommer det att ställas omfattande krav på tillgänglighet i kommuners och 
myndigheters information och kommunikation. För att möta dessa krav sker arbete med att 
utveckla kommunens webb och den digitala service kommunen erbjuder. 

Verksamheten arbetar vidare med att möjliggöra för fler bostäder och för fler företag att etablera 
sig i Mariestads kommun. ElectriVillage fortsätter med inriktningen att skapa nya jobb baserade 
på klimathållbar affärsutveckling. Tjänsterna inom plan, kart och mät väntas ha fortsatt hög 
efterfrågan. 

Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för framtiden. Kommunstyrelsens verksamheter 
arbetar med frågan genom planering tillsammans med näringslivet men även internt inom 
kommunen. Vidare sker utveckling av  utbildningar inom inriktningar som redan är etablerade 
men även utbildningar inom nya områden. 

I den delen av kommunstyrelsens verksamhet som är inriktad mot stöd och omsorg kommer det 
att finnas ett behov av att stödja och utveckla insatser mot en ökad fysisk och psykisk ohälsa. 
Detta för att hjälpa individer till att försörja sig själva men också att vara ett stöd för kommunens 
invånare vid kontakt med andra myndigheter för att invånarna ska få rätt hjälp och rätt 
försörjning. Något som också måste följas framöver är övriga myndigheters inriktningar då det 
påverkar kommunens möjlighet till samarbeten. 
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Kulturskolan utökas med cirkusskola våren 2022. Under 2022 öppnar ungdomskulturhuset 
Elvärket en fritidsbank. 

1.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

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

1.1.5 Nämndens måluppföljning 

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

 

Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- 
och enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och 
beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen. 
Resultatet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde. 

Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande: 
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1.1.5.1 I Mariestad är det självklart att alla hjälps åt och att alla är inkluderade 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Nämndens verksamheter arbetar med tre aktiviteter kopplade till målet. Den samlade 
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend. I nuläget är endast en 
landsbygdsdialog genomförd men ytterligare tre planeras att genomföras under hösten. 

Vad gäller antal hushåll som erhåller försörjningsstöd nås inte målvärdet men är i linje med första 
halvåret 2020, vilket går mot trenden i kommunsverige som visar ett ökande antal i behov av 
försörjningsstöd under pågående pandemi. 

Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Utveckling av DigiDel  Neutral trend Sektor Ledning 

Genomföra minst fyra 
landsbygdsdialoger  Ej uppnått Sektor Samhällsbyggnad 

Ökad självförsörjning  Delvis uppnått AME Maria Nova 

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

miljöer 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Nämndens verksamheter arbetar med fem aktiviteter kopplade till målet. Den samlade 
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend. 

Mariestads kommun kommer att delta i medborgarundersökningen under hösten 2021. 

Västtrafik har föreslagit att kollektivtrafiken i stråket Mariestad-Ullervad utökas med fler 
anropsstyrda turer på befintliga busslinjer och att närtrafiken utökas med trafik på söndagar och 
kvällar. Kommunen har dock avvisat dessa förslag och istället önskat att Ullervad ska trafikeras 
med stadsbuss. Dialog om detta pågår. 

Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Genomföra medborgarundersökning  Positiv trend Kommundirektör 

Översyn av kommunens styrdokument  Positiv trend Sektor Ledning 

Förbättra kollektivtrafiken i stråket 
Mariestad-Ullervad  Neutral trend Sektor Samhällsbyggnad 
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Aktivitet Status Avdelning/enhet 

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

 Positiv trend Sektor Samhällsbyggnad 

Kinnekullebanan - projekt och 
utbyggnad  Positiv trend Tillväxtavdelningen 

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

medarbetare 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Nämndens verksamheter arbetar med tre aktiviteter kopplade till målet. Den samlade 
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend. 

Under året har arbete påbörjats för att utveckla platsmarknadsföringen. 

Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Dacapo Mariestad kommer att fortsätta under 
hösten. Arbetet med genomförandeplan för samverkan är påbörjad. De digitala aktiviteterna som 
genomförts under året med syfte att stärka entreprenörskapet inom hantverk för att stärka plats- 
och affärsutveckling i Mariestad har mött ett stort intresse. 

Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Platsmarknadsföring  Neutral trend Tillväxtavdelningen 

Utvecklingsplan Dacapo Mariestad 
2025  Ej uppnått Dacapo högskoleplattform 

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

 Uppnått Dacapo högskoleplattform 

1.1.5.4 Mariestad ligger i framkant och andra aktörer inspireras av oss 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Nämndens verksamheter arbetar med sju aktiviteter kopplade till målet. Den samlade 
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend. 

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

ElectriVillage har omnämnts i de stora rikstidningarna såsom DN och Svenska dagbladet och 
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artiklar i branschtidningar samt i TV och på radio i samtal med energiministern. 

Mariestad kommuns strategi för genomförande av Agenda 2030 antogs av kommunfullmäktige i 
maj. Vissa utbildningsinsatser för verksamheten har genomförts och en organisation för 
genomförande av strategin är etablerad. Under september kommer alla chefer och ledare att få en 
djupare utbildning i Agenda 2030 och hur arbetet ska inkluderas i verksamhetsplaneringen. 

Arbetet med att utveckla logistikhuben pågår enligt plan. 

Arbetet med upphandling av nytt ekonomisystem pågår enligt plan och representanter för den 
gemensamma ekonomiavdelningen MTG deltar i arbetet. Upphandlingen är påbörjad och 
förfrågningsunderlag kommer att skickas ut under hösten. 

Genom införandet av ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har berörda 
chefer fått tillgång till stöd i sitt arbetsmiljöarbete. Systemstödet innebär att arbetet kan 
genomföras tillfredsställande och enligt arbetsmiljölagstiftningens krav. 

Aktivitet Status Avdelning/enhet 

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

 Positiv trend Kommundirektör 

Implementering av gemensam 
ekonomiavdelning MTG  Positiv trend Ekonomiavdelningen 

Implementering av koncernbank enligt 
tidplan  Positiv trend Ekonomiavdelningen 

Utveckling av logistikhub  Positiv trend Sektor Ledning 

Handlingsplan för Agenda 2030 är 
implementerad  Uppfyllt Sektor Samhällsbyggnad 

Affärsutveckling inom ElectriVillage  Delvis uppnått Tillväxtavdelningen 

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

 Neutral trend AME Maria Nova 

1.1.5.5 Vi har ett professionellt förhållningsätt med fokus på att skapa mervärde för 

de vi är till för 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Nämndens verksamheter arbetar med fem aktiviteter kopplade till målet. Den samlade 
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en stark positiv trend. 

Tre av fem aktiviteter är vid delåret redan helt genomförda. 

Samtliga aktiviteter inom sektor ledning bidrar till att invånarna i Mariestads kommun eller övriga 
intressenter kan ta del av kommunens tjänster och en organisation med större fokus på press och 
medieutbildning ger invånaren bättre insyn i kommunens arbete. Under 2021 har 
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kommunikationsenheten tillsammans med planenheten genomfört följande åtgärder: 

 Framtagande av arbetssätt för visualisering av detaljplaner 

 Utveckling av stadsplaneringssidor på mariestad.se 

 Digital lösning för etableringsförfrågningar 

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

Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Kulturpolitiskt program  Uppfyllt Sektor Ledning 

Press och medieutbildning  Positiv trend Sektor Ledning 

Kommunikation av 
samhällsbyggnadsprojekt  Uppfyllt Sektor Ledning 

Gemensam planprocess MTG  Positiv trend Planenheten 

Snabb och rättssäker handläggning och 
arbetsmarknadsplanering  Uppnått AME Maria Nova 

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

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Nämndens verksamheter arbetar med fem aktiviteter kopplade till målet. Den samlade 
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend. 

Samarbetet har inletts med kriminalvården och Specialfastigheter om markförvärv inför en större 
etablering av nytt fängelse i anslutning till Rödjan. 

Det sammanfattande omdömet för Mariestad kommuns företagsklimat uppgår till 4,11, vilket är 
ett tillfredsställande resultat. Snittet för Sverige uppgår till 3,43. Mariestad kommuns omdöme 
2020 var 3,81. Rankingplaceringen för 2021 släpps först den 22 september. 

Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Samverkan med staten om 
arbetstillfällen m.m.  Positiv trend Kommundirektör 

Stärka företagsklimatet  Positiv trend Tillväxtavdelningen 

Uppdatera skyltprogram och påbörja 
genomförandet  Neutral trend Tillväxtavdelningen 

Uppdatera näringslivsstrategin  Positiv trend Tillväxtavdelningen 

Sätta formerna för samarbetet med 
näringslivet  Ej uppnått Dacapo högskoleplattform 
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1.1.5.7 Mariestad växer och utvecklas 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Nämndens verksamheter arbetar med tolv aktiviteter kopplade till målet. Den samlade 
bedömningen är att aktiviteterna bidrar till en positiv trend. 

Beredningen av utvecklingsplanen för yttre hamnen är slutförd. Planen är antagen av 
kommunstyrelsen den 10 maj 2021. Arbetet med blå- och grönstrukturplan pågår i enlighet med 
beslutad projektplan. 

Bostadsbyggnation pågår eller planeras inom flera antagna detaljplaner. Företaget Helix bygger 57 
hyreslägenheter på före detta Bantorget. Bygglov har beviljats för 51 hyreslägenheter i de så 
kallade Sandvikshusen. Nya flerbostadshus med plats för drygt 60 lägenheter planeras inom 
området Törnberga på Sjölyckan. Därtill pågår byggnation av cirka 30 lägenheter i kvarteret 
Tranan på Kungsgatan. 

Under året har kommunen arbetat med tre större etableringsförfrågningar och ett flertal 
ytterligare etableringsförfrågningar av varierande storlek samt ärenden som ska genomföras med 
syfte att skapa arbetstillfällen. 

Den pågående pandemin påverkar besöksnäringen även 2021 negativt. 

Arbetet med ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är en viktig del av Dacapos 
uppdrag. Under året har verksamheten ansökt om sju yrkeshögskoleutbildningar (YH-
utbildningar). Under hösten ska de två redan beviljade utbildningarna startas parallellt med att 
arbetet av nya ansökningar påbörjas. Verksamheten har varit noga med att ansöka om 
utbildningar som ligger i linje med myndighetens prioriteringar och har valt att göra det i 
samarbete med annan utbildningsanordnare vilket MYH uppmuntrar. YH-utbildningar 
tillgodoser en snabbare omställning av kompetensförsörjning, där inte minst hållbarhetsaspekten 
är viktig för att åstadkomma en klimatvänlig utveckling inom näringslivet. Regeringen ställer allt 
högre krav på näringslivet att ställa om till mer koldioxidneutrala verksamheter. Samtidigt behövs 
traditionella yrken men dessa behöver utvecklas för att kunna tillgodose en hållbar utveckling. 

Aktivitet Status Avdelning/enhet 

Kompetensförsörjning  Neutral trend HR-avdelningen 

Slutföra beredningen av 
utvecklingsplanen för Yttre hamnen. 
Fortsätta utvecklingen enligt planen 

 Uppnått Sektor Samhällsbyggnad 

Ta fram blå- och grönstrukturplan 
enligt beslutad projektplan  Delvis uppnått Sektor Samhällsbyggnad 

Genomföra bostadsbyggnation inom 
redan antagna detaljplaner  Uppnått Sektor Samhällsbyggnad 

Utveckla process för, marknadsföra och 
genomföra företagsetableringar  Positiv trend Tillväxtavdelningen 
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Aktivitet Status Avdelning/enhet 

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

 Ingen Tillväxtavdelningen 

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

 Neutral trend Tillväxtavdelningen 

Ta fram gestaltningsprogram för Nya 
torget  Delvis uppnått Planenheten 

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

 Delvis uppnått Planenheten 

Öka planberedskap för industri- och 
verksamhetsmark  Ej uppnått Planenheten 

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

 Ej uppnått Planenheten 

Utveckla utbildningar inom 
Yrkeshögskolan  Uppnått Dacapo högskoleplattform 

1.1.6 Ekonomisk sammanställning 

Kommunstyrelsen (tkr) Budget Prognos 
Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2021 

Delårs-
resultat 

2020 

Kommunstyrelsen 
medel till förfogande 

Intäkter 0 0 0    

 Kostnader 1 930 680 1 250 1250   

 Netto 1 930 680 1 250 1250   

Kommundirektör Intäkter -5 895 -5 895 0 0 -7 484 -16 121 

(HR och ekonomi) Kostnader 41 831 41 481 350 500 31 334 37 763 

 Netto 35 936 35 586 350 500 23 850 21 642 

Sektor ledning Intäkter -10 801 -10 471 -330 -700 -9 133 -9 522 

(Ledning, demokrati 
och kommunikation 
samt kultur och 
fritid) 

Kostnader 76 112 76 182 -70 -300 50 183 47 890 

 Netto 65 311 65 711 -400 -1 000 41 050 38 368 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Intäkter -14 239 -13 899 -140 -340 -9 881 -5 762 

(Ledning, tillväxt- 
och planenheten) 

Kostnader 28 909 29 069 -360 -160 20 117 14 056 

 Netto 14 670 15 170 -500 -500 10 236 8294 

Arbetsmarknadsenhet Intäkter -5 279 -4 579 -700 0 -8 824 -7 097 

 Kostnader 9 620 9 620 0 0 13 560 10 618 

 Netto 4 341 5 041 -700 0 4 736 3 521 

Da capo Intäkter -6 364 -6 314 -50 -50 -5 746 -3 938 

 Kostnader 8 178 8 128 50 50 6 196 5 127 

 Netto 1 814 1 814 0 0 450 1 189 
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Kommunstyrelsen (tkr) Budget Prognos 
Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2021 

Delårs-
resultat 

2020 

E20 Intäkter 0 0 0 0 0 0 

 Kostnader 5 100 5 100 0 0 3 400 3 400 

 Netto 5 100 5 100 0 0 3 400 3 400 

Totalt Intäkter -42 578 -41 158 -1 420 -1 090 -41 068 -42 440 

 Kostnader 171 680 170 260 1 420 1 340 124 790 118 854 

 Netto 129 102 129 102 0 250 83 722 76 414 

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

Centrala poster (tkr) Budget Prognos 
Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2021 

Delårs-
resultat 

2020 

RÖS Intäkter 0 0 0 0 0 0 

 Kostnader 28 200 28 300 -100 -100 18 945 18 302 

 Netto 28 200 28 300 -100 -100 18 945 18 302 

Revision Intäkter 0 0 0 0 0 0 

 Kostnader 900 900 0 0 447 292 

 Netto 900 900 0 0 447 292 

Tomtförsäljning Intäkter -10 000 -15 000 5 000 2 000 -13 832 -11 029 

 Kostnader 0 0 0 0 650 20 

 Netto -10 000 -15 000 5 000 2 000 -13 182 -11 009 

Lönepott Intäkter 0 0 0 0 0 0 

 Kostnader 2 895 895 2 000 2 000 0 0 

 Netto 2 895 895 2 000 2 000 0 0 

Tillkommande 
kapitalkostnader 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

 Kostnader 1 825 825 1 000 0 0 0 

 Netto 1 825 825 1 000 0 0 0 

Totalt centrala 
poster 

Intäkter -10 000 -15 000 5 000 2 000 -13 832 -11 029 

 Kostnader 33 820 30 920 2 900 1 900 20 042 18 614 

 Netto 23 820 15 920 7 900 3 900 6 210 7 585 

Totalt 
kommunstyrelsen 
och centrala 
poster 

Intäkter -52 578 -56 358 3 780 910 -54 900 -53 469 

 Kostnader 205 500 201 380 4 120 3 240 144 832 137 468 

 Netto 152 922 145 022 7 900 4 150 89 932 83 999 

  

1.1.6.1 Analys av ekonomi 

Årsprognosen vid delåret för kommunstyrelsen är enligt budget. Överskott hos avdelningarna 
beror mestadels på lägre personalkostnader till följd av ledigheter och vakanser. Underskotten 
härleds till största del till intäktsbortfall till följd av pandemin och ökade kostnader i samband 
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med etableringar. 

Kommundirektör 

Delårsprognosen visar att avdelningen följer budget. När årets internbudget beslutades för 
kommunstyrelsen så fanns två åtgärder med för att finansiera nyuppkomna behov: 

1. Inte återbesätta vakant tjänst som turistchef 

2. Effektivisering genom att de medel som uppstår vid vakanshållna tjänster inom 
kommunstyrelsens verksamheter ska överlämnas till ett centralt konto och att genom att 
dra nytt av nya effektivare arbetssätt på grund av pandemin. 

Avvikelsen som syns i prognosen hos kommundirektören täcks av nedanstående vakanser av 
tjänster: 

 Ekonomiavdelningen (300 tkr) 

 Tillväxtenheten (100 tkr) 

 Sektor samhällsbyggnad (50 tkr) 

 Planenheten (200 tkr) 

 Demokrati och kommunikation (150 tkr) 

I redovisade över- respektive underskott nedan ingår inte beloppen för vakanta tjänster. 

Ekonomiavdelningen  

Prognosen för avdelningen är ett överskott om 150 tkr. Detta beror främst på lägre 
personalkostnader till följd av vakanta tjänster, sjukfrånvaro samt föräldraledigheter. 

HR-avdelningen 

Avdelningens prognos för året är i nivå med budget. Detta under förutsättning att avvecklingen 
av bemanningsenheten går enligt plan. Liksom föregående år är det oklart om 
omställningsfonden har för avsikt att fakturera kommunerna för medlemskapet i fonden. 
Kostnaden för detta uppgår till knappt 900 tkr. 

Sektor ledning 

Prognosen för sektor ledning visar ett underskott om 400 tkr. En del av underskottet beror på 
ökad licenskostnad för att hålla digitala möten via Teams i den politiska verksamheten, vilket är 
en effekt av pandemin.  En ytterligare anledning till underskottet är fördyrande bilkostnader för 
logistikhuben. Kultur- och fritidsavdelningen visar en prognos enligt budget. Intäktsbortfall till 
följd av att badhuset hållit stängt kompenseras med överskott för utomhusbadet, vakanser, ej 
genomförda evenemang och generell sparsamhet. 

Sektor samhällsbyggnad 

Prognosen för sektor samhällsbyggnad visar ett underskott om 500 tkr. Största anledningen till 
underskottet är ökade kostnader för etableringar och ökade driftkostnader som uppstår i 
samband med exploateringsinvesteringsprojekt. 
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Arbetsmarknadsenheten (AME) 

Prognosen för AME visar på ett underskott om 700 tkr, vilket beror på att intäkterna beräknas bli 
lägre än budgeterat. Ersättningar från Arbetsförmedlingen blir lägre till följd av förändrat 
uppdrag och intäkter från Samordningsförbundet Skaraborg blir lägre till följd av minskade 
anslag till kommunerna. 

Dacapo högskoleplattform 

Verksamhetens prognos är enligt budget. Detta sker under förutsättning att de nya korta YH-
utbildningarna kan starta innan årsskiftet och att uppstartskostnaderna för dessa inte blir för 
höga. Detta kan då kompensera att det inte blev någon omstart på Crossmedia-utbildningen. 

RÖS 

Prognosen visar ett underskott om 100 tkr då ett generellt statsbidrag betalas ut till förbundet 
med 4 kronor per invånare. 

Lönesatsningar 

Efter beslutade lönesatsningar för året 2021 så bedöms 2 mkr att bli ett överskott. De satsningar 
som gjorts under året är för yrkesgrupperna fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, 
undersköterskor, socialsekreterare, enhetschefer, pedagoger, lokalvårdare och kockar. 

Utöver detta har medel tillskjutits för att hantera satsningar som framgår i avtalen för Kommunal 
samt Lärarnas samverkningsråd. 

Tomtförsäljning 

Tomtförsäljningen sker fortsatt på en god nivå främst i området Sjölyckan och vid delåret ser 
försäljningen ut att ge 5 mkr i högre intäkter än budgeterat. Av detta överskott avser 1,5 mkr 
återbetalning från Skatteverket av moms på tomtförsäljningar. 

1.1.6.2 Åtgärder för budget i balans 

Verksamheten bedrivs inom beslutad budget för kommunstyrelsenämnden. 

1.1.7 Sammanställning investeringar 

Kommunstyrelsen (tkr) Budget Prognos Budgetavvikelse 

Kommunstyrelsens investeringspott 11 600 11 600 0 

Exploatering Industri och handel 43 258 32 910 10 348 

Exploatering Korstorp 20 400 20 419 -19 

Exploatering Bostäder 11 500 8 100 3 400 

Upphandling nytt ekonomisystem 2 000 0 2 000 

Förskolor/skolor utökat, anpassat lokalbehov 1 000 200 800 

Skolgård och utemiljö 3 000 1 500 1 500 

Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad skolor 1 000 200 800 

Ismaskin, mål 1 700 1 700 0 

Elfordon 42 42 0 

Lokal vätgasanläggning/solcellspark 0 -500 500 

Summa kommunstyrelsen 95 500 76 171 19 329 
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Den 14 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige om en revidering av investeringsbudgeten (kf § 
79). Beslutet innebär att nedanstående investeringar ska prioriteras genom en revidering av 
investeringsbudgeten för 2021, det vill säga inga nya budgetmedel har tillförts. 

Reviderad 
investeringsbudget 

Budget Prognos Budgetavvikelse 

Extra medel utemiljö skola 1 000 0 1 000 

Pumptrack 1 500 100 1 400 

Högelids friluftsanläggning 1 500 200 1 300 

Sjölyckans grönområden och 
parker 

2 000 2 000 0 

Summa 6 000 2 300 3 700 

  

1.1.7.1 Analys av investeringar 

Investeringarna gällande industri och handel håller den takt som förväntat och de största 
projekten som arbetas med är Katrinefors industriområde och arbeten vid södra och mellersta 
avfarten från E20. 

Under året har kommunen förvärvat fastigheten Korstorp som utgör en stor markresurs för 
framtida exploateringar. 

Prognosen för exploatering av bostäder visar ett överskott om 3,4 mkr. Det största projektet som 
pågår är fortsatt området Sjölyckan där investeringen för 2021 beräknas bli lägre än budget (cirka 
1,4 mkr). Exploateringen i området Ullervad har ännu ej startat utan beräknas projekteras under 
hösten 2021 (cirka 1,5 mkr). 

Upphandlingen av ett nytt ekonomisystem tillsammans med åtta andra kommuner i östra 
Skaraborg är något fördröjd och kommer därför inte att upparbetas, vilket ger ett överskott om 
2,0 mkr. 

Investeringsprojekt som ingår i kommunstyrelsens beslut om revidering av 2021 års 
investeringsbudget om 6,0 mkr beräknas upparbetas till cirka 2,3 mkr. I första hand är det medel 
för Sjölyckans grönområden och parker som kommer upparbetas. Övriga projekt kommer att 
startas upp men kostnadsutfallet kommer till stor del att hamna på år 2022. 

Kommunen har även kunnat ta del av ett bidrag från Regionsutvecklingsnämnden för 
investeringen av vätgasstation med solcellspark vilket ger en positiv avvikelse på 500 tkr för året. 
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2 Utbildningsnämnden 

2.1 Verksamhetens resultat och prognos 

2.1.1 Verksamhetens uppdrag 

Utbildningsnämnden  

Ordförande: Anette Karlsson (M) 

Vice ordförande: Sture Pettersson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

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

 
Ansvarsområden 

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

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

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

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

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

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

 Verksamheterna styrs till stora delar av skollagen. 

2.1.2 Viktiga händelser under året 

Pandemin påverkar samtliga verksamheter, men på olika sätt. Främst genom att det varit hög 
frånvaro bland personal och barn/elever. I förskolan har det varit både barn och personal borta 
och alla tjänster har inte behövt vikarietillsättas under våren eftersom det inte funnits barn i 
verksamheten. 

Enheter inom både förskola, grundskola och gymnasium har under året arbetat med sin inre 
organisation för att nå budget i balans för enheterna. Ytterligare arbete behövs där mer träffsäkra 
underlag för prognos tas fram för att enhetscheferna ska kunna följa upp sin ekonomi främst när 
det gäller personalkostnader. 

Grundskolan har under några år möjlighet till ett extra statsbidrag för "likvärdig skola" som 
möjliggör förstärkning i elevhälsan, kompetenshöjande insatser etc. 

Gymnasieskolan övergick till distansundervisning under våren. Skolan har ett högt söktryck till 
sina utbildningar och har de senaste åren anpassat programutbudet efter efterfrågan men viss 
eftersläpning av kostnader finns. 
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Vuxenutbildningen övergick till distansutbildning i samband med pandemin och ser både fördelar 
och nackdelar med övergången. Elever med högre stödbehov har förlorat på 
distansundervisningen. 

2.1.3 Framtid 

Förskolan upplever en osäkerhet gällande antalet barn i förskolan framåt. Förskolans platsbehov 
säkras av byggnation av Kronoparkens förskola samt förstudie på förskolebyggnation i Lugnås. 

Grundskolan har ett relativt konstant elevtal med variation mellan olika åldersgrupper. Särskolan 
har dock ett ökat mottagande av elever och behovet av upprustning av lokaler är stort. 

En översyn av skollokalerna pågår där bland annat Högelidsskolan finns med utifrån behovet att 
renovera delar av lokalerna och att bygga till då det är trångt på skolan. 

Söktrycket till gymnasieskolan var stort hösten 2021 och en översyn av programutbudet har 
genomförts, men kan behöva revideras under kommande år, bl.a. med anledning av eventuella 
statliga riktlinjer för gymnasiedimensionering. Det finns behov av att finna lösningar för studier 
och yrkespaket för elever som inte är behöriga till nationella program. 

Vuxenutbildningen har stor efterfrågan på yrkesprogram, men begränsas av den kommunala 
medfinansieringen. 

2.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Skollagen och de beslutade nämndmålen följs åt. Detta gör att utbildningsnämndens 
verksamheter och organisering främjas av de satta målen. Det krävs dock ytterligare arbete med 
att länka samman ekonomin med de satta målen, ett arbete där de aktiviteter som ska genomföras 
enligt verksamhetsplanen också måste mätas så att ett värde och resultat kan utläsas av 
aktiviteterna. Kompetenshöjande insatser och ett samtal om hur formuleringar och 
presentationer ska göras pågår men arbetet kan utvecklas vidare. 

Verksamhetens kostnader behöver anpassas till den beslutade budgeten vilket kräver omfattande 
arbete för att nå en budget i balans. Utbildningsnämnden beslutar om åtgärder för att komma till 
rätta med styrningen för att verkställa detta arbete. 

Kommunfullmäktige beslöt i maj 2021 att tillföra 5 500 tkr till utbildningsnämndens budget. 
Fördelning av medlen beslutas av utbildningsnämnden hösten 2021. 

2.1.5 Nämndens måluppföljning 

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

Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande: 

 

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

verksamheter 

Arbetsmiljön i utbildningsnämndens verksamheter ska präglas av trygghet och studiero. 

Skolan ska erbjuda en god lärmiljö där bemötande och stöd ger barn och elever förutsättningar att fokusera på 
undervisningen. Det finns tydliga och kända rutiner på skolan för hur man ska hantera olika situationer, 
exempelvis frånvaro och olika former av kränkningar. Medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för en trygg 
och kunskapsstödjande arbetsmiljö ska vara hög. Skolan ska ha god samverkan med vårdnadshavare samt 
socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer. 

I verksamheten serveras mat som är säkerställd ur allergi- och hygienisk aspekt så att alla matgäster ska kunna 
känna sig trygga. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Inom förskolan anser 99 % av de vårdnadshavare som svarat på enkätundersökningen att deras 
barn är trygga i förskolan. Framgångsfaktorer har varit att under dagen dela barnen i mindre 
grupper, skapa hållbara relationer och att det finns en samsyn i bemötande och förhållningssätt 
vid enheten. En något lägre svarsfrekvens på enkäterna förklaras av att de fysiska mötena med 
vårdnadshavare blivit kortare pga. pandemin. Verksamheten arbetar med att åter få en god 
svarsfrekvens. 

Grundskolan högre enkätresultat gällande trygghet hos elever i åk 3 och 5 samt en procentenhet 
lägre för åk 8 som ändå ger 92 % trygga elever. I grundskolan är det högstadiets resultat som kan 
ha påverkats genom att det delvis varit distansundervisning under pandemin. Analysen är att byta 
av lärare i olika elevgrupper påverkar relationsskapande och stabilitet i gruppen. Det 
gemensamma arbetet med elevhälsoteamen som finns på plats i skolan, ger stabilitet och trygghet. 

Gymnasiet har ett högre resultat när det gäller upplevd trygghet och har ökat från 89 % till 96 %. 
På grund av pandemin och att det varit flera månader med distansundervisning är det dock inte 
rätt att helt jämföra dessa års resultat. Rektorerna upplever att man under de perioder skolan haft 
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närundervisning så har pedagogernas arbete med tydliga mål och aktiviteter fungerat bra och gett 
en stabilitet i arbetet. Även elevhälsoteamets intensifierade arbete att tillsammans göra tidiga 
insatser upplevs ha gett resultat. 

När det gäller säkerställande av måltiderna gällande avvikande kost finns goda kunskaper inom 
avdelningen och riktlinjer om näringsberäkning följs. När det gäller tiden för skollunch behöver 
samverkan med skolan ökas kring schemaläggning så att det inte råder trängsel vid lunchen. För 
gymnasieeleverna blev det svårt att både hinna hämta och äta skolluncher för alla under 
distansundervisningen, vilket påverkat elevernas enkätsvar. 

Aktivitet Status Avdelning 

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

 Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Säkerställa trygghet på enheterna  Positiv trend Grundskola 

Säkerställa studiero i klassrummen  Positiv trend Grundskola 

Säkerställa trygghet och studiero på 
fritidshemmet  Positiv trend Grundskola 

Säkerställa trygghet och studiero på 
grundsärskolan  Positiv trend Grundskola 

Säkerställa att alla anmälningar om 
kränkande behandling anmäls och 
följs upp 

 Positiv trend Grundskola 

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

 Positiv trend Gymnasium 

Säkerställa trygghet och studiero 
inom enhetens verksamheter  Positiv trend Gymnasium 

Säkerställa trygghet och studiero på 
gymnasiesärskolan  Neutral trend Gymnasium 

Säkerställa trygghet och studiero på 
enheten  Positiv trend Vuxenutbildning 

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

 Delvis uppnått Kostavdelningen 

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

 Uppnått Kostavdelningen 

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

 Uppnått Kostavdelningen 

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

 Delvis uppnått Kostavdelningen 
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Aktivitet Status Avdelning 

Förebygga kränkningar. Bli bemött 
med respekt.  Delvis uppnått Barn- och elevhälsa 

Trygghet och studiero  Positiv trend Barn- och elevhälsa 

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

utbildning 

Lärare har höga förväntningar på barn och elever. Utbildning och undervisning utgår alltid från läroplanernas mål 
och kunskapskrav respektive examensmålen och ämnesplanernas kunskapskrav samt från vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Alla lärare är engagerade och kompetenta, och planerar undervisningen gemensamt. Barnens 
åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån 
sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva 
inflytande över utbildningen. Eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, är delaktiga i planeringen av hur 
undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. 
Eleverna får genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen, vilket leder till att 
eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull. Bedömning i 
formativt syfte, med avsikten att stärka elevens lärande, används både för att synliggöra och stödja elevernas 
kunskapsutveckling samt för att kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra undervisningen.  

Genom delaktighet och inflytande prövas nya metoder. Verksamheterna är aktiva i att öka samverkan med 
andra aktörer för att skapa hållbara lösningar för barn/elever. Skolans arbete med stöd av barn- och elevhälsan 
och en vidare samverkan inom Medborgarresurs Lotsen ger möjlighet till tidiga insatser för att nå de 
familjer/barn/elever som är i behov av stöd.  

Digitala verktyg ska vara en naturlig del av skolans verksamhet, både i undervisningen och som administrativt 
hjälpmedel. Verksamheten har behov av att utveckla den digitala kompetensen och infrastrukturen i syfte att 
förbättra de pedagogiska processerna samt bidra till ökad likvärdighet när det gäller digitalisering inom 
utbildningsnämndens verksamheter. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Förskolans arbete har även i år fokuserats på att arbeta med den nya läroplanen och att använda 
digitala verktyg för att dokumentera planering och uppföljning av verksamhetens arbete. 
Pedagoger dokumenterar kontinuerligt och kopplar arbetet gentemot enskilda barn vilket 
underlättar samtal med vårdnadshavare. Pedagogiska handledaren fungerar som ett stöd i arbetet 
för att tillsammans forma insatser och arbeta mot samma mål. 

Grundskolans och gymnasiets fokus för att eleverna ska nå högre måluppfyllelse ligger kring 
arbete för en ökad elevnärvaro i skolan. Statistiken för året påverkas dock kraftigt på grund av 
pandemin, vilket gör att mätetalen inte går att jämföra över åren. Elever med hög frånvaro har 
lyfts vid elevhälsoteam för att gemensamma insatser ska kunna göras. 

Grundskolan har under läsåret genomfört en kompetensutvecklingsinsats med fokus på ledarskap 
i klassrummet, vikten av varierad undervisning samt vikten av intresseväckande uppstart och 
sammanfattande lektionsavslut. 

Vid gymnasiet framräknade betygspoäng för läsåret 20/21 räknas även elever in som inte fått sin 
gymnasieexamen. Dessa var våren 2021 två elever fler än föregående år. Elevernas betygsresultat i 
snitt är 13,1 att jämföra med föregående år på 13,7. Pandemins påverkan tycks därmed vara ett 
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lägre snittbetyg, men inte särskilt stor skillnad på om man tar gymnasieexamen. Inom 
yrkesprogrammen framförs främst att praktiska moment genomförts, men att man pga. 
pandemin inte kunnat göra det lika ofta som tidigare och därmed tränat mindre. Inom de 
teoretiska kurserna är det främst avsaknad av betyg i högre matematikkurser samt moderna språk 
som gör att man inte blir klar med examen. 

Aktivitet Status Avdelning 

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

 Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Säkerställa elevernas skolnärvaro  Positiv trend Grundskola 

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

 Positiv trend Grundskola 

Kunskapsuppföljning - statistik  Neutral trend Grundskola 

Kunskapsuppföljning - analys  Neutral trend Grundskola 

Enheten utvecklar det 
närvarofrämjande arbetet  Positiv trend Gymnasium 

Kunskapsuppföljning statistik  Ej uppnått Gymnasium 

Kunskapsuppföljning - analys  Neutral trend Gymnasium 

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

 Positiv trend Gymnasium 

Kunskapsuppföljning - analys  Positiv trend Vuxenutbildning 

Påverkan och stimulans  Positiv trend Barn- och elevhälsa 

2.1.5.3 Se och förstå alla barn och elever 

Alla barn och elever ska bli sedda och förstådda i den verksamhet barnet/eleven deltar i. Barn och elever är inte 
på ett speciellt sätt, de blir på olika sätt, i relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och 
aktiviteterna utgör. 

Principen om allas lika värde och rätt till inflytande ska vara ledande i såväl organisation som val av innehåll och 
arbetssätt i verksamheten. Varje medarbetare ska ha ett inkluderande förhållningssätt och bemötande i sin 
profession. Genom samverkan mellan yrkesprofessioner, inom och utom sektor utbildning, ska ökade 
förutsättningar och möjligheter till rätt stöd ges för den enskilde. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Förskolan har utvecklat och strukturerat barnhälsoarbetet för det främjande och förebyggande 
arbetet kring barnen. Även arbetsformerna med specialpedagogerna har utvecklats utifrån varje 
enhets behov. Förskolan har beviljats statsbidrag för språkutvecklande arbetssätt vilket resulterat i 
kompetenshöjande insatser för alla pedagoger gällande aktivt arbete med lärmiljöer för att öka 
barnens möjligheter till högre måluppfyllelse. 
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Grundskolan arbetar med tillgängliga lärmiljöer och likvärdig kvalitet i elevhälsoarbetet för att 
möta upp olika elevers behov. Antal beslutade åtgärdsprogram har stigit och i dessa ingår även 
beslut om anpassad studiegång. Flertalet av de ökade åtgärdsprogrammen är kopplade till 
nyanlända elever. Vidare har flera elever med anpassad studiegång besvär av psykisk ohälsa och 
problematisk frånvaro där fler av samhällets aktörer är involverade. Pandemin har påverkat 
elevernas förutsättningar på grund av frånvaro bland lärare vilket gjort att kontinuiteten och 
relationerna påverkats. 

Även inflytande och delaktighet redovisas under detta målområde och där varierar enkätsvaren 
från eleverna. I årskurs 5 och 8 anser en ökad andel elever att de får vara med och påverka på 
vilket sätt man ska arbeta med skoluppgifter jämfört med förra året, medan motsvarande resultat 
för elever i årskurs 3 sjunker. 

I gymnasiet visar resultaten gällande inflytande och delaktighet en ökning. Programmen har 
arbetat med kompetenshöjande insatser för det relationella ledarskapet vilket kan ha ökat 
elevernas känsla av delaktighet. 

När det gäller arbetet med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd har gymnasiet 
utvecklat samarbetet med elevhälsan och ökat dialogen om elever i behov av insatser. Lärmiljön 
för elever på gymnasiet har påverkats av pandemin och skapat olika utmaningar för programmen. 
Ett par program har i dialog med Specialpedagogiska skolmyndigheten utvecklat både den fysiska 
och psykosociala lärmiljön för elever. 

Aktivitet Status Avdelning 

Enhetens barnhälsoarbete  Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Utveckla samarbetsformerna med 
specialpedagogerna  Uppfyllt Förskola och pedagogisk omsorg 

Orosanmälningar till socialtjänsten  Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Utveckla likvärdigheten genom 
språk och kommunikation  Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

En skola för alla - tillgänglig 
undervisning  Neutral trend Grundskola 

Likvärdig elevhälsa  Ingen Grundskola 

Säkerställa elevens inflytande, 
delaktighet  Positiv trend Grundskola 

Säkerställa elevens inflytande inom 
fritidshemmets verksamhet  Positiv trend Grundskola 

Säkerställa elevens inflytande inom 
grundsärskolan  Uppfyllt Grundskola 

Orosanmälningar görs till 
socialtjänsten i de fall det är aktuellt  Positiv trend Grundskola 

Utveckla samarbete mellan 
elevhälsoteam och 
programarbetslag. 

 Positiv trend Gymnasium 

Elevens inflytande, delaktighet  Positiv trend Gymnasium 

Samarbete Elevhälsa 
gymnasiesärskolan  Neutral trend Gymnasium 

Elevens inflytande, delaktighet 
gymnasiesärskolan  Neutral trend Gymnasium 
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Aktivitet Status Avdelning 

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

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

 Positiv trend Gymnasium 

Elevens inflytande, delaktighet  Positiv trend Vuxenutbildning 

Likvärdig elevhälsa  Positiv trend Barn- och elevhälsa 

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

chefer och framtida medarbetare 

För att sektor utbildning ska lyckas med övriga mål behövs kunniga, engagerade medarbetare och chefer med rätt 
kompetens. Personalens utbildning är den viktigaste faktorn för att barn/elever/matgäster ska erbjudas en 
utbildning och måltider med hög kvalitet.  

Sektor utbildning ska vara en arbetsgivare med attraktiva arbetsvillkor. Sektorn utvecklar, behåller, attraherar, 
rekryterar, och introducerar kompetenta och engagerade medarbetare som tar initiativ till och får möjlighet att 
utveckla sig själva och sitt uppdrag. Arbetsmiljön på sektorns samtliga arbetsplatser är god och erbjuder och 
stimulerar medarbetare att utveckla verksamheten. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning säkerställer att 
medarbetare på alla nivåer har den kompetens som behövs för att skapa de bästa förutsättningarna för varje 
barn/elev/matgäst. 

Arbetsplatser som karakteriseras av en medvetenhet och kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete har bättre 
förutsättningar att i praktiken skapa en god arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling, trakasserier, 
repressalier och diskriminering. En sådan arbetsplats skapar ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare och 
främjar trivsel, engagemang och delaktighet. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

I förskolan har ett arbete genomförts för att skapa likvärdiga förutsättningar för planeringstid. 
Planeringstiden på enheterna är likvärdig men den organiseras på olika sätt utifrån lokala 
förutsättningar. Förskolans arbete med minskad sjukfrånvaro är under ett år med pandemi inte 
möjligt att mäta, men är ett fortsatt viktigt arbete för verksamheten. Ett aktivt arbete med att 
påverka ljudmiljön i förskolan har genomförts genom att dela barngrupper, växla utelek och 
inomhusaktiviteter etc. 

Grundskolan har arbetat med kompetenshöjande insatser inom digitalisering vilket även 
aktualiserades av den pågående pandemin. Förstelärares uppdrag har utvecklats till att stötta 
rektor i enhetens utvecklingsarbete vilket handlat om att främst arbeta med kollegialt lärande för 
att höja kollegiets kompetens. 

Gymnasiet har arbetat med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den pågående 
pandemin har satt en tydlig prägel på det löpande arbetsmiljöarbetet. Det utvecklingsarbete som 
planerats kring processen runt skyddsronder har fått stå tillbaka i år. 
Kompetensutvecklingsinsatserna vid gymnasiet har i huvudsak utgått från rådande pandemiläge 
och kraftsamling har skett kring kunskaper för att kunna bedriva fjärr- och distansundervisning. 
Viss ämnesinriktad kompetensutveckling har förekommit inom yrkesprogrammen. 



Bilaga – Nämndernas delårsrapporter - augusti 2021 24(62) 

Kostavdelningen har genomfört enstaka webbutbildningar, inspirationsdagar och diskussioner på 
APT för att öka medarbetares kunskapsnivå. Dock fick planerad validering till kock skjutas upp 
till hösten 2021. Arbetsmiljögruppen har reviderat sina handlingsplaner vilka handlar om behov 
av ökat antal vikarier, kompetenshöjande insatser samt hur kostavdelningen påverkas vid en 
pandemi. 

Aktivitet Status Avdelning 

Skapa likvärdiga förutsättningar för 
planeringstid  Uppfyllt Förskola och pedagogisk omsorg 

Minskad sjukfrånvaro  Negativ trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Inventera ljudmiljön i förskolan  Uppfyllt Förskola och pedagogisk omsorg 

Säkerställa kompetensutveckling för 
medarbetare och chefer  Positiv trend Grundskola 

Sätta fokus på fritidspedagogernas 
arbetsmiljö  Ingen Grundskola 

Sätta fokus på skolpersonalens 
arbetsmiljö  Ingen Grundskola 

Utvecklat det systematiskt 
arbetsmiljöarbete  Neutral trend Gymnasium 

Säkerställa kompetensutveckling för 
medarbetare och chefer.  Neutral trend Gymnasium 

Arbetsmiljöarbete enligt 
handlingsplan  Neutral trend Vuxenutbildning 

Kompetensutvecklingsplan  Positiv trend Vuxenutbildning 

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

 Delvis uppnått Kostavdelningen 

Fortsätta att förbättra medarbetares 
arbetsmiljö för att minska upplevd 
stress 

 Delvis uppnått Kostavdelningen 

2.1.5.5 Hög kvalitet ska prägla utbildningsnämndens verksamheter och ge 

förutsättningar för ett gott företags- och näringslivsklimat 

Mariestads skolenheter ska ha tillräckligt med platser och god kvalitet för att ge förutsättningar för ett gott 
företags- och näringslivsklimat. Alla barn och elever ska under sin skolgång ha kontakt med högskolor, 
branscher, näringsliv och andra aktörer (exempelvis inom biosfärsområdet och electri village).  
Barnen och eleverna ska därigenom ges möjlighet till kunskap, inspiration och underlag inför hållbar utveckling, 
framtida studier och yrkesval. Sektor utbildning ska bidra till att stärka Mariestads kommun genom att utveckla 
samverkan med lärosäten, myndigheter och andra externa aktörer såväl regionalt som nationellt och ge både barn, 
elever och lärare möjlighet till olika former av samarbeten.  

En hög kvalitet i utbildningen i skolor, kan bidra till att öka attraktiviteten för arbetskraft att söka sig till 
staden och för företag att kunna etablera sin verksamhet här. Systematiskt kvalitetsarbete i alla verksamheter 
bidrar till att öka kunskapsutvecklingen. Yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar med hög kvalitet gynnar 
företagande och näringsliv.  

Det studie- och yrkesorienterade arbetet ska omfatta elever i samtliga årskurser i grundskolan. Skolan ska 
samverka med arbetslivet och närsamhället i övrigt och tillgodose elevernas behov av vägledning inför elevernas val 
av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet.  
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I gymnasieskolorna har eleverna ett brett utbud av kontakter med högskolor, branscher, näringsliv och andra 
aktörer. En ökad samverkan med vuxenutbildningen, AME och Högskoleplattformen Dacapo är prioriterad för 
att fler elever/studerande ska kunna gå vidare till arbete eller studier. 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Förskolans utvecklingsarbete under läsåret har präglats av framtagandet av en helhetsidé, ett 
pedagogiskt underlag för utformning av undervisningen för att skapa en likvärdig förskola med 
hög kvalitet. Genom arbetet har pedagogerna fått en ökad medvetenhet och förståelse kring sitt 
uppdrag. En framgångsfaktor i arbetet har varit att rektor leder implementeringsarbetet och 
dokumenterar processerna vilket kontinuerligt stämts av i avdelningens ledningsgrupp. 

Grundskolan och gymnasiets uppföljning av kvalitetsarbetet har implementerats i Stratsys och 
One note och alla enheter har kommit längre i arbetet under året. Analyserna börjar ta form, men 
ytterligare kompetenshöjande insatser krävs inom området. 

Samverkan med företag och näringsliv är också aktuellt under målsättningen. I årskurs 8 ska det 
genomföras prao, och under 2021 har ingen prao kunnat genomföras på grund av pandemin. 
Istället har eleverna fått ta del av de av Skolverket framtagna ersättningsmaterialen. 

Gymnasiet kunde under vårterminen genomföra sin arbetsplatsförlagda utbildning, med några 
undantag bl.a. för omyndiga elever inom Vård- och omsorg som inte kunnat vara i verksamheten 
samt omyndiga på Barn- och fritid som inte kunnat få platser i förskolemiljö. Eleverna på Barn- 
och fritid fick andra APL-platser, medan vårdeleverna fått praktisk undervisning på skolan. 

Prao och APL är de tydligaste tillfällena då skola och näringsliv samarbetar och det är en viktig 
arena för att ge elever en inblick i och en utbildning för det yrke man planerar för. Det finns ett 
behov av att inom några områden hitta ett breddat samarbete med företag knutna till 
yrkesprogrammen inom gymnasiet. Under året har bland annat ett samarbete med Mätse Tissue 
blivit aktuellt på grund av företagets expansionsplaner. 

Bedömningen att det är en neutral trend för målområdet beror på att mycket av arbetet i 
samverkan med företag och näringsliv bromsats under 2021 på grund av pandemin. 

Aktivitet Status Avdelning 

Introducera ett nytt sätt att få syn på 
och mäta kvalité i förskolan genom 
en helhetsidé för att skapa en 
likvärdig förskola 

 Positiv trend Förskola och pedagogisk omsorg 

Säkra framtida 
kompetensförsörjning  Ingen Grundskola 

Systematiskt kvalitetsarbete i 
Stratsys - implementering  Positiv trend Gymnasium 

Säkra framtida kompetensutveckling  Neutral trend Gymnasium 

Systematiskt kvalitetsarbete i 
Stratsys - implementering  Positiv trend Vuxenutbildning 

Fortsätta att utveckla/förbättra  och 
förenkla det systematiskt 
kvalitetsarbetet 

 Delvis uppnått Kostavdelningen 
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Aktivitet Status Avdelning 

Utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet  Positiv trend Barn- och elevhälsa 

2.1.6 Ekonomisk sammanställning  

Utbildningsnämnden  (tkr) Budget Prognos 
Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2021 

Delårs-
resultat 

2020 

Centralt Intäkter -37 803 -37 877 74 167 -24 862 -27 411 

 Intäkter Kf -5 500 -5 500 0 0 0 0 

 Kostnader 131 950 131 684 266 -367 88 268 82 056 

 Netto 94 147 93 807 340 -200 63 406 54 645 

Förskola Intäkter -124 629 -124 629 0 0 -90 438 -88 575 

 Kostnader 244 824 243 824 1 000 0 169 196 166 295 

 Netto 120 195 119 195 1 000 0 78 758 77 720 

Grundskola Intäkter -175 043 -175 043 0 0 -120 173 -119 838 

 Kostnader 368 868 372 868 -4 000 -3 900 254 259 249 782 

 Netto 193 825 197 825 -4 000 -3 900 134 086 129 944 

Gymnasiet Intäkter -10 941 -44 416 33 475 0 -29 356 -5 519 

 Kostnader 86 338 126 153 -39 815 -6 950 82 242 57 677 

 Netto 75 397 81 737 -6 340 -6 950 52 886 52 158 

Vuxenutbildning Intäkter -3 437 -3 437 0 0 -2 626 -2 400 

 Kostnader 16 887 16 887 0 0 11 190 11 603 

 Netto 13 450 13 450 0 0 8 564 9 203 

Kost Intäkter -51 229 -50 629 -600 -600 -33 151 -32 750 

 Kostnader 51 229 51 229 0 0 33 182 32 329 

 Netto 0 600 -600 -600 31 -421 

Barn- och elevhälsa Intäkter -1 527 -1 527 0 0 -1 007 -1 198 

 Kostnader 24 169 23 769 400 0 15 477 15 764 

 Netto 22 642 22 242 400 0 14 470 14 566 

Totalt Intäkter -404 609 -437 558 32 949 -433 -301 613 -277 691 

 Kostnader 924 265 966 414 -42 149 -11 217 653 814 615 506 

 Netto 519 656 528 856 -9 200 -11 650 352 201 337 815 

  

2.1.6.1 Analys av ekonomi 

Sektor utbildning centralt bokför kostnader för interkommunala ersättningar och gör ett 
underskott inom all IKE förutom för särskolan. Trots att verksamheten tagit höjd för IKE i 
budgeten räcker inte de budgeterade medlen. Färre barn kommer in till kommunen från andra 
kommuner än vad som planerats i samband med budget.  

Förskolans enheter är i stort sett i balans och pandemin påverkar resultatet med anledning av 
sjukfrånvaro. Vid en del enheter behöver vikarier tillsättas och vid andra är det även barn borta 
och man tillsätter inte vikarier. Organisationen justeras under höstterminen då det är färre barn i 
verksamheten. 
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Grundskolan visar ett prognosticerat underskott. Den största andelen av underskottet beror på 
att det kommer att betalas ut mer elevpeng till grundskoleenheterna då det varit en högre 
inflyttning till kommunen tidigare på året än vad som beräknats i budget. Detta tillför även 
kostnader för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. När det gäller 
enheterna är det flera enheter som visar underskott främst relaterat till elever i behov av särskilt 
stöd. 

Gymnasiet visar ett större underskott vilket går att härleda till att statsbidrag för den ökning av 
elever som skolan haft genom invandringen nu i stort sett helt har fasats ut utan att verksamheten 
minskats. Skolan har ett brett utbud och det har under senare år gjorts kvalitetssatsningar utan att 
det tillförts medel i budgeten. När nu statsbidragen inte finns kvar  saknas intäkter för att täcka 
kostnaderna. Differensen som syns i delårsresultatet i jämförelse med föregående år hänger 
samman med att gymnasiet under verksamhetsåret infört resursfördelningsmodell med elevpeng. 

Barn- och elevhälsan visar ett överskott som till största delen handlar om att det inte varit möjligt 
att ersätta i verksamheten vid vakanser.  

Kostavdelningen saknar de intäkter som restaurangerna skulle bidragit med om det inte varit 
pandemi. 

Vuxenutbildningen håller budget. 

2.1.6.2 Åtgärder för budget i balans 

För detaljer se vidare under respektive avdelnings förslag till åtgärder. 

Inom grundskolan behöver enheterna göra de möjliga anpassningar som krävs för ett närmande 
mot budget i balans. Vidare behöver åtgärder göras genom att iordningställa organisationen för 
att hålla budget 2022. 

De kraftiga kostnadsminskningar som Vadsbogymnasiet behöver göra måste i stor utsträckning 
göras gällande skolans utbud och verksamhetssatsningar. Skolan under de senaste åren gjort flera 
kvalitetshöjande och verksamhetsutvecklande satsningar utan att verksamhetens budget tillförts 
medel i samma takt som statsbidragen för verksamheten minskat. En fortsatt dialog kring 
kommande internbudgetfördelning och arbete med anpassning mot budget krävs. 

2.1.7 Sammanställning investeringar 

Utbildningsnämnden 
(tkr) 

Budget Prognos Budgetavvikelse 
Föregående 

budgetavvikelse 
Utfall per 
31 augusti 

Utbildningsnämnden 1 000 1 000 0 0 586 

Totalt 1 000 1 000 0 0 586 

  

2.1.7.1 Analys av investeringar 

Budgeterade investeringsmedel förväntas användas. 
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3 Socialnämnden 

3.1 Verksamhetens resultat och prognos 

3.1.1 Verksamhetens uppdrag 

Socialnämnden  

Ordförande: Richard Thorell (M) 

Vice ordförande: Sebastian Ekeroth Clausson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Vård-och omsorgsavdelning inkluderande biståndsenhet samt individ- och familjeomsorgsavdelning barn och unga och 
funktionsnedsättning respektive individ- och familjeomsorgsavdelning vuxna. 

  
Ansvarsområden 

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

 Kommunens uppgifter inom socialtjänsten. 

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

 Leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården. 

 Ge stöd, vård och omsorg i livets olika skeden. 

 Kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen. 

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

3.1.2 Viktiga händelser under året 

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

 Kostnader för inhyrd personal har varit högre än tidigare år då vi anlitat både 
sjuksköterskor och socionomer via bemanningsföretag, till en merkostnaden av 3,7 mkr 
totalt i sektorn.  

 Kostnaden för externa placeringar av vuxna har minskat till följd av ett strukturerat 
utvecklingsarbete inom IFO-vuxen med fokus på hemmaplanslösningar och akutlogi. 

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

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

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

 Projektet att bygga akutlogi för kvinnor har startat. 

 Upphandling av nytt SÄBO/Trygghetboende har startat. 

3.1.3 Framtid 

Kostnaderna för förbrukningsmaterial i vården kommer att vara fortsatt höga pga att nya 
arbetssätt för att hindra smitta har befästs. 

Fokus på att mer intensivt stödja enskilda till egen försörjning kommer att pågå under hela nästa 
år för att säkerställa att de följs. Resultatet av detta arbete kan komma att påverka sektorns 
ekonomi under flera år framöver. Men samma verksamhet kan påverkas av andra faktorer som 
Mariestads kommun inte kan styra över såsom ev nya flyktingströmmar eller förändringar i 
samhällsstrukturen. 

Bemanningssvårigheterna på Lotsen av socialsekreterare kommer att vara lösta under senare 
delen av året. Med fokus på struktur i arbetet och på arbetsmiljön är förhoppningen att uppnå en 
något högre personalstabilitet över tid. Det är av största vikt att över tid har rätt personal med 
rätt kompetens som möter dem som behöver vårt stöd. 

Hemmaplansarbetet pågår och en satsning på vidareutbildning av behandlingspersonal på HVB  
kommer att fortgå under våren 2022. Detta ger oss större möjligheter till individuella lösningar 
och större hållbarhet för det enskilda barnet. 

Byggnation av nytt SÄBO/Trygghetsboende kommer att ställa krav på effektivisering av andra 
boenden vilket betyder att en omstrukturering av lokaler för boende kommer att ske under de 
närmaste åren. 

Arbetet med bemanningsekonomi ska utvärderas och drivas vidare med fokus på samverkan 
mellan olika enheter och god schemaläggning. 

3.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Arbetet med de aktiviteter som har kopplats till socialnämndens mål fortgår. Pandemin har 
påverkat våra möjligheter att genomföra det vi planerat i den tid vi planerat men nu fortgår 
arbetet, med genomförande av aktiviteter, som före pandemin. 

Ekonomin är fortsatt inte helt i balans men underskottet har minskat från 11 mkr till 6,8 mkr. 
Den ekonomiska medvetenheten är hög ute i alla våra verksamheter vilket bidrar till en bra 
kontroll. Effektiviseringsarbetet pågår oförtrutet. 

3.1.5 Nämndens måluppföljning 

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

Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande: 

 

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

behöver den 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Beslut har tagit om att starta ett nytt särskilt boende och upphandlingsunderlaget är klart. 

Aktivitet Status Avdelning 

Verkställda beslut inom särskilt 
boende  Uppnått Vård- och omsorgsavdelningen 

Hedersrelaterat våld  Positiv trend Vård- och omsorgsavdelningen 

Öka tillgängligheten till öppna 
insatser  Positiv trend 

Ifo barn, unga och 
funktionsnedsättning 

Hedersrelaterat våld.  Positiv trend 
Ifo barn, unga och 
funktionsnedsättning 

Öka tillgängligheten till öppna 
insatser  Neutral trend Ifo vuxna 
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Aktivitet Status Avdelning 

Hedersrelaterat våld  Neutral trend Ifo vuxna 

Tiden mellan aktualisering och 
avslutad utredning minskar på IFO 
vuxna 

 Negativ trend Ifo vuxna 

3.1.5.2 Missbruk av alkohol och alla andra typer av droger inklusive läkemedel ska 

minska för en trygg miljö och tillvaro för alla 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Arbetet pågår med utbildningsinsatser till all personal samt att enhetscheferna har ett tydligt 
uppdrag att agera vid minska misstanke om att en personal använder droger eller alkohol i allt för 
stor mängd. 

Arbetet gentemot medborgaren fortgår via Maria Novas insatser till vuxna. Tillströmningen av 
vuxna kommunmedborgare som önskar hjälp på grund av missbruk är alltjämt på en hög nivå så 
att det i perioder är kö till olika insatser. 

Några föreläsningar till allmänheten har inte kunnat genomföras på grund av av 
Coronapandemin. 

Aktivitet Status Avdelning 

Öka kunskapen i personalgrupper  Neutral trend Vård- och omsorgsavdelningen 

Orosanmälningar.  Uppfyllt Vård- och omsorgsavdelningen 

Föreläsningar till föräldrar och andra 
vuxna  Ej uppnått 

Ifo barn, unga och 
funktionsnedsättning 

Utöka metoder  Positiv trend 
Ifo barn, unga och 
funktionsnedsättning 

Orosanmälningar  Positiv trend 
Ifo barn, unga och 
funktionsnedsättning 

Öka kunskapen i personalgrupper  Positiv trend 
Ifo barn, unga och 
funktionsnedsättning 

Orosanmälningar  Positiv trend Ifo vuxna 

Öka kunskapen i personalgrupper  Positiv trend Ifo vuxna 

3.1.5.3 Socialnämnden har ett innovativt och hållbart förhållningssätt med fokus på 

digitala lösningar som skapar mervärde för dem vi är till för 

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

Kommentar 

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

Aktivitet Status Avdelning 

Digitaliseringsplan  Neutral trend Sektor stöd och omsorg 

Kartläggning av digitala lösningar i 
verksamheterna  Positiv trend 

Ifo barn, unga och 
funktionsnedsättning 

3.1.5.4 Inom socialnämnden råder en positiv förändringskultur där alla medarbetare 

bidrar och vet hur de för fram nya idéer 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

En kompetenstrappa har tagit fram och ska implementeras under hösten. 

Ett omfattande värdegrundsarbete där vikten av att alla bidrar till en god verksamhet ligger i 
fokus är pågående. 

Lönekriterier finns och vi avvaktar nu beslut om kommungemensamma lönekriterier. 

Aktivitet Status Avdelning 

Innovationspris  Uppfyllt Sektor stöd och omsorg 

Lönekriterie  Positiv trend Vård- och omsorgsavdelningen 

Utveckla arbetsplatsträffar (APT)  Positiv trend Vård- och omsorgsavdelningen 

Lönekriterie  Positiv trend 
Ifo barn, unga och 
funktionsnedsättning 

Utveckla arbetsplatsträffar (APT)  Positiv trend 
Ifo barn, unga och 
funktionsnedsättning 

Lönekriterie  Positiv trend Ifo vuxna 

Utveckla arbetsplatsträffar (APT)  Positiv trend Ifo vuxna 
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3.1.5.5 Alla medborgare får ett tryggt och korrekt bemötande av socialnämndens 

verksamheter 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

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

Aktivitet Status Avdelning 

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

 Uppnått Vård- och omsorgsavdelningen 

Nöjd kund-enkät  Neutral trend Vård- och omsorgsavdelningen 

Nöjd kund-enkät  Positiv trend 
Ifo barn, unga och 
funktionsnedsättning 

Nöjd kund-enkät  Neutral trend Ifo vuxna 

3.1.5.6 Socialnämnden i Mariestads kommun är en attraktiv arbetsgivare som lockar 

till sig rätt kompetenser i förhållande till våra behov 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Temperaturmätningarna har till viss del uppfattats som allt för återkommande och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet har stått i fokus på grund av pandemin. 

Heltidsresan är fortsatt framgångsrik och allt fler arbetar heltid med resurspass. 

Aktivitet Status Avdelning 

Antal elever som genomgått vård- 
och omsorgsprogrammet som efter 
sex månader arbetar inom vård och 
omsorg 

 Uppnått Vård- och omsorgsavdelningen 

På varje arbetsplatsträff ska en 
temperaturmätning av 
arbetsklimatet genomföras 

 Neutral trend Vård- och omsorgsavdelningen 

Genom heltidsresan tilldelas fler 
personer heltidstjänster  Uppnått Vård- och omsorgsavdelningen 

På varje arbetsplatsträff ska en 
temperaturmätning av 
arbetsklimatet genomföras 

 Positiv trend 
Ifo barn, unga och 
funktionsnedsättning 

Introduktion till nyanställda samt 
elever/studenter  Positiv trend 

Ifo barn, unga och 
funktionsnedsättning 
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Aktivitet Status Avdelning 

Ta emot elever/praktikanter i 
verksamheterna  Uppnått 

Ifo barn, unga och 
funktionsnedsättning 

På varje arbetsplatsträff ska en 
temperaturmätning av 
arbetsklimatet genomföras 

 Neutral trend Ifo vuxna 

3.1.5.7 Det finns goda förutsättningar för privata utförare av hemtjänst att kunna 

etablera sig i valfrihetssystem i Mariestad 

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

Måluppfyllelse status  Neutral trend 

Kommentar 

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

Aktivitet Status Avdelning 

Implementering av ett nytt och 
innovativt ersättningssystem med 
incitament för måluppfyllelse 

 Neutral trend Sektor stöd och omsorg 

3.1.6 Ekonomisk sammanställning  

Socialnämnden (tkr) Budget Prognos 
Budget- 
avvikelse 

Föregående 
budget -
avvikelse 

Delårs-
resultat 

2021 

Delårs-
resultat 

2020 

Socialnämnden 
Totalt 

Intäkter -109 280 -139 267 29 987 27 303 -171 706 -153 865 

 Kostnader 687 739 724 526 -36 787 -37 578 566 334 512 610 

 Netto 578 459 585 259 -6 800 -10 275 394 628 358 745 

 

Socialnämnden (tkr) Budget Prognos 
Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2021 

Delårs-
resultat 

2020 

Sektor stöd och 
omsorg - centralt 

Intäkter -781 -31 -750 0 -19 -12 254 

 Kostnader 12 650 8 900 3 750 0 5 782 6 117 

 Netto 11 869 8 294 3 000 0 5 763 -6 137 

IFO, barn och 
unga 

Intäkter -21 261 -19 761 -1 500 0 -13 192 -15 577 

 Kostnader 62 636 64 636 -2 000 -1 000 41 444 43 280 

 Netto 41 375 44 875 -3 500 -1 000 28 252 27 703 

Placeringar barn 
och unga 

Intäkter -920 -1 800 880 0 -1 407 -1 131 

 Kostnader 39 771 43 251 -3 480 -4 400 29 764 29 601 

 Netto 38 851 41 451 -2 600 -4 400 28 357 28 470 
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Socialnämnden (tkr) Budget Prognos 
Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2021 

Delårs-
resultat 

2020 

LSS Vuxen Intäkter -32 504 -32 504 0 0 -21 414 -23 434 

 Kostnader 136 640 136 640 0 -375 91 517 82 396 

 Netto 104 136 104 136 0 -375 70 103 58 962 * 

IFO Vuxna, exkl 
försörjningsstöd 

Intäkter -11 273 -10 173 -1 100 0 -7 341 -8 376 

 Kostnader 47 624 46 224 1 400 -200 29 993 31 521 

 Netto 36 351 36 051 300 -200 22 652 23 145 

Försörjningsstöd Intäkter -450 -1 000 550 0 -708 -517 

 Kostnader 13 450 18 000 -4 550 -4 300 12 117 12 548 

 Netto 13 000 17 000 -4 000 -4 300 11 409 12 031 

Vård- och 
omsorg 

Intäkter -42 091 -70 698 28 607 27 303 -127 625 -116 010 

 Kostnader 374 968 403 575 -28 607 -27 303 355 717 389 543 

 Netto 332 877 332 877 0 0 228 092 273 533 ** 

Totalt Intäkter -109 280 -139 267 29 987 27 303 -171 706 -153 865 

 Kostnader 687 739 724 526 -36 787 -37 578 566 334 512 610 

 Netto 578 459 585 259 -6 800 -10 275 394 628 358 745 

*Skillnaden mellan delårsbokslut 2020 och 2021 förklaras av omorganisation som gjordes i januari 2021 där 
LSS-vuxen flyttade från vård-och omsorgsavdelningen till IFO, därmed har en förflyttning av budget gjorts mellan 
avdelningarna. 

**Skillnaden mellan delårsbokslut 2020 och 2021 förklaras av omorganisation där den tidigare 
biståndsavdelningen omvandlades till en enhet inom vård-och omsorgsavdelningen 2021. Därför har kostnaden 
motsvarande 10 mkr flyttats till vård och omsorg. 

Förändringen av kostnader och intäkter mellan delår 2020 och 2021 härleds till en korrigering i 
ersättningssystemet inom hemvården (19 mkr), vilket har medfört att kostnader och intäkter har ökat men nettot 
är oförändrat. 

3.1.6.1 Analys av ekonomi 

Det prognostiserade budgetresultatet för 2021 är ett underskott på 6,8 miljoner kronor (mkr). 

Det är en god kostnadskontroll inom verksamheten och i jämförelse med andra kommuner har vi 
en effektiv verksamhet inom de stora basverksamheterna. Vi har, som all annan socialtjänst, 
faktorer som är svåra att påverka såsom exempelvis den kraftigt ökade kostnaden för 
förbrukningsmaterial, antal barn och unga som kan aktualiseras eller kostnadskrävande nya 
uppdrag inom LSS samt integration. Ekonomi och verksamhet följs noggrant för att på bästa sätt 
hantera dessa svårstyrda faktorer 

Kostnaden för förbrukningsmaterial är den post som ökat allra mest och som inte kunde förutses 
när budgetramarna fastställdes för innevarande år. Den stora ökningen kom under 2020 när 
pandemin krävde ett snabbt ökat användande samtidigt som priserna steg kraftigt. Denna 
merkostnad ersattes under 2020 via ett särskilt statsbidrag. Denna ersättning utgår inte under 
2021 vilket gör att verksamheten får bära hela kostnaden. Sektorn har fått 12,8 mkr i ett annat 
statsbidrag för en god och nära vård men som har varit avsett för både bättre arbetsmiljö och mer 
personal dock inte materialkostnader. 
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Ökade personalkostnader, totalt 18 mkr (8 mkr hemvård, 8 mkr SÄBO och 2 mkr avseende 
sjuksköterskor). Detta är inklusive den årliga lönerevisionen och extra lönesatsningen som har 
ökat budgetramen för personalkostnader med 8,7 mkr. 

Vård- och omsorgsavdelningen har utökat verksamheten med en enhetschef på särskilt boende, 
två enhetschefer inom hemvården samt flertalet samordnare som också bidrar till att 
delårsboksluten skiljer sig åt. Utökning av personal ska finansieras av stadsbidraget ”God och 
nära vård” på 12,8 mkr. Under hösten kommer ett stort arbete att göras för att arbeta in 
kostnaden för samordnare och de enhetschefer som tillsats. 

I det faktiska arbetet betyder detta att verksamheterna fått söka andra lösningar för att klara den 
ökade kostnaden för materialkostnader som under året beräknas till 12,5 mkr dvs skillnaden 
mellan totalbeloppet 2019 och det beräknade beloppet 2021; se tabell: 

 

Kostnaden för integrationsarbetet är större än intäkterna. Prognosen för ensamkommande barn 
(EKB) beräknas till ett underskott på 1,5 mkr. Detta beror på att vi har enskild placerad till en 
högre kostnaden än den ersättning vi får från migrationsverket. Av de aviserade 27 kvotflyktingar 
som tilldelats kommunen har endast 2 kommit samtidigt har vi kostnaden kvar för vår personal. 
Tillika finns det ett överskottskrav på 1,5 mkr på integrationsverksamheten som ska levereras vid 
årets slut. Den samlade integrationsverksamheten, inklusive överskottskravet, har ett 
prognostiserat underskott på 2,5 mkr 

Såldes uppskattas sektorns oförutsedda kostnader på totalt 17,5 mkr men underskottet är endast 
6,8 mkr vilket är resultatet av god kostnadskontroll så långt det går. Hade vi inte merkostnaden 
för förbrukningsmaterial så hade sektorns prognos i sin helhet kunnat vara budget i balans, trots 
underskott på placeringar och försörjningsstödet. Nu krävs det ytterligare åtgärder under årets 
sista 4 månader för att nå hela vägen fram till den prognos vi nu lämnar. 

Under året har flera specifika stadsbidrag rekvirerats för avgränsade projekt som inte kan 
användas utan att en utökning av verksamheten sker. Valet är då att använda dem till det som 
avses och försöka hitta lösningar för att kompensera de oförutsedda kostnaderna. 

Arbetet med hemmaplanslösningar har intensifierats och vi ser resultat av det genom att 
kostnaden för placeringar av vuxna har minskat och vi ser en trolig inbromsning i förhållande till 
given budget avseende detsamma av barn och unga. Den inbromsningen är osäker men inger 
ändå viss förhoppning om bättre budgetbalans framöver. 

Försörjningsstödet ligger i stort sett på samma nivå som tidigare och det krävs intensiva åtgärder 
avseende arbetssätt för att detta ska kunna vända nedåt. 
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Således kan man även betrakta underskottet som helt och hållet orsakat av kostnad för 
försörjningsstöd och placeringar av barn- och unga. Två poster som under flera år inte rymts  
inom budgeterade medel. 

Sammantaget har sektorn prognostiserade kostnader som inte kunnat förutses med 17,5 mkr men 
prognostiserar ett underskott på 6,8 mkr för 2021. 

3.1.6.2 Åtgärder för budget i balans 

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

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

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

 Bemanningshandboken ska uppdateras. 

 Konsulterna inom IFO barn och unga ska avvecklas under hösten. 

 Arbetet med att rekrytera, utbilda och stödja egna familjehem, avsluta placeringar i tid, 
kompetenshöja våra egna personal samt hitta nya arbetssätt med befintliga resurser både 
inom och utanför sektorn fortsätter.  

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

 Annan planering för två ensamkommande unga, som ger lägre kostnad pågår.  

 Fortsatt analys sker för att hitta vägar framåt för medborgarna att komma till egen 
försörjning utanför försörjningsstödet. 

 Flertal projekt har startats, både med insatser men också för olika genomlysningar av 
målgrupperna och vilka insatser som finns att tillgå för individer som lever med 
försörjningsstöd och hur dessa ska kunna göra stegförflyttningar mot en egen försörjning. 

3.1.7 Sammanställning investeringar 

Socialnämnden 
(tkr) 

Budget Prognos Budgetavvikelse 
Föregående 

budgetavvikelse 
Utfall per 31 

augusti 

Samlade 
investeringar 

1 500 1 500 0 650 1 363 

(inventarier, 
låsbara skåp, 
Millenium 
journalsystem 

     

Totalt 1 500 1 500 0 650 1 363 

 

3.1.7.1 Analys av investeringar 

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

4.1 Verksamhetens resultat och prognos 

4.1.1 Verksamhetens uppdrag 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Ordförande: Anders Bredelius (M) 

Vice ordförande: Gunnar Welin (M) 

Andra vice ordförande: Kjell Lindholm (C) 

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

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Miljöenhet, byggenhet samt klimat- och energienhet. 

 
Ansvarsområden 

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

 Ärenden och uppdrag inom miljö- och byggnadsområdet. 

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

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

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

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

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

4.1.2 Viktiga händelser under året 

 Fortsatt ökning av ansökningar till byggnationer och enskilda avlopp. 

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

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

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

 Coronapandemin har påverkat alla verksamheter. 

4.1.3 Framtid 

Inom ett tre-års perspektiv kommer större etableringar påbörja byggnation i MTG-kommunerna. 
Metsä Tissue och Rödjan är två exempel på större etableringar som sker i Mariestad. Detta 
påverkar även övriga näringslivet, fler arbetstillfällen förväntas och då även större inflyttningar. 
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En ökad inflyttning och ökade befolkningstal ökar antalet bygglovsansökningar. 

Livsmedelslagstiftningen med EU:s nya kontrollförordning tillsammans med den nya 
riskklassningen som är inte helt färdig än, vilket fordrar ändringsarbete för livsmedelstillsynen 
årligen fram till år 2024. 

Miljöenheten förväntar att antalet ärenden ska öka med ett ökat befolkningsantal, dessa är inte 
alltid möjliga att debitera och kräver i vissa fall stora arbetsinsatser och kan då undandra resurser 
från arbetsuppgifter som kan debiteras. 

Ökad inflyttning och etablering av restauranger gör att verksamheten för tillsyn av alkohol och 
tobak förväntas öka. 

4.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Den samlade bedömningen av hur verksamheten nått upp till sina mål är att uppfyllelsen är klart 
godkänd trots att året varit präglat av Coronapandemin. Samarbetet inom sektorn har varit 
fortsatt bra och förändringsbenägenheten samt service till de som efterfrågat våra tjänster likaså. 
 
Situationen med ett flertal vakanser jämfört med 2021 är nu åtgärdad. Rekryteringar har skett för 
att stärka upp gentemot den ökade belastningen i formen av bygglovsansökningar, trängseltillsyn 
m.fl. pandemirelaterade områden. Ett avslut av en rehabilitering kommer att påverka 
personalbudgeten i viss mån. 

Som visats tidigare i rapporten har intäkterna ökat i och med att ökat byggande har inneburit att 
hela verksamheten fått ökad arbetsbelastning och därigenom också högre intäkter. I dagsläget ser 
inte belastningen ut att minska utan en hög ärendeinströmning är att vänta även för sista tertialen. 
Att även 2022 skulle innebära att dessa förhållanden kvarstår är emellertid inte i dagsläget troligt 
utan då förväntas mer normal omfattning av verksamheten. 

4.1.5 Nämndens måluppföljning 

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

 

Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- 
och enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och 
beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen. 
Resultatet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde. 

Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande: 
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4.1.5.1 Verksamhet miljö och bygg har en given roll i de forum där kommunens 

utformning och utveckling skapas och delar sin kompetens för en trygg utveckling till 

medborgarna 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

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

Aktivitet Status Avdelning 

Verksamhet miljö och bygg deltar i 
uppstartsmöten för nya detaljplaner  Uppnått MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

Verksamhet miljö och bygg deltar 
aktivt i detaljplaneprocessen  Uppnått MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

Verksamhet miljö och bygg arbetar 
fram en prioriteringsordning 
gällande tillsynsärenden 

 Positiv trend MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

4.1.5.2 Verksamhet miljö och bygg har en positiv förändringskultur där alla 

medarbetare bidrar och vet hur man deltar 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

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

Verksamhet Miljö och bygg deltar i 
olika nätverksträffar  Ej uppnått MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

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

 Uppnått MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

4.1.5.3 I verksamhet miljö och bygg finns en hög kompetens och medvetenhet om 

service, gott bemötande och effektiv handläggning 

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

Måluppfyllelse status  Neutral trend 

Kommentar 

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

Aktivitet Status Avdelning 

Utbilda verksamhet Miljö och bygg i 
bemötande från olika perspektiv  Neutral trend MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

Verksamhet miljö och bygg ska 
säkerställa att information på 
externwebben ska vara aktuell och 
lättförståelig 

 Ej uppnått MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

4.1.5.4 Verksamhet miljö och bygg har på ett enkelt sätt tydliggjort möjligheter och 

förutsättningar för etablering och utveckling till entreprenörer och privatpersoner 

Verksamhet miljö och bygg har tydlig information om förutsättningar för etablering och utveckling inom olika 
områden. Att förmedla kunskap om arbetsgång och handläggning inom miljö och bygg hjälper till att skapa rätt 
förväntningar och möjligheter att ge en bra input till entreprenörer och aktiva medborgare i kommunen.  

En god bebyggd miljö är en framgångsfaktor för tillväxt och ger positiv uppmärksamhet 

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Arbetsformer har utvecklats som medger att verksamhet miljö och bygg involveras i etablerings- 
och utvecklingsprojekt i ett tidigt skede. Det finns en potential för att stärka den totala 
samhörighetskänslan inom sektor samhällsbyggnad som helhet. 

Aktivitet Status Avdelning 

Verksamhet miljö och bygg deltar 
aktivt i samband med försäljning av 
tomter 

 Uppnått MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 
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Aktivitet Status Avdelning 

Verksamhet miljö och bygg har ett 
tydligt samarbete inom sektorn  Positiv trend MTG - Miljö- och byggnadsnämnden 

4.1.6 Ekonomisk sammanställning  

Miljö- och 
byggnadsnämnden 
exkl. alkoholtillsyn 

(tkr) Budget Prognos 
Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2021 

Delårs-
resultat 

2020 

 Intäkter -13 826 -16 441 2 615 500 -11 425 -9 995 

 Kostnader 20 239 21 154 -915 0 12 713 11 624 

 Netto 6 413 4 713 1 700 500 1 288 1 629 

  

Alkoholtillsyn (tkr) Budget Prognos 
Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2021 

Delårs-
resultat 

2020 

 Intäkter -525 -596 71 25 -596  

 Kostnader 525 596 -71 -25 365  

 Netto 0 0 0 0 -231 0 

 

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

4.1.6.1 Analys av ekonomi 

Verksamhet miljö och bygg prognostiserar ett överskott på 1 700 tusen kronor (tkr), dessa 
härleds främst till bygglovsenheten. Ökad inströmning av ärenden och större etableringar gör att 
intäkterna ökar mer än budgeterat. Även enskilda avlopp ökar intäkterna i och med detta. 
Verksamheterna för livsmedel och hälsoskydd har tilldelats medel för att utföra trängseltillsyn av 
Kammarkollegiet, 374 tkr för MTG-kommunerna. Detta för att täcka kostnader som tillsynen 
medför. 

En utökning av personal inom livsmedel och hälsoskydd gör att personalkostnaderna ökar men 
eftersom medel har tilldelats för trängseltillsyn prognostiserar verksamheten för miljö och bygg 
att dessa kostnader kommer täckas. 

Verksamheten för tillsyn av rökfria miljöer kommer inte få in de intäkter som har budgeterats. 
Tillsyn av alkohol och tobak prognostiseras att hålla budget. 

Miljötillsyn och naturvård prognostiseras att hålla budget. 

Kostnaden för sjuklön har uppgått till 140 tkr och har kompenserats med 67 tkr från 
försäkringskassan. 
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5 MTG - Tekniska nämnden 

5.1 Verksamhetens resultat och prognos 

5.1.1 Verksamhetens uppdrag 

Tekniska nämnden  

Ordförande: Sven-Inge Eriksson (KD) 

Vice ordförande: Erland Gustavsson (M) 

Andra vice ordförande: Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 

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

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Vatten- och avloppavdelning, gatuavdelning, lokalvårdsavdelning, fastighetsavdelning, produktionsavdelning samt 
projektavdelning 

 
Ansvarsområden 

Nämnden ansvarar för försörjning av vatten och avlopp (VA), gator, vägar, parker, hamn, 
skärgård, trafikfrågor samt kommunernas kartor. 

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

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

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

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

 Lokalvård i lokaler där kommunen bedriver sina olika verksamheter. 

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

5.1.2 Viktiga händelser under året 

Generellt: 

Verksamheten genomför beslutade organisationsförändringar vid Fastighet-, Projekt- och VA-
avdelningen. Indirekt påverkas hela verksamheten då metoder och arbetssätt bygger på en beställ- 
och utförarorganisation. Parallellt utvecklar även verksamheten metoder och arbetssätt för 
uppdrag i egenregi. 

Covid: 

Rådande pandemi påverkar verksamheten både positivt och negativt. En belastning för 
verksamheten är högre sjukfrånvaro, ensamarbete, visstidsanställningar samt ökad förbrukning 
och fördyrade av material. Utveckling och effektivisering har påskyndats genom digitalisering. 
Detta har möjliggjort arbetsledning och digitala möten. 
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Verksamhet: 

 Projektering och utförande av nytt tomtområde Otterbäcken, Gallernäset. 

 Ökade skadeärenden inom gatuområdet Mariestad. 

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

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

 Metoder har skapats för att bättre fånga upp lokalförsörjningsfrågor. 

 Övertagande av lokalvårdsuppdrag Mariestads Sjukhus från VGR. 

 Förnyelse av såväl ledningsnät som anläggningar ovan mark genomförs. 

5.1.3 Framtid 

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

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

 För att höja servicenivån till medborgare, beställare samt att vara en attraktiv arbetsgivare, 
är det nödvändigt med fortsatt utveckling och fokus på ytterligare digitalisering av 
verksamheten. 

 Verksamheten kommer utveckla och befästa det uppstartade rutiner och metoder för 
strategiskt planering, i syfte att bättre hantera den underhållsskulder som uppstått. 

 Förbättrings åtgärder och satsningar inom området för brandskydd kommer i perioden 
fortsatt vara aktuellt.    

 Fortsatt utveckla MTG inom det tekniska området med ett hållbarhetsfokus. Genom 
egenkontroller och aktiva val för att minska klimatavtrycket vid ex.  investeringar och 
reinvesteringar detta bedöms påverka miljö och driftskostnader. 

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

5.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Sammanfattningsvis följer framdriften i aktiviteterna den ekonomiska planeringen och 
förutsättningarna. De delar som krävt mer insatser än beräknat berör främst trygghetsmålet där 
det exempelvis behövts satsat på ytterligare bevakningsinsatser som en konsekvens av ökad 
skadegörelse och annan trygghetsstörande aktivitet. 

Det bedöms fortsatt finnas ett stor ekonomisk potential åren framåt genom att ta ytterligare steg i 
ett strukturerat förbättringsarbete i verksamhetens alla delar. 

Inom digitaliseringsaktiviteterna har det visat sig att tillgängliga/avsatta personella- så väl som 
ekonomiska resurser är för få i förhållande till den utveckling som bör förväntas 
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5.1.5 Nämndens måluppföljning 

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

 

Utifrån nämndens mål har verksamheten arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter på avdelnings- 
och enhetsnivå som beskriver hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och 
beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de är en indikator för måluppfyllelsen. 
Resultatet för aktiviteterna mäts antingen genom status eller målvärde. 

Resultatet av de aktiviteter som utgör verksamhetsplan för året summeras enligt följande: 

 

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

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

För att göra våra miljöer trygga och säkra pågår flera aktiviteter inom verksamheten. 

Säkerhet i våra utemiljöer    

Verksamheten arbetar med att löpande information till allmänheten via hemsidor och sociala 
medier om kommande och pågående markaktiviteter. Kommunikationen sker genom sociala 
medier men även genom webbkartor som ex googlemaps. Detta för att höja medvetenheten om 
kommande eller pågående trafiksituation och därigenom möjliggöra andra transportvägar för att 
motverka besvärliga trafiksituationer med risk för olyckor. Vidare har verksamheten arbetat med 
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att effektuera, av Tekniska nämnden antagen cykelplan samt ett antal trafiksäkerhetsåtgärder i 
MTG. Verksamheten har varit engagerade vid trygghetsvandringar och arbetsgrupper för att öka 
tryggheten genom att motverka störningar, stölder och skadegörelse inom området gata, hamn 
och fastighet. Exempel på aktiviteter i perioden som bidragit till en säkrare utemiljö. 

Gullspång: Anpassning av hållplats VÄSTERGATAN samt GC väg ÖSTERGATAN 

Töreboda: Hastighetsreducerande åtgärder vid gator i området KILEN samt GC Mogatan i 
MOHOLM 

Mariestad: GC-passage BRÅTENVÄGEN samt GC SANDBÄCKSVÄGEN/MARIAGATAN 

Övrigt utemiljöer 

Beställning av ny server för kameraövervakning medför driftsäkerhet samt möjliggörande av 
kapacitetshöjning av både kvalité och kvantitet. 

Utökad bevakningstjänst vid hamnen MST. 

Förnyelse av VA -anläggningar ovan mark bedöms inte nå upp till planerad nivå/årsmål. Detta 
beror på prioriteringar där den planerade verksamheten fått stå till baka till förmån för politiskt 
prioriterade projekt. Detta medfört att projekt behövt skjutas på framtiden. 

Säkerheten i våra innemiljöer 

Nya rutiner för nyckelhantering inom lokalvården har slutförts i TRB. Arbetet pågår fortfarande i 
MST och GSP 

Förbättring och översyn av brand- och låssystem vid våra verksamhetslokaler. 

Övrigt innemiljö 

Systematiskt arbetsmiljö arbete vid både planering och genomförande 

Egen kontroller av maskiner, redskap samt elsäkerhet 

Aktivitet Status Avdelning 

Trygghet i kommunernas utemiljö  Ingen MTG - Tekniska nämnden 

Trygghet i kommunernas utemiljö  Ingen Gatuavdelningen 

Minska odebiterat vatten  Ingen MTG - Tekniska nämnden 

Minska odebiterat vatten  Ingen Produktionsavdelningen 

Minska odebiterat vatten  Ingen VA-avdelningen 

Trafiksäkerhetsåtgärder  Uppnått Gatuavdelningen 

Cykelplan  Delvis uppnått Gatuavdelningen 

Antal skyddsronder  Delvis uppnått Produktionsavdelningen 

Arbetsmiljöplan  Uppfyllt Produktionsavdelningen 

Tillgänglighetsanpassning  Neutral trend Fastighetsavdelningen 
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Aktivitet Status Avdelning 

Reinvesteringsplan Mariestad  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Töreboda  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Gullspång  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Säker nyckelhantering  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Egenkontroller  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Kvalitetskontroller  Ej uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Minska inläckage till spillvatten  Ingen VA-avdelningen 

VA-plan  Positiv trend VA-avdelningen 

5.1.5.2 Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Generellt 

Positiv trend, verksamheten bedöms leverera enligt plan. 

Genomförda långsiktiga samhällsförändringar i form av förbättrade cykelstråk möjliggör att fler 
medborgare använder cykel. Under perioden har förbättringar och planering av GC skett vid: 

Mariagatan, Sandbäcksvägen i MST samt Östergatan i GSP. I Töreboda pågår ett projekt vid 
Idrottsgatan-Fägrevägen (Moholm) 

Inom området VA genomförs åtgärder på ett flertal avloppsreningsverk samt utbyggnation av 
kommunalt VA till nya fastigheter som därmed får en avloppslösning med lägre miljöpåverkan. 

Vid reinvesteringar i våra fastigheter installerar vi energibesparande styr och bevakning system för 
att minska elförbrukningen. Det installeras även ny värmeförsörjning och nya 
ventilationsaggregat som minskar elförbrukningen 

Övriga åtgärder 

I våra projekt strävar vi efter att: 

Återvinna material och schaktmassor. 

Tillfälligt lagra och förädla schaktmassor i syfte att minskade transporter och "spill" i form av 
överblivet material i projekten. 

Bättre etableringar för personal vid tillfälliga arbetsplatser minskar resor vid rast. 

Lokalvården har infört egenkontrollprogram för att bättre följa upp och styra kemförbrukningen 
till ett minimum då kontrollen leder till att maskiner, redskap och material håller god kvalité. 
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Mobiltelefoner används för att skanna QR-koder vid kemhantering vilket minskar utskrifter av 
säkerhetsdatablad. 

Aktivitet Status Avdelning 

Cykelplan  Delvis uppnått Gatuavdelningen 

Trafiksäkerhetsåtgärder  Uppnått Gatuavdelningen 

Skapa en återvinningstation  Neutral trend Produktionsavdelningen 

Ställa krav på miljöklass fordon  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Etablering på arbetsplatsen  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Energianvändning Mariestad  Ingen Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Gullspång  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Mariestad  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Töreboda  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Källsortering  Delvis uppnått Fastighetsavdelningen 

Kemförbrukning  Ej uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Egenkontroller  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Utsläppskrav utgående 
avloppsvatten  Positiv trend VA-avdelningen 

Energieffektivisering avloppsvatten  Ingen VA-avdelningen 

VA-plan  Positiv trend VA-avdelningen 

Energieffektivisering dricksvatten  Ingen VA-avdelningen 

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

utveckla vår verksamhet 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Ledningsgruppen har efter analys av medarbetarenkäten 2020 tagit fram olika åtgärder som ska 
leda till bättre trivsel genom högre delaktighet och tydlighet. 

Medborgarförslag bereds och effektueras efter politiskt beslut. 

I perioden har följande aktiviteter genomförts: 

Reviderat, samverkat och antagit nytt underlag för medarbetarsamtalet och arbetsplatsträffar 
(APT), vilket bedöms leda till ett bättre utvecklande samtal mellan medarbetare och chef, vilket 
på medellång sikt bedöms påverka resultatet positivt. Dessvärre bedöms covid bromsa det 
positiva resultatet under pandemin. 
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Beslutade organisationsförändringar har genomförts vid Projekt-,VA-, Fastighetsavdelning. Roller 
och ansvar har förtydligats vilket på sikt troligt påverka resultatet positivt. 

Verksamheten är fortfarande begränsad av vakansläget vid Fastighetsavdelningen och 
Avdelningen för Gata. Rekrytering och introduktion pågår men läget bedöms påverka resultatet 
negativt. 

Förbättringsarbetet har i perioden varit inriktat på att klarlägga, tydliggöra metoder och processer 
för projektledning. Utvecklingsområden har identifierats och kommunicerats inom 
verksamheten, men är förnärvarande inte implementerade. Detta beror tilldels på att 
projektmodellen inom flera nivåer behöver ses över. Bland annat behöver en mer stringent 
struktur efterlevas inom hela flödet från beställning, till utvärdering efter genomfört projekt. 

Ett behov av verktygför projektstyrning har identifierats, beredning pågår. 

Arbetet med digitaliseringsplanen som togs fram hösten 2020 har haft framgång, bland annat har 
80 medarbetare på lokalvården blivit helt digitala, nu har varje medarbetare en telefon med 
Teams, detta möjliggör att verksamheten kan ledas, kommunicera samt dela information digitalt 
vilket upplevt som en förbättring. 

Sammantaget så har flertaltalet avdelningar en positivtrend, pga organisationsförändringar och 
rådande kultur inom ett begränsat område finns osäkerheter med att verksamheten som helhet 
når målet till helåret. 

Aktivitet Status Avdelning 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått MTG - Tekniska nämnden 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Projektavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Gatuavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Produktionsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Fastighetsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Uppnått VA-avdelningen 

Digitaliseringsplan  Positiv trend MTG - Tekniska nämnden 

Digitaliseringsplan  Positiv trend Projektavdelningen 

Digitaliseringsplan  Positiv trend Gatuavdelningen 

Digitaliseringsplan  Positiv trend Produktionsavdelningen 

Digitaliseringsplan  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Digitaliseringsplan  Uppfyllt Lokalvårdsavdelningen 

Digitaliseringsplan  Positiv trend VA-avdelningen 

Genomförda förbättringsförslag  Delvis uppnått MTG - Tekniska nämnden 

Genomförda förbättringsförslag  Uppnått Projektavdelningen 

Genomförda förbättringsförslag  Uppnått Gatuavdelningen 

Genomförda förbättringsförslag  Delvis uppnått Produktionsavdelningen 
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Aktivitet Status Avdelning 

Genomförda förbättringsförslag  Ej uppnått Fastighetsavdelningen 

Genomförda förbättringsförslag  Uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Genomförda förbättringsförslag  Ingen VA-avdelningen 

Förbättringsförslag med ekonomisk 
effekt  Uppnått MTG - Tekniska nämnden 

Förbättringsförslag med ekonomisk 
effekt  Ej uppnått Projektavdelningen 

Förbättringsförslag med ekonomisk 
effekt  Uppnått Gatuavdelningen 

Förbättringsförslag med ekonomisk 
effekt  Ingen Produktionsavdelningen 

Förbättringsförslag med ekonomisk 
effekt  Uppnått Fastighetsavdelningen 

Förbättringsförslag med ekonomisk 
effekt  Uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Förbättringsförslag med ekonomisk 
effekt  Ingen VA-avdelningen 

5.1.5.4 Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Under året görs kundundersökningar på flera av våra avdelningar. Delar av de undersökningar 
som genomförs bla. VA, Lokalvård (toaletter) visar att våra medborgare och kunder är nöjda med 
vårt arbete. Positiv trend med reservation från utfallet av de undersökningar som ännu inte 
analyserats. 

Aktiviteter som genomförs i syfte att tydliggöra förbättringsområden och verksamheternas behov 
är avtalsskrivning med kunder inom lokalvård, men även hyresgäster i Töreboda, för att 
tydliggöra vad som ingår i tjänsten, det har också tagits fram gränsdragningslistor, detta leder till 
mer tydlighet mellan Tekniska MTG och verksamheterna . 

Aktiviteten öppen data, är genomförd. Information till allmänheten och andra professioner 
gällande pågående projekt som påverkar samhället är nu mer lätt tillgänglig. Aktiviteten bidrar till 
en positiv trend. 

Utvecklat samarbetet med medborgarkontoret för ökad service och ökad tillgänglighet för våra 
kunder (ett nummer in). Även tillgängligheten  under jourtid har förbättrats och förtydligats. För 
utom ökad tillgänglighet effektiviseras verksamheten då hanteringen av felanmälan och klagomål 
blir mer rationell, detta då avdelningarna hanterar sakfrågan och avlastas från den emotionella 
aspekten. Aktiviteten bidrar till en positiv trend. 

För att öka tillgängligheten hos Fastighetsavdelningen har det under året sjösatts olika kundforum 
såsom strategiska lokalstyrgruppen samt operativa lokalanvändargrupper. 
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Verksamheten har i perioden driftsatt system för felanmälan vid fastighetsavdelningen. Systemet 
förenklar och effektiviserar arbetet med felanmälan vilket troligt kommer ge ett utfall redan till 
helåret. 

Avdelningen har även haft möjlighet att tillsätta samt påbörjat rekrytera nya medarbetare för att 
stärka upp organisationen för att bättre kunna möta upp våra kunder och uppdragsgivare. 

Aktivitet Status Avdelning 

Medborgare upplever vårt 
bemötande som bra  Ingen Gatuavdelningen 

Återkoppling Infracontroll  Neutral trend Produktionsavdelningen 

Nöjdhet hos de som berörts av våra 
investeringsprojekt  Ingen Produktionsavdelningen 

Nöjda kunder  Ingen Fastighetsavdelningen 

Nöjda kunder  Uppnått Lokalvårdsavdelningen 

Ta fram nya tydliga avtal  Positiv trend Lokalvårdsavdelningen 

Nöjda abonnenter  Positiv trend VA-avdelningen 

5.1.5.5 Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt 

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

Måluppfyllelse status  Positiv trend 

Kommentar 

Verksamheten utvecklas och bidrar till en positiv trend genom att stadsbilden i kommunerna ska 
kännas välkomnande och trivsamma. Nybyggnationer och reinvesteringar i fastigheter och 
ledningsnät dimensioneras för kommunernas framtida behov, detta bland annat genom 
utbyggnation av kommunala VA-tjänster till nya områden och anpassning av befintliga 
anläggningar. Även en ökad kapacitet inom området för samhällstjänster så som 
restaurangnäringen och idrottsevent bidrar till att öka attraktiviteten att bosätta sig eller besöka 
vår region. 

Under genomförd organisationsförändring har ett parallellt utvecklingsarbete genomförts i syfte 
att tydliggöra projektmodellen. Ett resultat av detta är att verksamheten nu arbetar för att införa 
skriftliga specifika projektbeställningar för att tydliggöra förväntningar, tid och budget. Detta för 
att på ett bättre sätt kunna leverera efter efterfrågan. 

De organisatoriska förändringar som genomförts bedöms leda till ett tydligare utvecklingsansvar 
inom de olika verksamhetensområden. 

Aktivitet Status Avdelning 

Väl genomförda projekt  Positiv trend MTG - Tekniska nämnden 

God standard på gator och vägar  Ingen Gatuavdelningen 

Reinvesteringsplan Gullspång  Positiv trend Fastighetsavdelningen 
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Aktivitet Status Avdelning 

Reinvesteringsplan Töreboda  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Reinvesteringsplan Mariestad  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Investeringsplan MTG  Positiv trend Fastighetsavdelningen 

Hållbarhetsindex  Positiv trend VA-avdelningen 

Planer för Avloppsreningsverk och 
Vattenverk  Neutral trend VA-avdelningen 

VA-plan  Positiv trend VA-avdelningen 

5.1.6 Ekonomisk sammanställning  

Mariestad 
Skattefinans. 
Verksamhet 

(tkr) Budget Prognos 
Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2021 

Delårs-
resultat 

2020 

Verksamhet 
Teknik 
Ledning 

Intäkter -1 798 -1 748 -50 0 -971 -1 098 

 Kostnader 3 802 3 802 0 0 2 284 2 289 

 Netto 2 004 2 054 -50 0 1 313 1 191 

Projekt-
avdelningen 

Intäkter -3 576 -2 379 -1 197 -330 -1 196 0 

 Kostnader 3 735 3 091 644 0 1 748 0 

 Netto 159 712 -553 -330 552 0 

Gatu-
avdelningen 

Intäkter -5 805 -6 086 281 160 -4 876 -10 804 

 Kostnader 45 974 46 105 -131 220 30 301 34 238 

 Netto 40 169 40 019 150 380 25 425 23 434 

Produktions-
avdelningen 

Intäkter -33 453 -33 549 96 0 -23 652 -20 490 

 Kostnader 30 096 30 192 -96 0 21 476 21 944 

 Netto -3 357 -3 357 0 0 -2 176 1 454 

Fastighets-
avdelningen 

Intäkter -46 876 -47 402 526 0 -31 076 -41 743 

 Kostnader 184 858 184 931 -73 350 122 264 130 311 

 Netto 137 982 137 529 453 350 91 188 88 568 

Lokalvårds-
avdelningen 

Intäkter -19 244 -19 759 515 0 -15 223 -12 881 

 Kostnader 18 652 19 167 -515 -400 14 986 12 698 

 Netto -592 -592 0 -400 -237 -183 

Totalt Intäkter -110 752 -110 923 171 -170 -76 994 -87 016 

 Kostnader 287 117 287 288 -171 170 193 059 201 480 

 Netto 176 365 176 365 0 0 116 065 114 464 
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Mariestad 
Taxefinans. 
Verksamhet 

(tkr) Budget Prognos 
Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2021 

Delårs-
resultat 

2020 

VA-avdelningen Intäkter -61 702 -61 912 210 0 -40 345 -38 872 

 Kostnader 61 702 61 912 -210 0 38 090 38 872 

 Netto 0 0 0 0 -2 255 0 

  

5.1.6.1 Analys av ekonomi 

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

 Personalomsättning i nyckelroller, sjukskrivningar och lagstadgad ledighet 

 Ökad ventilation bidrar till osäkerheter kring energikostnader och slitage/underhåll av 
ventilationsaggregat Corona 

 Materialkostnadsutvecklingen och tillgång som en följd av Pandemin 

 Osäkerhet kring kommande vinterväghållningskostnader 

Underhållsplaner är inom fastighet under framtagande vilket på längre sikt skapar ett bättre 
underlag för prioritering av åtgärder. 

Mariestad, Skattefinansierad verksamhet (+/- 0 tkr) 

Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar enligt budget 

Inom Teknisk Ledning prognostiseras en avvikelse med -50 tkr,  Bilpoolens intäkter påverkas av 
rådande pandemi då omställningen från fysiska möten förändrar nyttjandet. Projektavdelningen 
är under uppbyggnad vilket skapar ett budgetöverskridande, -553 tkr. Debiteringsgraden beräknas 
inte täcka nyanställningar, overheadkostnader samt introduktionstid. Förändringen av 
bemanningsläget justerar prognosen från T1 (-330 tkr).  Fastighetsavdelningens avvikelse, 
+453 tkr, består främst av ökade intäkter kopplat till tid i investeringsprojekt och uppdrag mot 
andra verksamheter. Prognosen påverkas även av personalrörlighet mellan avdelningarna i 
samband med organisationsförändringar. 

Gatuavdelningen har tillförts en miljon i utökad driftram 2021. Satsningen kommer bland annat 
att nyttjas till park, friluftsbad, grillar. Faktorer som påverkar prognosen är: mindre oförutsedda 
kostnader (+550 tkr), ökade intäkter byggställningar (+100 tkr), lägre parkeringsavgifter pga gratis 
timme (-200 tkr), ökade kostnader vinterväghållning (-300 tkr). 

Lokalvården ser en risk i ökad kostnad för timavlönade, sjukfrånvaro och långtidssjukskrivningar. 
Åtgärder för bemanningen kommer vidtas under hösten för att säkra upp bemanningen och 
effektivisera. Detta eventuella överskridande förväntas bearbetas in i befintlig budgetram för 
tekniska som helhet. 

Den kalla snöfattiga senvintern/våren har påverkat energiförbrukningen men bedöms kunna 
hanteras inom budgetram. 

Budgetramen har justerats i samband med beslut om flytt av Kart- och Mät.  
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Mariestad, Taxefinansierad verksamhet VA (+/- 0 tkr) 

Prognostiserade intäkter visar ökning av intäkter om +210 tkr vilket förväntas upparbetas på 
kostnadssidan. På totalen prognostiseras ett resultat som går mot budget. 

Efter andra tertialen ser vi inga osäkerheter som inte är inkluderade i prognosen. Däremot är 
stora mängder nederbörd alltid en risk för ökade kostnader i verksamheten. 

5.1.6.2 Åtgärder för budget i balans 

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

 Återhållsamhet samt planering i inköp  

 Återhållsamhet av tillsättning av vakanser 

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

 Prioritering och avvägning av åtgärder för drift och underhåll 

 Fokus på energieffektiviseringar 

 Befästa genomförda organisationsförändringar  

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

5.1.7 Sammanställning investeringar 

Tekniska nämnden –
Mariestad (tkr) 

Budget Prognos Budgetavvikelse 
Föregående 

budgetavvikelse 
Utfall per 31 

augusti 

Teknisk ledning 1 500 0 1 500 0 0 

Gatuavdelningen 25 342 20 915 4 427 1 500 4 047 

Fastighetsavdelningen 131 004 107 633 23 371 3 204 78 989 

VA-avdelningen 50 355 38 028 12 327 5 423 13 398 

VA-avdelningen 
Exploatering 

4 358 4 358 0 0 21 

Totalt 212 559 170 934 41 625 10 127 96 455 

  

5.1.7.1 Analys av investeringar 

Mariestad Skattefinansierade investeringar 

Prognos T2 visar en positiv avvikelse med + 29 298 

+ 15 000 tkr härleds till Tillbyggnad Kvarnstenen, projektet är beslutat att skjutas till 2022 

+ 2 500 tkr härleds till Kronoparks förskola prognostiseras där kostnader belastas 2022. 
Beställande verksamheten har aviserat stor osäkerhet om totalt budgeterade medel räcker. 

+ 5 600 tkr härleds till Centralköket, projektet har på totalen blivit 1,3 Mkr bättre än förväntat. 
Gällande 2021 sker en positiv avvikelse i prognosen. I projektet innefattas Tuna matsal (+1 570 
tkr) samt Vadsbo matsal (+230 tkr) 
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+ 3 000 tkr härleds till Ishallsprojektet ombudgetering + ny budget skapar ett utrymme på total 
investering 45 000 tkr. 

+1 000 Sprinklerinstallation Spolvägen LSS,  fastigheten är införhyrd och medel önskas 
ombudgeteras får åtgärd på annan fastighet. 

- 2 500 tkr - Restaurangerna i den inre hamnen ingår i en helhetssatsning av hamnområdet och är 
viktig del för besöksnäringen och service utbudet till medborgarna i kommunen. Projektet har 
haft en hög ambitionsnivå från start med målsättning att färdigställande innan säsong. 
Tidsförhållandena och ambitionsnivån har renderat i en negativ avvikelse. 

Mariestad Taxefinansierade investeringar 

Prognos T2 visar en positiv avvikelse med +12 327 tkr 

+ 4 900 tkr härleds till Optimering Lindholmens vattenverk, projektet pågår men planering och 
projektering har tagit mer tid i anspråk än beräknat och den kostnadsdrivande byggnationen 
påbörjas senare än tänkt 

+ 5 400 tkr härleds till projekt kopplade till de delprojekt som hör till Askevik-utbyggnation 
(inklusive åtgärder på Sjötorps avloppsreningsverk). Dessa projekt har gått att genomföra till ett 
lägre pris än budgeterat. 

+ 1 100 tkr kommer ej att sökas ut ur ramen för Förnyelse anläggningar ovan mark. Detta beror 
på att verksamheten belastats hårt av extra arbete utifrån ombyggnation av huvudvattenledning 
vid Marieforsleden för att möjliggöra etableringar. På grund av detta har inte verksamheten haft 
personella resurser att genomföra insatser motsvarande hela summan i ramen. 

Reinvesteringar i befintlig anläggning pågår och förnyelsetakten på ledningsnät genomförs enligt 
plan. 

Byggnation av kommunalt VA till nya fastigheter i Björsäter pågår enligt plan. 

VA-exploaterings projekt prognostiseras att följa budget. 
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6 Överförmyndarnämnden 

6.1 Verksamhetens resultat och prognos 

6.1.1 Verksamhetens uppdrag 

Överförmyndarnämnden  

Ordförande: Yvonne Gogolin (M) 

Vice ordförande: Leif Andersson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Överförmyndarverksamheten. 

 
Ansvarsområden 

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

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

 Ha tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 

6.1.2 Framtid 

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn över 
reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen, som antagit namnet 
Ställföreträdarutredningen, överlämnade i maj betänkandet Gode män och förvaltare – en 
översyn. (SOU 2021:36). 

I betänkande lämnas ett antal förslag som kommer att ha påverkan på 
överförmyndarverksamheten och nämnden. 

Det förslag som kommer ha störst påverkan är att beslut om att utse god man eller förvaltare 
flyttas till överförmyndarnämnden från tingsrätten. Detta kommer att kräva att verksamheten 
stärks så att ställföreträdare utses inom rimlig tid så att huvudmannen inte blir lidande. 

Vidare föreslås att det ska lyftas fram i lagstiftningen att den som väljs som överförmyndare, 
ledamot i överförmyndarnämnd eller ersättare ska vara lämplig för ett sådant uppdrag. För det 
andra föreslås att överförmyndare, nämndledamöter och ersättare ska vara skyldiga att genomgå 
en introduktion inför uppdraget. 

Merparten av de föreslagna lagförändringarna ska träda i kraft i januari 2023. 

6.1.3 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Överförmyndarverksamheten har under de senaste åren ej lyckats nå en budget i balans. 
Ärendemängden har under dessa år varierat. Antal komplexa ärenden har dock ökat. 

Prognosen för 2021 pekar på fortsatt hög ärendevolym och i kombination med att antalet svåra 
ärendena också ökar finns det stor osäkerhet kring budgeten. 
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6.1.4 Ekonomisk sammanställning  

Överförmyndarnämnden (tkr) Budget Prognos 
Budget-
avvikelse 

Föregående 
budget-

avvikelse 

Delårs-
resultat 

2021 

Delårs-
resultat 

2020 

 Intäkter 0 0 0 0 -19 -99 

 Kostnader 1 525 1 725 -200 -200 1 205 1 817 

 Netto 1 525 1 725 -200 -200 1 186 1 718 

  

6.1.4.1 Analys av ekonomi 

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

6.1.4.2 Åtgärder för budget i balans 

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

7.1 Verksamhetens resultat och prognos 

7.1.1 Verksamhetens uppdrag 

 IT-nämnden  

Ordförande: Bengt Sjöberg (M), Töreboda 

Vice ordförande: Carina Gullberg (S), Gullspång 

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

Verksamheter som lyder under nämnden: 

IT-avdelning. 

 

Ansvarsområden 

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

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

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

 i enlighet med beslutade mål, riktlinjer och ekonomiska ramar bl a ansvara för att: 

o styra de interna IT-funktionerna för att säkerställa att stödet svarar mot 
verksamhetsbehovet 

7.1.2 Viktiga händelser under året 

Även första halvåret 2021 har präglats av Corona-situationen och IT-avdelningen har fortsatt sitt 
anpassade arbete utifrån våra kunders förändrade behov och efterfrågan men också utifrån att 
säkerställa vår egen drift- och leveransförmåga. 

I december 2020 eskalerade IT-avdelningen åtgärderna till utökat hemarbete för all personal där 
det utifrån arbetsuppgifterna varit möjligt. Detta arbetssätt har fortlöpt under 2021. Specifika 
rutiner för att upprätthålla drift och support infördes under semesterperioden. 

Prioriterat fokus har varit på stödjande arbete till verksamheterna utifrån förändrade arbetssätt 
under Corona samt verksamheternas fortsatta utvecklings- och digitaliseringsprojekt. 

Upphandling har genomförts inom område Programvaror och Molntjänster (via Adda, f.d SKL 
Kommentus) som förutom grundläggande behov av IT-programvaror även kan omfatta vissa 
verksamhetssystem. 

Rekrytering har skett av två nya medarbetare som båda börjat efter semestrarna. 

Drift av MTG´s IT-miljö har varit stabil utan några allvarligare driftavbrott eller incidenter. 
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7.1.3 Framtid 

Den pågående digitaliseringen i samhället påverkar i högsta grad de digitala verktyg och system 
som kommunens personal, elever och invånare använder. 

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

7.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

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

7.1.5 Ekonomisk sammanställning 

 Budget 2021 Budget Aug 2021 
Resultat Aug 

2021 
Prognos 2021 

Avvikelse 
Prognos 

Intäkt -22 726 -15 150 -15 942 -22 726  

Personalkostnader 14 732 9 821 8 926 14 732  

Övriga kostnader 7 994 5 329 5 988 7 994  

Summa 
Kostnader 

22 726 15 150 14 914 22 726  

Nettokostnad   -1 028   

  

7.1.5.1 Analys av ekonomi 

Utfall för Tertial 2, delårsuppföljning t.o.m. augusti 2021 är + 1 028 tkr. 

Både intäkter och kostnader varierar under året beroende på när en del större leverantörsfakturor 
inkommer samt när utfakturering sker mot verksamheterna. Utöver detta gav även det nya sättet 
att beräkna semesterlöneskuld ett överskott på juli och augusti månads personalkostnader, vilket 
sammanlagt motsvarade ca 1 000 tkr jämfört med en normalmånad under 2020. 

Ovanstående delar jämnar ut sig  på helåret och prognos för helåret är således en budget i balans. 

7.1.5.2 Åtgärder för budget i balans 

Prognos för helåret är en budget i balans. 
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8 MTGK - Lönenämnden 

8.1 Verksamhetens resultat och prognos 

8.1.1 Verksamhetens uppdrag 

 Lönenämnden  

Ordförande: Catarina Davidsson (C), Karlsborg 

Vice ordförande: Carina Gullberg (S), Gullspång 

Lönenämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg. Gullspångs kommun är huvudman. 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Löneadministration. 

 

Ansvarsområden 

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

Nämnden fullgör medlemskommunernas uppgifter inom området för löne- och 
pensionsadministration samt ansvarar för uttag av den personalstatistik som 
medlemskommunerna önskar ta del av. 

Lönekontoret är lokaliserat till Hova. Här görs även löner åt Tolkförmedlingen Väst, Biosfär och 
Kooperativet laxen. 

8.1.2 Viktiga händelser under året 

Under det första halvåret av 2021 har verksamheten sjösatt ett antal projekt som jobbats med 
under en tid. Bland annat har kopplingen mellan Lönesystemet och Folkbokföringsregistret 
genomförts i MTG vilket innebär att personuppgifter automatiskt hämtas in i systemet vilket ger 
en säkrare hantering. Under hösten kommer arbetet att fortsätta för Karlsborgs kommun. 

P-mobile har lanserats, vilket är en flexibel lösning som ger möjlighet till självservice direkt i 
mobilen. P- mobile gör det möjligt att bland annat ansöka om ledighet, rapportera frånvaro, 
kontrollera semesterdagar och se lönespecifikationen direkt i mobilen. Det finns också en 
chefsdel som underlättar attest. 

Daglig frånvaroöverföring mellan Medvind och Personec P har införts i Gullspångs kommun och 
kommer att påbörjas även för övriga kommuner. Detta leder till att lönen för medarbetare i 
Medvind betalas ut innevarande månad istället för med en månads eftersläpning. Detta banar 
också vägen för en smidigare hantering gällande frånvarorapportering. 

Ett nytt sätt att utbilda chefer i lönesystemet har implementerats och det planeras fortsättningsvis 
för ytterligare nyheter. 

Covid- 19 har haft en fortsatt påverkan på verksamheten genom att arbetet har skett nästan helt 
på distans. Under april/maj flyttade verksamheten till nya lokaler. 

8.1.3 Framtid 

Många av de stora tekniska förändringar som spås ske inom lönesektorn kan vi se tecken på 
redan idag. Framförallt kommer vi att se en betydligt högre automatiseringsgrad under de 
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kommande åren och vikten av smarta lönesystem kommer att öka. Vi kan redan idag se att vissa 
av de uppgifter som en löneadministratör behövt göra manuellt automatiseras med hjälp av 
tekniska lösningar i lönesystemet. 

Synen på lön är ofta att det är en enskild leverans och arbetet som sker på lönekontoret 
uppfattats ofta på ett väldigt förenklat sätt: Data kommer in, lönen betalas ut och lönen bokförs. 
Själva hanteringen har med andra ord inte varit så tydlig för den som inte arbetar med lön 
eftersom processen är förhållandevis sluten. Men i takt med att kraven på effektivitet ökar sker 
just nu en förändring i såväl tekniken som i synsättet på lön. 

Att kunna ta till sig den nya tekniken ställer dock krav på både kompetens och tekniska resurser. 
Metoderna må finnas där, men det måste också finnas kompetensen för att på bästa sätt kunna 
utnyttja funktionerna. Dessutom måste den tekniska plattform som används vara så pass modern 
att den nya tekniken går att appliceras på den. 

En av de samverkande kommunerna kommer att lämna samarbetet under 2022 vilket gör att den 
fortsatta verksamheten måste anpassa sig utifrån de nya förutsättningarna. 

8.1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Verksamhetsmålen förväntas uppnås inom budgetramen. 

8.1.5 Ekonomisk sammanställning 

Rapport detalj enhch Gsp 2021 

   Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 
Fg prognos 
T1 

21116000 Lönenämnd     

 Nettokostnad  -50 50  

92018 
Lönekontor 
MTG 

    

 Intäkt -11 295 -11 375 80  

 Personalkostnader 8 456 8 456   

 Övriga kostnader 2 839 2 869 -30  

 
Summa 
Kostnader 

11 295 11 325 -30  

 Nettokostnad  -50 50  

 

Rapport total ej varav GSP 2021 

   Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 
Fg prognos 
T1 

21116000 Lönenämnd     

 Nettokostnad  -50 50  

8.1.5.1 Analys av ekonomi 

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

Budgeten förväntas vara i balans, inga åtgärder vidtas. 


