
RÖS rapportering till kommunens delårsredovisning 

Verksamhet 
Räddningstjänstförbundet Östra Skaraborg har under de sju första månaderna haft stort fokus på att 

starta upp det gemensamma ledningssystemet som skapats ihop med Räddningstjänsten Västra 

Skaraborg. Vidare har mycket arbete lagts ned på utredningsarbetet och förutsättningarna för att 

utöka förbundet med fyra nya medlemskommuner (Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp). Målen i 

verksamhetsplanen pekar i huvudsak på god uppfyllelse, men utifrån hög arbetsbelastning till följd av 

utvecklings och utredningsarbetet har vissa områden prioriterats lägre.  

Några väsentliga händelser är framarbetandet av en ny fördelningsmodell samt förändring gällande 

förbundets fastighetsägande. Ny fördelningsnyckel träder i kraft vid årsskiftet och bygger då på tre 

tydliga parametrar, invånarantal/operativa resurser och lika. De tidigare av förbundet ägda 

fastigheter är överlåtna till respektive medlemskommun, vilket medfört att förbundet endast är 

hyresgäst och verksamhetsutövare. Förbundet har också åtgärdat alla de brister Arbetsmiljöverket 

påpekade vid sin tillsyn i december 2021, vilket resulterade i ett avslutat tillsynsärende från deras 

sida i början av mars 2022.  

Resultat och ekonomisk ställning 
 

 
tkr 

Delår 
220731 

Budget 
220731 

Delår 
210731 

Prognos 
221231 

Budget 
221231 

Helår 
211231 

Nettoomsättning 73 540 70 977 69 365 123 000 121 674 117 723 

Årets resultat efter finansiella poster -622 156 5 831 -3 700 268 4 625 

Balansomslutning 116 863 131 578 116 410 127 878 131 578 131 310 

Eget kapital 39 962 39 962 35 337 36 262 39 962 39 962 

Investeringar 5 156 10 276 3 842 10 278 17 617 6 555 

 

Årets resultat visar ett negativt utfall med -622 tkr. Efter orealiserade förluster i värdepapper räknats 
bort visar balanskravsresultatet i stället ett överskott, vilket gör att prognosen för helåret bedöms 
därför vara att klara av att återställa balanskravsunderskottet om 625 tkr från 2021 samt också klara 
året förväntade positiva resultat på 268 tkr. Prognosen gällande balanskravsresultat för helåret är 
därför satt till ett sammanlagt överskott på 1 Mkr.  

Framtida utveckling 
Förbundet kommer att utökas med fyra nya medlemskommuner från och med 1 januari 2023. Det är 
kommunerna Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp, som idag utgör Räddningstjänsten Västra 
Skaraborg som ansökt om medlemskap i förbundet. Förberedelserna med aktiviteter och processer 
inför implementering av det utökade förbundet kommer att uppta huvudsaklig tid utöver 
kärnverksamheten under hösten 2022 och även under större delen av verksamhetsåret 2023. 
Förbundet förväntas bli än mer robust i alla verksamhetsdelar och får bättre förutsättningar att möta 
redan ställda krav och förväntningar, men också att ta sig an nya kommande utmaningar.  

Viktiga förhållanden att lyfta i kommunens delårsredovisning 
Konsekvenser av det rådande geopolitiska säkerhetsläget kommer att påverka räddningstjänsternas 
verksamhet under lång tid framåt, det råder det inga tvivel om. I dagsläget råder dock oklarhet om 
vilka centrala styrningar med krav och förväntningar, samt inte minst vilka ekonomiska förutsättningar 
regeringen kommer att ge både MSB och kommunal räddningstjänst för att klara av att möta kraven 
och förväntningarna.     





 

Delårsrapport 2022 
 

Avfall & Återvinning Skaraborg  



 

2 (23) 
 

Innehåll 
Sammanfattning ........................................................................................................................................................................................ 3 

Förvaltningsberättelse ............................................................................................................................................................................ 4 

Händelser av väsentlig betydelse ................................................................................................................................................. 5 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ........................................................................................................ 6 

Resultat och prognos .......................................................................................................................................................................... 9 

Bedömning av balanskravsresultat 2022 .............................................................................................................................. 10 

Förväntad utveckling ...................................................................................................................................................................... 11 

Drift- och investeringsredovisning ................................................................................................................................................... 12 

Resultaträkning ................................................................................................................................................................................. 15 

Balansräkning ..................................................................................................................................................................................... 16 

Kassaflödesanalys ............................................................................................................................................................................. 17 

Noter och tilläggsupplysningar................................................................................................................................................... 18 

 

file://kommun.skovde.se/dfs/Deladefiler/AOS/Gamla%20T/Administration/Ekonomi/Del%C3%A5rsrapporter%20(klar)/2022/Del%C3%A5rsrapport%202022.docx#_Toc114240477
file://kommun.skovde.se/dfs/Deladefiler/AOS/Gamla%20T/Administration/Ekonomi/Del%C3%A5rsrapporter%20(klar)/2022/Del%C3%A5rsrapport%202022.docx#_Toc114240477
file://kommun.skovde.se/dfs/Deladefiler/AOS/Gamla%20T/Administration/Ekonomi/Del%C3%A5rsrapporter%20(klar)/2022/Del%C3%A5rsrapport%202022.docx#_Toc114240483
file://kommun.skovde.se/dfs/Deladefiler/AOS/Gamla%20T/Administration/Ekonomi/Del%C3%A5rsrapporter%20(klar)/2022/Del%C3%A5rsrapport%202022.docx#_Toc114240483


3 (23) 

 

Sammanfattning 

Året har hittills i stor utsträckning präglats av att lära känna de nya 

medlemskommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Vara. Projektet ”Sortera 

säcken” som innebär att inga sopsäckar med osorterat avfall tas emot på 

återvinningscentralen (ÅVC) har rullat vidare till fler anläggningar. Den 1 februari 

startade ”Sortera säcken” vid återvinningscentralerna i Hjo, Mariestad och Skara. 

 

Resultatet för delåret är positivt med 1,3 mnkr. Det är 4,1 mnkr bättre än det 

budgeterade resultatet om -2,8 mnkr. Budgetavvikelsen beror på en kombination 

av budgetförsiktighet och minskade kostnader inom både sophämtning och ÅVC. 

 

Prognosen för år 2022 pekar mot ett nollresultat vilket är bättre än det 

budgeterade resultatet. De flesta verksamheter ser ut att gå enligt budget eller 

något bättre än budget vid årets slut. Något ökade kostnader under andra halvåret 

för bland annat konvertering av kundregister.  

 

Både obligatorisk insamling av matavfall och kommunalt insamlingsansvar för 

förpackningar innebär genomgripande förändringar av det kommunala 

insamlingssystemet med start redan år 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

Martin Odenö    Pontus Düring 

Förbundsordförande   Förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 
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Händelser av väsentlig betydelse 

 

 

  

Sortera säcken  

Projektet ”sortera säcken” har nu införts vid 

ytterligare tre anläggningar i förbundet. Hjo, 

Bångahagen i Mariestad och Rödjorna i Skara 

startade alla den 1 februari. Inga säckar med 

osorterat avfall tas längre emot på 

återvinningscentralerna. När avfallet läggs i fel 

container återvinns det inte på rätt sätt och det 

innebär både onödiga kostnader och lägre 

återvinningsgrad.  

Under första halvåret har exempelvis 

anläggningen i Hjo minskat det brännbara 

restavfallet med 40 % vilket motsvarar ca 100 

tkr.  

Till hösten införs sortera säcken på Risängens 

ÅVC i Skövde samt återvinningscentralen i 

Götene. 

Nya medlemskommuner  

Under våren har mycket av arbetet präglats av 

att lära känna de nya medlemskommunerna 

Essunga, Grästorp, Götene och Vara. 

Bland annat har förslag till nya gemensamma 

föreskrifter och förslag till nya avfallstaxor 

tagits fram för beslut i medlemskommunerna. 

Ny förbundsdirektör  

I april gick förbundschef Lars Persson i pension 

efter nästan 20 år på posten. Under våren har 

rekrytering pågått och ny förbundsdirektör blir 

Pontus Düring. Han påbörjar sin tjänst den 15 

augusti. 

Covid-19 

I början av året tvingades förbundet stänga 

Borreboda ÅVC och Karlsborgs ÅVC på grund av 

smittspridning av Covid-19.  

De aktuella medlemskommunerna fick löpande 

information om läget och efter ca tre veckor 

kunde båda anläggningarna öppnas upp helt 

igen.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mål och måluppfyllelse 2022 

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker 

löpande under året och redovisas till direktionen 

två gånger per år. 

Hittills i år har redan två av de sex 

verksamhetsövergripande målen uppfyllts. Även 

det finansiella målet uppnås. Målen bedöms även 

vara uppfyllda vid årets slut. 

Två av målen har inte kunnat mätas vid halvåret. 

Mål om matavfallets renhetsgrad kommer 

sannolikt inte att kunna mätas på hela året på 

grund av fortsatt risk för smittspridning vid 

kvalitetskontroller.  

Resultatet av medarbetarundersökningen 

kommer att redovisas i årsredovisningen.  

Målet om lokal behandling av slam bedöms 

redan nu inte kunna uppnås under året. 

Den samlade bedömningen av god ekonomisk 

hushållning är att förbundet fortsatt har en god 

ekonomi och goda rutiner för att arbeta mot de 

uppsatta målen.  

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund
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Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet 
 

Mål 2022 Måluppfyllelse 
 

Den totala mängden insamlat 

matavfall ska årligen öka. 

 

 

Målet är uppnått. 

Den totala mängden insamlat matavfall har ökat under första halvåret från 3 147 till 

3 249 ton jämfört med samma tidpunkt förra året. 

Kommentar: 

Ökningen beror till största del på att Vara kommuns matavfall tillkommit med 

anledning av medlemskapet. Prognosen för helåret är att målet kommer att 

uppnås. 

 

Matavfallets renhetsgrad ska 

vara minst 98 procent vid 

varje fastighet. 

 

 

Målet har inte kunnat mätas.  

Kommentar: 

Under pågående pandemi har arbetet med kvalitetskontroller tillfälligt avbrutits 

och måluppfyllelsen har därför inte kunnat mätas. I nuläget bedöms inte 

kvalitetskontrollerna komma igång under året och målet kommer därför heller inte 

att kunna mätas vid årsskiftet. 

 

 

”Sortera säcken” införs vid 

minst en ÅVC årligen. 

 

Målet är uppnått. 

”Sortera säcken” infördes vid återvinningscentralerna i Hjo, Mariestad och Skara 

den 1 februari 2022. 

Kommentar:  

”Sortera säcken” har nu införts på sju anläggningar i förbundet. Till hösten införs 

det även på Risängen i Skövde och vid Götene ÅVC. 

Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor utsträckning som möjligt 
 

Mål 2022 Måluppfyllelse 
 

Minst 5 % av mängden slam 

från enskilda 

avloppsanläggningar ska 

hanteras via olika lokala 

lösningar. 

 

 

Målet är inte uppnått. 

Ca 1 % av det insamlade slammet har hanterats via olika lokala lösningar som 

exempelvis via mobil slamrensning. 

 

Kommentar: 

Tekniska problem har gjort att det mobila rensverket inte har kunnat köras som 

planerat. 
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Kund 
Övergripande mål 

God service och hög tillgänglighet 

Mål 2022 Måluppfyllelse 

 

Grönt kort införs för minst en 

ÅVC årligen. 

 

Målet är inte uppnått. 

Grönt kort förbereds i Götene. 

 

Kommentar: 

Arbetet har försenats i Götene och därför kommer Grönt kort sannolikt att införas 

under nästa år. Även på Vara ÅVC planeras Grönt kort under 2023. 

 

Medarbetare 
Övergripande mål 

Vara en attraktiv arbetsgivare 
 

Mål 2022 Måluppfyllelse 

 

Nöjd medarbetarindex ska år 

2022 vara minst 85 %. 

 

Målet har inte kunnat mätas.  

Undersökningen genomförs under hösten 2022. 

 

Kommentar: 

Medarbetarundersökningen genomförs vart tredje år. Resultatet av 

undersökningen kommer att redovisas i årsredovisningen. 

 

Ekonomi 
Övergripande mål 

Ekonomi i balans 

Mål 2022 Måluppfyllelse 
 

Soliditeten understiger inte 

35 %. 

 

 

Målet är uppnått.  

Soliditeten är 48 % och överstiger därmed det finansiella målet. 

 

Kommentar: 

Bedömningen är att målet kommer att uppnås även vid årsskiftet.  
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Resultat och prognos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat första halvåret 

Resultatet för delåret är positivt med 1,3 mnkr. Det är 4,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet 

om -2,8 mnkr. Soliditeten uppgår till 48 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. 

Eftersom förbundet vid årsskiftet utökats med fyra nya medlemskommuner innebär det att både 

intäkter och kostnader ökat vilket försvårar jämförelsen mot föregående år.  

Intäkterna för renhållningsuppdraget uppgår till 101,2 mnkr vilket är ca 1 mnkr mindre än budgeterat. 

Intäkterna ökar normalt sett under andra halvåret då sommarabonnemangen faktureras vilket 

kommer att jämna ut budgetavvikelsen.  

Kostnaderna för renhållningsuppdraget uppgår till 100 mnkr och det är 5,1 mnkr bättre än budgeterat. 

Det är främst sophämtning och ÅVC som går bättre än budget. En bidragande orsak till 

budgetavvikelsen är försiktighet i budgetering på grund av svårigheten att uppskatta tillkommande 

kostnader för nya medlemskommuner och bedömning av nuvarande prisutveckling.  

För sophämtningen har omlastningskostnaden för matavfall i Skara upphört vilket ger lägre kostnader 

med ca 1 mnkr samt kostnader för förbränningsskatt och utsläppsrätter är lägre än beräknat. På ÅVC är 

det främst kostnader för förbränning, förbränningsskatt och transporter som minskat tack vare 

projektet ”Sortera säcken”. Total besparing under första halvåret 2022 uppgår till drygt 1 mnkr.  

Både kostnader och intäkter för sluttäckning överstiger budget men ska ge ett nollresultat vid årets 

slut. Verksamheten är svårberäknad pga stor variation av mängder sluttäckningsmaterial som tas emot 

på de olika anläggningarna.  

Prognos 

Prognosen för år 2022 pekar mot ett nollresultat vilket är bättre än det budgeterade resultatet om -5,6 

mnkr. De flesta verksamheter ser ut att gå enligt budget eller något bättre än budget vid årets slut. 

Under andra halvåret kommer kostnaderna att öka för bland annat konvertering av kundregister i 

Essunga, Götene och Vara. På återvinningscentralerna kommer effekterna av Sortera säcken att 

fortsatt hålla nere kostnaderna för det brännbara restavfallet. Samtidigt tillkommer 

underhållskostnader på några återvinningscentraler.  

Det råder fortsatt osäkerhet kring hur drivmedelspriset kommer att utvecklas under hösten. Ökning av 

priset påverkar stora delar av förbundets verksamhet och därmed kan det prognostiserade resultatet 

för året försämras.  
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Bedömning av balanskravsresultat 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Balanskravsutredning 2022 2021 2020 2019 

Delårets resultat enligt resultaträkningen 1 349 3 660 -4 996 -5 383 

- samtliga realisationsvinster -382 -40 -331 -478 

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 

-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 0 

+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

0 0 0 0 

Delårets resultat efter balanskravsjusteringar 967 3 620 -5 327 -5 861 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 

Delårets balanskravsresultat 967 3 620 -5 327 -5 861 

Helårsprognosen visar på ett nollresultat. Prognosen är bättre än det budgeterade resultatet för 2022 

på -5,6 mnkr. Det budgeterade underskottet är planerat och följer direktionens beslut att finansiera 

införande av matavfallsinsamling med det egna kapitalet. Prognosen är osäker främst på grund av 

osäkerhet kring den fortsatta prisutvecklingen och då i synnerhet kring drivmedelspriser. 

Förbundet har fortsatt en god finansiell ställning med en soliditet klart över målet om 35 procent och 46 

mnkr i eget kapital. Med hänsyn till den goda finansiella ställningen bedöms det fortsatt finnas 

synnerliga skäl att inte återställa ett eventuellt negativt resultat vid årets slut.  
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Förväntad utveckling 

  
Insamling av matavfall 

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska kommunen 

senast den 31 december 2023 säkerställa att 

hushållens matavfall separeras och 

materialåtervinns. Regeringen har inte fattat 

beslut om hur kraven ska tillämpas men mycket 

tyder på att insamlingen blir obligatorisk. 

Konsekvenserna av obligatorisk insamling av 

matavfall är att de miljöstyrande avgifterna inte 

längre kan tas ut av de som valt att tacka nej till 

insamling av matavfall. Intäkterna minskar 

samtidigt som kostnaderna ökar för 

insamlingen då fler kärl ska tömmas. Kostnader 

för kvalitetskontrollerande åtgärder riskerar 

också att öka. 

De kommuner i förbundet som helt saknar 

insamling av matavfall är Essunga, Grästorp och 

Götene kommuner. Planering pågår och 

insamlingen kommer att starta i enlighet med 

avfallsdirektivet, senast 1 januari 2024. 

Kommunal insamling av förpackningar 

Regeringen har beslutat att den 1 januari 2024 

ska kommunerna ta över insamlings-

ansvaret för förpackningsavfall från hushåll. 

Senast 2027 ska fastighetsnära insamling av 

förpackningar vara infört. Från den 1 januari 

2026 ska kommunerna även samla in samma 

sorters förpackningsavfall på större populära 

platser utomhus, som t.ex. torg och parker av 

viss storlek. Producenterna ska fortsatt 

finansiera insamlingen genom att ersätta 

kommunerna för kostnader kopplade till 

insamlingen.  

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar 

innebär en genomgripande förändring av det 

kommunala insamlingssystemet. Tiden för 

omställningen är alltför kort och det finns en 

viss risk i att ersättningsmodellen från 

producenterna till kommunerna inte kommer 

att täcka de faktiska kostnaderna fullt ut. 
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Drift- och investeringsredovisning 
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Kostnader per verksamhet Utfall tkr  
jan-jun 2022 

Budget tkr  
jan-jun 2022 

Avvikelse tkr 

Direktion 275 277 2 

Administration 10 274 10 843 569 

ÅVC 28 586 30 355 1 769 

Enskilda avlopp 10 406 10 485 79 

Sophämtning 50 427 53 075 2 648 

Summa renhållningsuppdrag 99 968 105 035 5 067 

Verksamhetsavfall 506 525 19 

Sluttäckning  9 792 678 -9 114 

Summa kostnader 110 266 106 238 -4 028 

 

 

Intäktsredovisning Utfall tkr  
jan-jun 2022 

Budget tkr  
jan-jun 2022 

Avvikelse tkr 

Försäljning och mottagningsavgifter -5 434 -4 025 1 409 

Hämtningsavgifter -52 902 -54 125 -1 223 

Grundavgifter -29 859 -31 550 -1 691 

Miljöstyrande avgifter flerbostadshus -1 869 -1 850 19 

Latrinavgifter -68 -280 -212 

Slamtömningsavgifter -9 794 -10 215 -421 

Övrigt -1 284 -190 1 094 

Summa renhållningsuppdrag -101 210 -102 235 -1 025 

Verksamhetsavfall  -357 -525 -168 

Sluttäckning -10 048 -678 9 370 

Summa intäkter -111 615 -103 438 8 177 

 

Resultat 1 349 -2 800 4 149 
 

 

  

Redovisning av kostnader och intäkter januari – juni 2022 
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Investeringar (tkr) Budget 2022 Utfall 2022-06-30 Utfall 2021-12-31 

Fastigheter (byggnad, mark) 6 600 0 0 

Maskiner  2 900 1 258 0 

Inventarier  0 1 370 470 

Bilar och andra transportmedel 10 400 11 009 0 

Summa 19 900 13 637 470 

De fyra sopbilar som handlades upp under 2021 har levererats under första halvåret 2022. Investeringen 

uppgår till ca 10,4 mnkr. En ny servicebil till Skövde har också köpts in för 600 tkr. 

En del inventarier har köpts loss i samband med de nya medlemskommunernas medlemskap. Det 

handlar främst om en lastmaskin, inventarier från Götene ÅVC samt matavfallskärl i Vara. Total 

investering ca 1,5 mnkr. Manskapsboden på Risängen har bytts ut för 350 tkr och en ny lastmaskin har 

köpts till Bångahagens ÅVC för ca 700 tkr. 

Ombyggnation av personalbyggnad på Bångahagen och Grönt kort i Götene har inte genererat några 

investeringskostnader under första halvåret. 

Investeringsredovisning januari – juni 2022 
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Resultaträkning 

 

 

 

 

 

  

Tkr  Not 2022-01-01 
2022-06-30 

2021-01-01 
2021-06-30 

Prognos 
2022 

Budget  
2022   

    

Verksamhetens intäkter 
 

    
Grund- och hämtningsavgifter 

 
94 492 73 887  196 040 

Övriga intäkter 2 17 123 13 233  10 835   
111 615 87 120 208 325 206 875 

      
Verksamhetens kostnader 

 
    

Övriga externa kostnader  3, 4 -86 960 -64 306  -163 995 
Personalkostnader 5 -19 664 -17 966  -39 985 
  -106 624 -82 272 -200 825 -203 980 
      
Avskrivningar 6 -3 647 -3 970 -7 500 -8 495 
      
Verksamhetens resultat 

 
1 345 878 0 -5 600   

      
    

Finansnetto 
 

    
Finansiella intäkter 

 
0 0,6   

Finansiella kostnader 
 

-0,2 -0,3   
Resultat efter finansiella poster  -0,2 0,3     

    
DELÅRETS RESULTAT 

 
1 345 878 0 -5 600 
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Balansräkning 

Tkr Not 2022-01-01 
2022-06-30 

2021-01-01 
2021-12-31   

  
TILLGÅNGAR 

 
  

  
  

Anläggningstillgångar 
 

  
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 7 2 574 2 874 
Maskiner 8 2 815 1 896 
Inventarier 9 4 651 3 962 
Bilar och andra transportmedel 10 17 677 9 020 
Summa anläggningstillgångar 

 
27 717 17 752   

  
Omsättningstillgångar 

 
  

    
Fordringar    
Kundfordringar   33 174 26 658 
Övriga fordringar 

 
1 413 1 247 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

6 525 3 342 
Summa fordringar  41 112 31 247 
    
Kassa och bank   28 074 34 474 
    
Summa omsättningstillgångar 

 
69 186 65 721   

  
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
96 903 83 473   

    
  

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

    
  

Eget kapital 
 

  
Årets resultat  1 345 3 660 
Övrigt eget kapital 

 
45 087 32 930 

Summa eget kapital 
 

46 432 36 589 
    
Skulder 

 
  

Kortfristiga skulder 
 

  
Leverantörsskulder 

 
21 512 19 018 

Övriga skulder 11 6 931 8 287 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 22 028 19 579 
Summa kortfristiga skulder 

 
50 471 46 884   

  
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
96 903 83 473 
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Kassaflödesanalys 

 
Tkr 2022-01-01 

2022-06-30 
2021-01-01 
2021-12-31  

  
Den löpande verksamheten   
Årets resultat 1 345 3 660 
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
Av- och nedskrivningar 3 647 7 226 
Övriga ej likviditetspåverkande poster -343 0 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 3 303 7 226  

  
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -9 865 -6 598 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 3 587 1 737 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 630 6 025  

   
  

Investeringsverksamheten    
  

Investering i materiella anläggningstillgångar -13 655 -459 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 387 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 268 -459  

  
Finansieringsverksamheten   
Kapitaltillskott nya medlemskommuner 8 497 0  

  
ÅRETS KASSAFLÖDE -6 400 5 566  

  
Likvida medel vid årets början 34 474 28 908 
Likvida medel vid årets slut 28 074 34 474 
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Noter och tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har 

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed.  

INTÄKTER 

Redovisning av intäkter 

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med 

försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga 

intäkter som intjänas redovisas enligt följande: ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning. 

KOSTNADER 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 

linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i 

form av pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att 

komponentavskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår i förbundets 

verksamhet.  

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader/fastigheter  10-20 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  3-10 år 
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Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 

påbörjas när tillgången tas i bruk.  

Pensioner 

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för 

pensioner tryggas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som 

kostnad innevarande år. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen 

för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för 

materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. 

Redovisning av hyres-/leasingavtal 

Leasingavtal för bilar där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som 

operationell leasing bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell 

leasing om värdet totalt är väsentligt.  

Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 

bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 

bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och 

ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av 

dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars 

framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 

bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.  

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms 

kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar 

och skulder under nästa räkenskapsår. 
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Kapitaltillskott med 8,5 mnkr har skett under första halvåret då de nya medlemskommunerna 

inträtt i förbundet. Löpande intäkter och kostnader har också ökat med de nya kommunerna 

men storleken är svårbedömd och först efter något år går kan den faktiska förändringen ses.  

 

Not 2 Övriga intäkter  2022-06-30 2021-06-30   
 

Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 5 328 4 109 
Intäkter övrig verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning) 10 405 8 449 
Realisationsvinst 382 0 
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova) 1 008 675 
Summa 17 123 13 233 

 

 

Not 3 Ersättning till revisorerna 2022-06-30 2021-06-30   
 

KPMG och PwC – revisionsuppdrag* 15 15 
Lekmannarevisorer - revisionsuppdraget 0 0 
Summa 15 15 

 

 

Not 4 Övriga externa kostnader 2022-06-30 2021-06-30   
 

Entreprenader 39 844 23 273 
Behandlingsavgifter 18 447 16 211 
Skatt på avfallsförbränning* 1 868 1 431 
Konsulttjänster 688 373 
Lokal- och markhyror 1 177 870 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 208 71 
Bränsle, energi och vatten 2 918 1 847 
Transporter 2 156 2 285 
Övriga lokal- och fastighetskostnader 3 380 3 043 
Inköp av förbrukningsinventarier och material 5 112 5 370 
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier 2 375 1 952 
Administrationskostnader 7 638 6 669 
Realisationsförluster 39 0 
Övriga verksamhetskostnader 1 111 912 
Summa 86 960 64 307 

 
* Skatt på material till förbränning för 2022 är 125 kr per ton. 
 

Not 5 Personalkostnader 2022-06-30 2021-06-30   
 

Arvoden 148 118 
Löner 13 993 13 000 
Kostnadsersättningar 30 10 
Sociala avgifter 4 398 3 787 
Pensionskostnader 934 866 
Personalsociala kostnader 161 186 
Summa 19 664 17 966 
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Not 6 Avskrivningar  2022-06-30 2021-06-30   
 

Byggnader 318 318 
Maskiner 339 504 
Inventarier 637 642 
Bilar och andra transportmedel 2 353 2 506 
Summa 3 647 3 970 
   
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år   
Byggnader 10 år 10 år 
Maskiner, inventarier och fordon 6 år 6 år 

 

Not 7 Byggnader och mark 2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 6 596 6 584 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 596 6 584 
   
Ingående avskrivningar -3 722 -3 081 
Årets avskrivningar -318 -641 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 040 -3 722 
   
Pågående nyanläggningar   
Ingående balans 12 12 
Utgifter under året 17 0 
Under året genomförda omfördelningar -12 0 
Utgående balans 17 12 
   
Utgående redovisat värde 2 574 2 875 

 

Not 8 Maskiner  2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 11 100 11 100 
Investeringar 1 258 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 358 11 100 
     
Ingående avskrivningar -9 204 -8 414 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Årets avskrivningar -339 -790 
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 543 -9 204 
     
Utgående redovisat värde 2 814 1 896 

 

Not 9 Inventarier 2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 9 050 8 592 
Investeringar 1 370 459 
Försäljningar/utrangeringar -52 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 368 9 050 
     
Ingående avskrivningar -5 088 -3 771 
Försäljningar/utrangeringar 8 0 
Årets avskrivningar -637 -1 317 
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 717 -5 088 
     
Utgående redovisat värde 4 651 3 962 



22 (23) 

 

 

Not 10 Bilar och andra transportmedel 2022-06-30 2021-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 34 580 34 580 
Investeringar 11 009 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 45 589 34 580 
     
Ingående avskrivningar -25 560 -21 082 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Årets avskrivningar -2 353 -4 478 
Utgående ackumulerade avskrivningar -27 912 -25 560 
    
Utgående redovisat värde 17 677 9 020 

 

 

Not 11 Övriga kortfristiga skulder 2022-06-30 2021-12-31   
 

Momsskuld 5 221 6 621 
Sociala avgifter 778 611 
Personalens källskatt  666 505 
Övriga kortfristiga skulder 265 550 
Summa 6 931 8 287 

 

 

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2022-06-30 2021-12-31  
 

Upplupna löner 482 254 
Upplupna semesterlöner 3 334 2 691 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 556 950 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 87 328 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 569 -6 598 
Summa 22 028 -2 376 
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Skaraborgs Kommunalförbund 

Delårsrapport 2022 
 
Skaraborgs Kommunalförbund 
Organisationsnummer: 222000–2188 

 
Förvaltningsberättelse 
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger delårsrapport med förenklad 

förvaltningsberättelse för första delåret 2022, perioden 1 januari – 31 juli 2022. 

 

Inledning till förvaltningsberättelsen 
Förbundets ursprung och uppdrag 
Skaraborgs Kommunalförbund bildades 2006, och har till ändamål att tillvarata de 15 

medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över 

kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 

medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor 

för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. 

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden; 

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor 

• Verksamhetsstöd och intressebevakning 

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena 

• tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd 

Politisk organisation 

Enligt förbundsordningen är direktionen verkställande politiskt organ, och består av 15 

ledamöter med 15 ersättare. Till direktionen finns ett presidium bestående av förbundets 

ordförande och 3 vice ordföranden. Presidiet bereder ärenden inför direktionen, och 

representerar förbundet i olika former av samverkan, till exempel i regionen.  

 

Varje medlemskommun representeras i direktionen av en ledamot som är kommunstyrelsens 

ordförande, samt en ersättare som är oppositionsföreträdare. Direktionen sammanträder två 

gånger per år som tillväxtutskott för att besluta om delregionala utvecklingsmedel, tillsammans 

med adjungerade ledamöter som representerar näringsliv, utbildningsanordnare, fackliga 

företrädare samt social ekonomi.  
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Organisation 

Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör och bedrivs av ett kansli med 

tjänstepersoner. Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika 

verksamhetsområdena och administration. Förbundet är huvudman för Antagningskansliet, 

vilket administrerar Skaraborgs gymnasiesamverkan.  

Förbundsorganisationen har två enheter – en kanslienhet och en projektenhet, med varsin 

enhetschef. Utöver detta finns det under förbundsdirektören tre strategiska 

verksamhetsområden ”Regional utveckling”, ”Kunskapsutveckling” och ”Välfärdsutveckling” 

med var sin Teamledare. Förbundsdirektör, enhetschefer och teamledare utgör förbundets 

ledningsgrupp.   

Förbundets verksamhet består i hög grad av arbete kring de strategiska inriktningar som ligger i 

förbundets uppdrag, samt i en samverkansstruktur med nätverk från kommunernas 

ledningsorganisationer. Till förbundet är också tre förtroendevalda revisorer knutna jämte en 

yrkesrevisor. 

 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Den ekonomiska utvecklingen i kommunalförbundet under de senaste fem åren har varit god. 

Förbundet har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidrar till en förbättrad soliditet. En 

kraftig intäktsändring märktes mellan 2017–2018, då antalet projekt som förbundet var 

huvudman för, ökade. Från denna tid har Kommunalförbundet etablerat sig på en stabil nivå 

vad gäller projekt. Fler strategiska frågor drivs med projekt som arbetsmetod. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Kommunalförbundet har ett överskott under första delåret 2022. Detta beror på att 

omställningen som infördes i samband med pandemins ankomst har fortsatt under årets första 

halvår. Detta har inneburit att medarbetarna fortfarande till stor del arbetat på distans, fysiska 

möten och konferenser har inte nått upp till det som budgeterades. Förbundet har även en god 

ekonomisk hushållning och allmän återhållsamhet vilket också bidrar till det positiva resultatet. 

Det är svårt att sia om hur hösten/vintern ser ut. Sannolikhet ser vi en fortsatt öppning av 

samhället och återgång till det som tidigare varit normalt Den prognos för andra halvåret som 

ligger i siffrorna utgår från att vi bedriver verksamheten under normala förutsättningar.   

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Första delen av 2022 har fortfarande präglats av Covid även om förbundet och vår verksamhet 

har börjat komma tillbaka till det normala igen. Medarbetare kan fortsättningsvis arbeta 

hemifrån, men inte i samma utsträckning som tidigare.  

 

Skaraborgsdagen var planerad till den 27 januari 2022, men flyttades fram på grund av 
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pandemin som tog ny fart under december 2021. Skaraborgsdagen kunde ändå genomföras 

fysiskt igen på Vara konserthus den 21 april. Eventet hade ett varierat och intressant program 

och blev mycket uppskattat. 

 

Under delåret har en Delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg fastställt och förslag till ny 

kulturplan för Skaraborg är ute på remiss. Business Region Skaraborg har och har haft flera 

etableringsförfrågningar tillsammans med kommuner i Skaraborg. Medel har beviljats till 

delregional kunskapsnod för fullföljda studier Skaraborg och beslut har tagits och medel har tillsatts 

för inrättande av kompetensnavet Skaraborginsatser för omställning i Skaraborgs arbetsliv. Förslag 

till Kulturplan för Skaraborg har remitterats till kommunerna. Färdplan för en God och nära vård 

samt nytt Hälso- och sjukvårdsavtal har överlämnats till kommunerna för fastställande. 
 

 

God ekonomisk hushållning och ställning 
I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna 

samverkar kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar och hittar lösningar som skapar 

mervärden för medlemskommunerna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv 

region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt 

resursutnyttjande. 

 

Förbundet deltar aktivt i ägarsamråd för att säkerställa att inte några ekonomiska risker ska 

finnas i de intressebolag, Gryning Vård AB och Mediapoolen Västra Götaland AB, som 

förbundet äger andelar i. Förbundets ekonomiska ställning bedöms vara god, och förbundets 

arbete med ekonomisk hushållning kommer fortsatt utvecklas stabilt. Under delåret har särskild 

uppmärksamhet riktats mot att följa den ekonomiska utvecklingen i Gryning Vård AB. Bolaget 

visar vid halvårsskiftet väsentligt förbättrade förutsättningar att driva verksamheten enligt 

rådande ekonomiska förutsättningar. 

 

Förbundet har ett eget kapital på 6 615 tkr som täcker förbundets pensionsåtaganden.  

 

 

Väsentliga personalförhållanden 

Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna, 

anslagsfinansiering från t ex. Västra Götalandsregionen samt projektmedel. Intäkterna 

finansierar till exempel tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli. Inom de projekt som 

förbundet driver anställs personal i regel genom visstidsanställningar. Dessutom avtalar 

förbundet tjänsteköp med medlemskommunerna för tillfälliga uppdrag. Totalt har 31 personer 

sin anställning vid förbundets kansli, fördelat på 23 kvinnor och 8 män (per 2022-07-31). Flera 

projekt avslutas under årets andra halvår. 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under första delåret 2022 1,83%  

(3,6% 2021) d.v.s. betydligt lägre än 2021. Det är en låg sjukfrånvaro och som ligger i nivå med 

tiden innan pandemin. Medarbetarna på förbundet har möjlighet att ta del av s k 

friskvårdstimme och kan ansöka om friskvårdsbidrag.  

 

Verksamhet och resultat 

Den ekonomiska utvecklingen i förbundet är god. Det finns ett eget kapital och bra soliditet. 

Under första delen av 2022 har verksamheten fortsatt präglats av pandemin och antalet fysiska 

möten och resor har inte kommit upp i samma volymer tidigare. Detta bidrar till avvikelser i 

förhållande till budget, främst rörande gemensamma kostnader som hyra av lokaler och resor 

etcetera. Det resulterande överskottet i verksamheten är vid delårets slut 640 tkr, och prognosen 

för helårets resultat beräknas till 500 tkr. 

 

 

Pensionsspecifikation 
Skaraborgs Kommunalförbund har per 2022-07-31 en pensionsskuld på 24 351 000 kronor, 

inklusive löneskatt. 

För tryggandet av pensionsskulden är förbundet anslutet till SKR:s Pensionsstiftelse. Per 2022-

07-31 är marknadsvärdet av det avsätta kapitalet 23 518 000 kronor. Därmed har förbundet en 

konsolideringsgrad för sina pensionsåtaganden på 97%, vilket innebär att det finns 97 kronor i 

kapital för varje 100 kronor i framtida pensionsförpliktelser. 

 

Förändringen av redovisningsprincip och pensionshantering har gett en större ökning av 

pensionsskuld, utifrån att den nu baseras utifrån Tryggandelagens beräkning och blir då en 

avsevärd effekt för 2021 på konsolideringsgraden jämfört med 2020-12-31 då den var 123%. 

Både pensionsstiftelsen och pensionsavsättningen värden är inte längre med i balansräkningen 

och utifrån det ska total pensionsskuld mätas utifrån Tryggandelagen för att säkerställa kapital. 

Kapitalet i SKR:s pensionsstiftelse placeras i aktie- och räntefonder i enlighet med stiftelsens 

placeringspolicy. Stiftelsens placeringsverksamhet har hittills under 2022 skapat en 

värdeförändring om -10,4%, vilket för Skaraborgs Kommunalförbund motsvarar en 

värdeminskning på 2,7 miljoner kronor. 

 

Uppföljning kommer att ske av konsolideringsgraden mot pensionsskulden löpande under 

resterande 2022 för att följa dess utveckling.  

 

Ingen omräkning har skett av jämförelseåret i resultaträkningen varför äldre princip enligt 

nedan gäller: 

Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av 
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anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i 

balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att 

inte någon löneskatteskuld redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt 

in löneskatt via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som 

ligger i balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen. Den pension som är intjänad fram till 

1997-12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste 

avlästa aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller särskild 

avtalspension. 
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Balanskravsresultatet 

Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Bedömning av balanskravsresultatet 

utifrån en beräkning med beaktande av balanskravsreglerna uppgår delårsresultatet till 640 tkr. 

 
2022 2021 2020 2019 

 (7 månader)    
Delårets/årets resultat enligt 
resultaträkningen 640 226 177 643 619 417 439 739 

- Samtliga realisationsvinster     

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper     

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 
       i värdepapper     
 
Delårets/årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 640 226 177 643 619 417 439 739 

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv     

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv     

     

Synnerliga skäl     
Delårets/årets balanskravsresultat 640 226 177 643 619 417 439 739 

Balanskravsunderskott från tidigare år     

Summa 640 226 177 643 619 417 439 739 

Inga underskott från tidigare år finns att återställa 
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RESULTATRÄKNING 
Not 2022-07-31 2021-07-31 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

      
Verksamhetens intäkter 2     
Medlemsavgifter   7 151 534  6 946 066  12 260 000 12 230 000  

Övriga intäkter  15 364 026  18 624 908  26 340 000   27 000 000  

                 

Verksamhetens kostnader                

Personalkostnader 3 - 14 680 616  - 14 984 409  - 25 170 000  - 25 000 000  

Övriga externa kostnader   - 7 169 486  - 8 861 883  - 12 780 000  - 14 060 000  

                 

Avskrivningar 4 - 15 124  - 28 515  - 50 000  - 50 000  

 
Verksamhetens 
nettokostnader 

  
 

650 334 
 

1 696 167 
 

600 000  
 

120 000   

                    

Verksamhetens resultat   650 334 1 696 167  600 000  120 000  

                    

Finansiella intäkter   0  1 060  0  0    

Finansiella kostnader 5 - 10 108  - 79 015  - 100 000  - 100 000  

                    

Resultat efter finansiella 
poster 

  640 226  1 618 212  500 000  20 000  

                    

Delårets resultat   640 226  1 618 212  500 000  20 000  
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Balansräkning Not 2022-07-31 2021-12-31 
  

  

 

 

TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Maskiner och inventarier 6 108 020   123 145   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Aktier 7 2 200 000   2 200 000   
Summa anläggningstillgångar   2 308 020   2 323 145   
            
Omsättningstillgångar           
Kundfordringar   597 807   1 180 883   
Övriga fordringar   1 703 272   2 672 984   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 7 616 330   3 840 250   
Kassa och Bank 9 84 101 624   68 660 724   
Summa omsättningstillgångar   94 019 033   76 354 841   
            

SUMMA TILLGÅNGAR   96 327 053   78 677 986   
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Balansräkning Not 2022-07-31 2021-12-31 
  

  

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER           
            
Eget kapital           
Eget kapital 10 5 974 997   5 797 353   
Årets resultat   640 226   177 643   

Summa eget kapital   6 615 223   5 974 996   
            
Skulder           
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   1 284 785   3 831 049   
Övriga kortfristiga skulder   1 148 453   1 216 555   
Skulder till olika projekt 11 35 315 224   24 893 651   
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 12 51 963 368   42 761 734   
Summa kortfristiga skulder   89 711 830   72 702 989   

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   96 327 053   78 677 986   
            

  
  
Ställda säkerheter   Inga Inga   
          
     
     
Pensionsskuld inklusive löneskatt          
          
Avsättning och ansvarsförbindelse    18 781 000   
Ränteuppräkning     131 000   
Basbeloppsuppräkning    276 000   
Nya utbetalningar   -472 000  
Intjänad förmånsbestämd ålderspension   2 156 000  
Ändring av diskonteringsräntan   -1 090 000  
Övrigt   -185 000  

Löneskatt 24,26%   
       4 754 
000  

Summa pensioner   24 351 000  
     
     
Total pensionsskuld   24 351 000  
Marknadsvärde pensionsstiftelsen  
2022-07-31/2021-12-31   23 518 000  
Konsolideringsgrad   97%  
     
 

*Upplysningen om löneskattens förändring från föregående period kommer anges from 2022-12-31 då det är en ny beräkning enligt 
Tryggandelagen från KPA och siffror sen tidigare år inte är jämförbara.



Skaraborgs Kommunalförbund 
Org.nr 222000-2188     

11 (20) 
  

          

Kassaflödesanalys Not 2022-01-01 

-2022-07-31 

2021-01-01 

-2021-07-31   
  

 

 
 
 
Den löpande verksamheten         
Årets resultat   640 226   1 618 212 

          
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet         
Av- och nedskrivningar   15 124   28 515 

Gjorda avsättningar   0   207 083 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital   15 124   235 598 

          
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -2 223 292   6 436 668 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   17 008 842   -18 402 395 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   15 440 900   -10 111 917 
          
Årets kassaflöde   15 440 900   -10 111 917 

          
Likvida medel vid årets början         
Likvida medel vid årets början   68 660 724   86 130 570 

Likvida medel vid årets slut   84 101 624   76 018 653 
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Tilläggsupplysningar 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits 

till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 

redovisningssed. 

Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet bokas först 

mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till olika projekt, antingen som förbundet driver 

själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går via 

tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet. 

För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive verksamhet/projekt. 

Pågående projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultateffekt. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av konst 

görs inga avskrivningar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod 

om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella anläggningstillgångar ska 

beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt prisbasbelopp. 

Ändring av redovisningsprinciper 2021; SKF har valt att lyfta ut från balansräkningen slag 
13220 som är ”andelar i pensionsstiftelse” samt slag 22200 som är ”pensionsavsättningen”. 
Detta ger en engångspåverkan på Eget Kapital per 21-12-31 med 1 852 tkr. Pensionsstiftelsens 
anskaffningsvärde och marknadsvärde kommer from 2021 redovisas separat och inte tillhöra 
balansräkningen. Pensionsstiftelsens värde bör enligt gällande redovisningslagstiftning inte 
utgöra en tillgång i förbundet. På samma sätt kommer avsättningen och ansvarsförbindelsen 
redovisas som total pensionsskuld utifrån beräkning av Tryggandelagen hämtat från KPA. Dessa 
poster utgör ingen skuld i förbundet då dessa poster är tryggade via pensionsstiftelsen. 
 
Ingen omräkning har skett av jämförelseåret i resultaträkningen varför äldre princip enligt 
nedan gäller:   
Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av 

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i balansräkningen 

finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att inte någon löneskatteskuld 

redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt in löneskatt via pensionsstiftelsen som 

täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen.  Den pension som är intjänad fram till 1997-12-

31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa 

aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller särskild avtalspension. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-07-31 -2021-07-31   
        
Driftbidrag från staten 2 221 489 287 336   
Driftbidrag från kommuner och landsting 19 674 998 32 899 551   
EU-bidrag 0 78 106   
Kurser och konferenser 328 005 267 070   
Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting 238 462 76 860   
Övriga intäkter 52 606 -8 037 949   
Summa verksamhetens intäkter 22 515 560 25 570 974   
        

  
Not 3 Personalkostnader 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-07-31 -2021-07-31   
        
Styrelse och övrigt förtroendevalda -22 680 -31 167   
Anställda -9 979 489 -10 264 073   
Sociala avgifter -3 330 806 -3 434 719   
Pensionskostnader -1 347 641 -1 254 450   
Summa verksamhetens kostnader -14 680 616 -14 984 409   
        

  
Not 4 Avskrivningar 
Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 
33% av anskaffningsvärdet. 
  
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-07-31 -2021-07-31   
        
Avskrivning maskiner och inventarier -15 124 -28 515   
Summa avskrivningar -15 124 -28 515   
        

  
Not 5 Finansiella kostnader 
  2022-01-01 2021-01-01   
  -2022-07-31 -2021-07-31   
        
Räntekostnader -10 108 -6 099   
Ränta på pensionskostnader 0 -72 916   
Summa finansiella kostnader -10 108 -79 015   
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Not 6 Maskiner och inventarier 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 756 639 756 639   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 756 639 756 639   
        
Ingående avskrivningar -633 494 -584 399   
Årets avskrivningar -15 124 -49 095   
Utgående ackumulerade avskrivningar -648 618 -633 494   
        

Utgående redovisat värde 108 021 123 145   
        

  

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar /aktier 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
        
Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göteborg, 17% 1 700 000 1 700 000   
Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741 säte 
Skövde, 33% 500 000 500 000   
Redovisat värde vid årets slut 2 200 000 2 200 000   
        

Andelsvärde Gryning Vård AB per 211231 12 439 844 (12 027 061) 
Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB per 211231 2 279 758 (1 968 116) 
  
  

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
Periodiserade lev fakturor enligt underlag 719 837 294 007   
Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag 6 896 493 3 506 727   
Nettolöner 0 39 516   
Redovisat värde vid årets slut 7 616 330 3 840 250   
        

  

Not 9 Kassa och bank 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
Förbundets likvida medel 48 786 400  43 767 073   
Tillväxtprogrammets likvida medel 35 315 224 24 893 651   
  84 101 624 68 660 724   
        

  

Not 10 Eget kapital 
  2022-07-31 2021-12-31   
Eget kapital 
Ingående eget kapital 5 974 996  7 650 141   
Årets resultat 640 226 177 643   
Förändring EK 0  -1 852 788   
Utgående eget kapital 6 615 222 5 974 996   
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Not 11 Skulder till olika projekt 
  2022-07-31 2021-12-31   
Tillväxtmedels olika projekt 14 457 165  21 376 735   
Varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering 11 619 079  1 845 520   
Varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering 9 238 980  1 671 396   
  35 315 224  24 893 651   
        

  

Not 12 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 
  2022-07-31 2021-12-31   
        
Upplupna löner 15 607 66 889   
Upplupna semesterlöner 1 549 167 1 608 556   
Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 493 500 834 566   
Övriga projekt med resultat upplupen kostnad 43 929 886 39 534 303   
Övriga interimsskulder 5 975 208 717 420   
  51 963 368 42 761 734   
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Rapporter från verksamheten  
Regional utveckling 
 

Näringsliv 
En delregional utvecklingsstrategi antogs av direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund den 
11 mars 2022. Strategin ska leda oss i det regionala utvecklingsarbetet fram till 2030. Strategin 
vänder sig till alla som arbetar för regional utveckling i vårt område och ska vägleda och 
inspirera kommuner och andra aktörer. Direktionen har även tagit beslut om ett långsiktigt 
uppdrag för Skaraborgsdagen som bygger på den delregionala utvecklingsstrategin.  

 
Business Region Skaraborg  
Business Region Skaraborg (BRS) är en regional part till Business Sweden som arbetar proaktivt 
med att erbjuda service till utlandsägda eller större svenskägda företag som vill expandera sin 
verksamhet eller nyetablera sig i Skaraborg. Utifrån den inventering, paketering och 
marknadsföring som gjorts har man satt Skaraborg på kartan. Vårens arbete har inte minst 
präglats av den etableringsprocess som Skövde kommun var i tillsammans med Northvolt och 
Volvo Cars. Då företagen valde att hålla denna etableringsprocess medial och till viss del öppen 
har den spelat en stor roll för att få än fler att se Skaraborgs möjligheter. Den 3 augusti 
meddelade AB Volvo att de valt Mariestad som plats för etablering av sin nya batterifabrik. 
Enligt bolaget kommer fabriken stå i full drift år 2030. 
 
Livet i Skaraborg (Inflyttarservice)  
Under våren 2022 har projektet till stor del handlat kring kommundialoger, upphandling av 
leverantör för webbplats, framtagande av grafisk profil samt ett CRM-system. Livet i Skaraborg 
deltog också på Skaraborgsdagen och medverkade på scenen. 

 
 
Visit Skaraborg 
Next Skövde och Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle har ett långsiktigt uppdrag med att 
driva och utveckla den gemensamma samverkansplattformen för besöksnäringen i Skaraborg. 
Under delåret har nya produkter/paket lanseras och fortsatt arbete med fokusområdena 
produktutveckling, affärsutveckling, marknadsföring och digitalisering. 

 
 

Kompetensförsörjning  
Kompetensforum Skaraborg lämnade ifrån sig sin andra Kompetensanalys under våren. 
Kompetensanalysen bidrar till att Skaraborgs utbildningsanordnare och arbetsliv kan samordna 
insatser för att kunna matcha behov hos arbetslivet och individer som ska utbildas. 
 
Kompetensnav Skaraborg fick finansieringsbeslut från Regionutvecklingsnämnden och 
Skaraborgs Kommunalförbund och kommer starta upp verksamheten under hösten. 
Kompetensnavet kommer inledningsvis inrikta sig på omställning inom fordonsindustrin för att 
säkerställa kompetensförsörjning när elektrifiering driver på utvecklingen, därefter följer andra 
branscher.  
 
 
Kultur 
Förslag till Kulturplan Skaraborg 2030 har remitterats till kommunerna för synpunkter. I övrigt 
har arbetet skett i kulturchefsnätverket. 
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Sverige fick sin första Geopark våren 2022, när Platåbergens Geopark blev utnämnd till Unesco 
Global Geopark. Skaraborgs Kommunalförbund har finansierat förstudie och projekt.  
 
Genom Överenskommelsen med Västra Götalands Kulturnämnd om de Delregionala 
Utvecklingsmedlen, ges varje kommunalförbund möjlighet att använda medel till att anställa en 
internationell projektkoordinator, vars syfte är att öka andel ansökningar till EU:s olika 
finansieringsfonder och program. Under våren 2022 genomfördes rekrytering till tjänsten.  
 
Rurban Studio 
Projektet Rurban Studio avslutades i juni med ett slutseminarium. Projektet var ett samarbete 
mellan samhällsbyggnadschefer och kulturchefer, som möjliggjorde fyra kommuner att utveckla 
nytt gemensamt arbetssätt för att arbeta mer inkluderande när kommuner utvecklar attraktiva 
områden i sin kommun.  
 

Västra stambanegruppen 
Skaraborgs Kommunalförbund är kansliorganisation för föreningen Västra Stambanegruppen. 

Under försommaren beslutade regeringen om ny Infrastrukturplan som tyvärr inte motsvarade 

Stambanegruppens ambitioner med bl.a. nytt dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg. 

 

 

Hållbar samhällsutveckling 

Finansiering har sökts och erhållits för att mer strukturerat samordna samhällsplanering och 
utveckling av energisystem i projektet SUESDIGIT-Digit.  
 

Under delåret har infrastrukturplaner för åren 2022–2033 presenterats. Den regionala planen 

innehöll, som väntat, en delfinansiering av väg 49 Varnhem-Skövde. I den nationella planen 

konstaterar vi tyvärr att reinvesteringen på Kinnekullebanan saknas, samt även investeringar på 

Västra stambanan (Göteborg-Alingsås). Vi fortsätter dock att verka för att dessa järnvägsobjekt 

ska prioriteras.  

 

Efter pandemin, som innebar runt en halvering av resandet i kollektivtrafiken, sker det nu en 

stegvis återhämtning. Konsekvenserna av pandemin, det minskade resandet och det ”nya 

normala” ger nya utmaningar i omställningsarbetet för framtidens persontransporter. 

Skaraborg fortsätter att agera kring hur kollektivtrafikens roll ser ut i olika geografier och för 

olika målgrupper post-Corona. I början av 2022 presenterade Västtrafik en förstudie inför 

kommande bussupphandling 2024 i Skaraborg. I en framtagen Konsekvensbeskrivning pekar 

Skaraborgs kommuner på behovet för gymnasieelevers pendling när många landsbygdslinjer 

avvecklas eller reduceras. Framåtsyftande diskussioner bedrivs för att lösa detta, liksom andra 

utmaningar där man kan kombinera personbil och cykel med kollektivtrafik.    

 
 

Kunskapsutveckling 
Under första halvåret har Skaraborgs skol- och utbildningschefer lagt stor vikt vid 

kompetensförsörjningsfrågorna. Det har varit fokus på att närma sig vuxenutbildningens 

uppdrag.  

 

Kunskapsnoden 
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Västra Götalandsregionen har fördelat ut medel till delregionerna för att vi ska kunna starta så 

kallade Kunskapsnoder. Kunskapsnoden innebär satsningar utifrån Kraftsamling Fullföljda 

studier. Skaraborgs kunskapsnod har kommit igång och vi har stärkt samverkan med de andra 

delregionerna. Under våren avslutades vårt förra projekt (Bryggprojektet) och erfarenheter från 

detta ligger till grund för våra satsningar i Kunskapsnodens initiala skede.  

 
Teknikcollege 
Under våren genomfördes återigen Möjligheternas Värld. En vecka fysiskt på plats på Balthazar 
science center och en vecka digitalt erbjöds. Runt 1300 högstadieelever deltog. Under våren 
erbjöds även Teknikcollegeprao i Skövde som engagerar flera lokala företag och TC-skolor. 
Detta koncept ska sedan i höst implementeras i Götene kommun.  
 
Vård- och omsorgscollege Skaraborg (VOC) 
I samband med slutbetygen för niondeklassarna har den första antagningsstatistiken från i 
våras ändrats till det bättre och fler elever har nu antagits till vård- och omsorgsutbildningar vid 
våra ungdomsgymnasier. Antalet studerande som söker sig till vård- och omsorgskurser vid 
vuxenutbildningen ökar också.  
 
Nationellt genomförs en stor språkombudssatsning under 2022, i samverkan mellan VOC och 
Skolverket. Flera språk- och vårdlärare vid vuxenutbildningen i Skaraborg har utbildats/ska 
utbildas till språkombudsutbildare inom satsningen. 
 
Kombinationsutbildningar SFI 
Skaraborgs Kommunalförbund har under det gångna året för VGR drivit i det Skolverksägda 
ESF-projektet Kombinationsutbildningar SFI. En kombinationsutbildning innebär att studier i 
svenska för invandrare (sfi)/svenska som andraspråk (sva) kombineras med studier i 
yrkesutbildning. Projektets första år syftade till att på nationell nivå identifiera vilka 
kombinationsutbildningar som är funktionella, adekvata och framgångsrika. Projektet går under 
andra året in i en operativ fas där framkomna framgångsfaktorer ska prövas.  

IMprove 
Skaraborg ingår som en av fem regioner i projektet IMprove, med SKR som projektägare. Syftet 
är att ta fram och pröva användbara och effektiva modeller som ökar genomströmningen för 
sent anlända elever inom gymnasieskolans introduktionsprogram. I slutfasen av projektet har 
nu en användbar modell tagits fram, den lyfter de framgångsfaktorer som utkristalliserats. 
Några av dessa är kvalitetssäkrade övergångar, språkutvecklande arbetssätt och en väl känd 
plan för utbildning.   
 

Antagningskansliet 
Antagningskansliet, inklusive verksamheten kring praktikverktyget, har inga större avvikelser i 

förhållande till mål och budget. Verksamheten har fortlöpt som vanligt, och 

gymnasieantagningen har genomförts. 

 
 

Välfärdsutveckling 
Arbetet inom utvecklingsområde Välfärd kan delas in i två spår. Dels arbetar Välfärd med 
kommunövergripande frågor som berör hela socialtjänstens arbete och verkar för att stödja och 
stimulera utvecklingen av den kunskapsbaserade verksamheten samt att skapa en plattform för 
samarbete, allt från nätverk till konkret gemensamt bedriven verksamhet.   
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Utvecklingsområde Välfärd arbetar även med Vårdsamverkan som är ett samarbete mellan 
Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg, Folktandvården, Habilitering & Hälsa och 
Skaraborgs Kommunalförbund. Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör 
samtliga parter. Målet är att vårdtagare och patienter ska uppleva vårdinsatserna som en helhet 
utan gränser. 
 

 
God och nära vård 
Utvecklingsområde Välfärd har under våren fortsatt att stödja arbetet i kommunerna i 
omställningsarbetet till en god och nära vård samt deltagit i det länsgemensamma arbetet med 
att delta i framtagandet av och implementera våra länsgemensamma överenskommelser.  
Beslutsprocessen för Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har pågått hos Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna sedan mars. 
 
Barn och unga 
Föräldraskapsstöd – genomförd kartläggning av befintligt föräldraskapsstöd ligger som grund 
för fortsatt utvecklingsarbete kring stärkt föräldraskapsstöd i Skaraborg. 
Hälsoundersökningar placerade barn – arbete sker på nationell, regional och delregional nivå 
kring att fler placerade barn ska erbjudas den hälsoundersökning de, enligt lag, har rätt till.   
Fokus på ökad samverkan på lokal nivå så alla barn och unga och deras familjer ska få den stöd 
och hjälp de har rätt till.  
 
Psykisk hälsa, Missbruk/Beroende 
Vårdsamverkan genom verksamhetsföreträdares dialoger om samverkanssvårigheter i 
vardagsarbete samt om tvångsåtgärden LVM. 
Suicidpreventionsutveckling i kommuner och i vårdsamverkan. 
Arbete med samsjuklighet utifrån Samsjuklighetsutredningens arbete samt i vårdsamverkan 
med Mini-Maria och samordnarroll/case manager. 
Representantskap med omfattning 5 % för 49 kommuner via Västkom i Centrumbildningen 
CERA – Göteborgsuniversitetet 
 
Funktionsnedsättningar 
Handledning arrangeras för att ge stöd till kommunernas LSS-verksamheter i juridiska 
gränsdragningar mellan aktörer och övrig myndighetsutövning.  
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Äldre 
Ett nytt avtal om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har implementerats och Skaraborgs 15 
kommuner har skrivit ett gemensamt avtal om att tillsammans finansiera en samordnare. 
Inom vård och omsorg har ett gemensamt avvikelsesystem, Med ControlPro, fortsatt rullats ut i 
kommunernas struktur och byggts ut med fler användare. Syftet är att förstärka 
patientsäkerheten genom ett gemensamt system i hela länet.  
60 biståndsbedömare inom Socialtjänstområdet för äldre har fått Juridisk handledning av 
kommunalförbundet. 
 
Ett länsgemensamt projekt med syfte att förstå hur Samordnad Individuell Plan och 
Patientkontakt ska fungera, har levererat en rapport, ett arbete som delvis hölls samman via 
Kommunalförbundets personal. 
En länsgemensam arbetsgrupp med representanter från VGR och några av länets 49 kommuner 
har fått ett uppdrag att ta fram en riktlinje kring öppenvårdsprocessen, för att matcha den 
riktlinje som finns i slutenvårdsprocessen. Denna ska underlätta för medarbetarna att 
patienterna får rätt hjälp av rätt vårdgivare i rätt tid. 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt
granskat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-07-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt
är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed.

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

Ja

Målsättningen är en budget i balans. Specifika
verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk
hushållning har inte fastställts av direktionen.
Uppföljning av bedriven verksamhet sker dock
i delårsrapporten.
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Inledning
Bakgrund

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

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

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

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

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

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

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
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revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.

Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet.
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Granskningsresultat

Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets delårsrapport har inga väsentliga avvikelser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets delårsrapport har inga väsentliga avvikelser noterats.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2022 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2022.

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser
Mål
Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen
omfattar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal
redovisning (R17 Delårsrapport). Kommunalförbundet har gått med överskott under
första delen av år 2022.

Vid upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och
verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning beskrivs att verksamhet och
ekonomi är god. Förvaltningsberättelsen lämnar en prognos om ett resultat på 500 tkr till
årets slut. En beräkning och redovisning av balanskravsresultat framställs utifrån
periodens utfall. Utifrån beräkning och redovisning uppfyller förbundet balanskravet för
perioden.
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Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2022.
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2022-09-03

Stefana Vasic                                                                Mattias Bygghammar

___________________________                                ________________________

Granskningsansvarig                                                    Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Skaraborgs kommunalförbunds revisorer  enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
uppdragsbrev. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Skaraborgs kommunalförbund  DATUM  
Revisorerna  2022-09-19 

Sidan 1 av 2 

     
       
 Skaraborgs kommunalförbund 

Direktionen 
 
Respektive fullmäktige enligt förteckning 
nedan 

        
            
   

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2022-07-31 är förenligt med de mål som det tidigare fullmäktige för 
förbundet beslutat. Till följd av organisationsförändring har styrelse och fullmäktige 
numera ersatts av en direktion. 
 
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det 
innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av 
bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

✔ Vi har ingen avvikande bedömning än den som direktionen gör avseende det 
ekonomiska resultatet för perioden. 

✔ Balanskravet bedöms att uppfyllas 2022. 

✔ Mål för verksamhet och ekonomi kopplade till god ekonomisk hushållning 

finns inte fastställda. Uppföljning av genomförd och planerad verksamhet sker 

utifrån förbundets verksamhetsplan. Dessa planer utgör förbundets 

tolkning/mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen är 

kortfattad i delårsrapporten då uppföljning huvudsakligen sker på helårsbasis. 
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 44/22
Delårsbokslut 2022-07-31
SKBKF2022.0094

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 44/22

Beslut
Direktionen beslutar att godkänna det upprättade delårbokslut per 2022-07-31.

Bakgrund
Kansliet har tillsammans med förbundets ekonom tagit fram ett delårsbokslut med 
förvaltningsberättelse, per den 31 juli 2022.

Periodens ekonomiska resultat
De första månadernas resultat visar ett överskott på 640 tkr För helåret 2022 visar på ett 
överskott i storleksordningen 500 tkr. 
Förbundet har ett eget kapital på 6,6 mkr och som täcker förbundets pensionsåtaganden.
Sjukfrånvaron är låg.
Pensionsskulden hanteras av SKR:s Pensionsstiftelse
Händelser av väsentlig betydelse
Skaraborgsdagen
Delregional utvecklingsstrategi Skaraborg har fastställts
Kulturplan för Skaraborg är ute på remiss
Medel har beviljats till Delregional kunskapsnod för Fullföljda studier och inrättande av 
Kompetensnavet -Skaraborgsinsatser för omställning i Skaraborgs arbetsliv.
Färdplan för God och nära vård och nytt Hälso-och sjukvårdsavtal har överlämnats till 
kommunerna för fastställande.
Business Region Skaraborg har och har haft flera etableringsförfrågningar tillsammans med 
Skaraborgs kommuner

Förbundets revisor (PWC) granskar delårsbokslutet 2022-08-25

Handlingar
Utkast PWC
Slutversion delårsrapport 2022_ssv

Skickas till
Medlemskommunerna



Lagrum Insats
Besluts-

datum

Dag för 

rapportering/A

vslut

Antal 

dagar 

från 

beslut

Verkställt Avslutat
Orsak till 

dröjsmål
Övrigt Erbjudande Kön/Född

LSS 9:9 Boende 

vuxna

2021-12-07 2022-06-28 203
2022-06-28

Saknas bostad Planerad inflytt 

2022-07-01

2022-03-28 Kv - 83

LSS 9:9 Boende 

vuxna

2021-12-21 2022-08-31 253 Saknas bostad Har daglig 

verksamhet och 

ledsagarservice. 

Planerad inflytt 

2022-10-01            

Man -72 

LSS 9:9 Boende 

vuxna

2021-04-23 2022-05-03 375 2022-05-03 Saknas bostad Har folkbokfört 

sig i annan 

kommun.  

Man-02

LSS 9:9 Boende 

vuxna

2021-09-24 2022-08-31 341 Tackat nej, 

specifika krav

Tackat nej 2021-

10-26 Har htj och 

LSS-insatser

2021-10-22 Kv -63

LSS 9:4 Kontakt

person

2022-02-17 2022-08-31 195 Personalrelaterat

, tänkt 

kontaktperson 

långtidssjuk

Bor i bostad med 

särskild service

Man -97

LSS 9:4 Kontakt

person

2022-01-21 2022-08-31 222 Den enskilde har 

varit långtidssjuk 

med 

sjukhusvistelse 

Har erbjudits 

möte för att 

träffa ev 

kontaktperson. 

Kv -96

LSS 9:9 Boende 

vuxna

2022-03-15 2022-08-31 169 Saknas bostad Har vårdats på 

sjukhus och 

behandlingshem. 

Kv -96
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Socialnämnden 

Sn § 80                                                   Dnr 2022/00058  

Ej verkställda beslut, kvartal 2, 2022 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 2, 
2022.       

Bakgrund 

Verksamheten återrapporterar ej verkställda beslut för kvartal 2, 2022. 
 
Enligt SoL 16 kap 6 f § och LSS 28 § f ska Socialnämnden till Inspektionen för 
vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen 
(2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § och LSS 9 § 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje 
beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. 
 
Samma gäller för beslut där verkställighet har avbrutits och inte återupptagits 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.  
 
Enligt SoL 16 kap 6 h § och LSS 28 § h ska Socialnämnden till fullmäktige 
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 
§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
 
Samma gäller för beslut där verkställighet har avbrutits och inte återupptagits 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.  
 
Under aktuellt kvartal var fem beslut om boende för vuxna enligt LSS 9 § 9 p 
och två beslut om kontaktperson enligt LSS 9 § 4 p ej verkställda.  
 
Ett av boendebesluten har verkställts genom inflyttning i avsett boende. Ett 
annat är avslutat eftersom den sökande har lämnat kommunen. Ett beslut om 
kontaktperson har inte kunnat verkställas på grund av den tilltänkte 
kontaktpersonen varit sjuk. Ett annat har inte kunnat verkställas på grund av att 
den sökande varit sjuk och vårdats på sjukhus.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt SoL 4 kap 
1 § eller LSS 9 § som någon är berättigad till enligt beslut av Socialnämnden ska 
åläggas att betala en särskild avgift. Avgiften är lägst tio tusen kronor och högst 
en miljon kronor.  



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan.  

Bedömning ur social dimension 

De personer som är berättigade till insatser enligt SoL 4 kap 1 § eller LSS 9 § 
har efter utredning bedömts ha behov av insatserna för att uppnå skälig 
levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor. Utan insatserna ökar risken för 
sociala komplikationer och personerna får sämre förutsättningar för en god 
utveckling.  
 
I avvaktan på att beslut ska verkställas kan eventuellt andra insatser avhjälpa 
riskerna.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Agneta Rönnkvist, 2022-08-29 

Dokument: Redovisning av beslut som ej verkställts i tid, kvartal 2, 2022 
upprättat av enhetschef Agneta Rönnkvist, reviderat 2022-09-20      

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Förvaltningschef Annelie Åberg 
Tf. avdelningschef Selma Bandic 
Enhetschef Agneta Rönnkvist  
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Förord 
Räddningstjänstverksamheten står aldrig still och första halvan av 2022 har inte varit något 
undantag. Räddningstjänsterna Östra och Västra Skaraborg driftsatte det gemensamma 
ledningssystemet 1 mars, vilket har fungerat väl så långt det prövats hittills. Detsamma gäller 
avtalssamarbetet om redundans och reservledningsplatser som slutits med Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg, Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och 
Räddningstjänsten Orust. Fortsatt utvecklingsarbete under hösten är planerat, där fokus ligger på 
stabsarbete och gemensam utbildning för stabschefer.  

Rysslands invasion av Ukraina som inleddes i mitten av februari har medfört en nationell 
ansträngning i att öka takten med återtagandet av totalförsvarsförmågan, där förväntningar på 
civilförsvarsförmågan och förutsättningar för vad räddningstjänsterna ska planera för att klara av 
att utföra under höjd beredskap diskuterats. MSB1 har av regeringen fått i uppdrag att utreda detta 
och redovisa vad man kommit fram till senast 1 mars 2023. Det väsentligt förändrade geopolitiska 
säkerhetsläget kommer fortsatt påverka räddningstjänsternas verksamhet i stor utsträckning under 
lång tid framåt.  

Efter initiativ av Räddningstjänsten Västra Skaraborgs kommuner (Lidköping, Vara, Essunga och 
Grästorp) har förutsättningarna för att ansöka medlemskap i Räddningstjänstförbundet Östra 
Skaraborg utretts. Utredningsrapporten har utgjort beslutsunderlag och i skrivande stund har de 
fyra kommunerna ansökt om medlemskap fr.o.m. 2023-01-01, efter beslut i respektive 
kommunfullmäktige. Den fortsatta beslutsprocessen innebär att samtliga nuvarande 
medlemskommuner måste besluta att godkänna de nya medlemskommunerna för att de ska 
upptas i förbundet.  

Den redan påbörjade verksamhetsanalysen med förändringar i och av organisationen som följd 
kommer därför i ett nytt skede, där en utökning av förbundet måste beaktas i alla de förändringar 
som görs fram till dess. För att omhänderta de processer och aktiviteter som måste genomföras 
inför ikraftträdandet av ett utökat förbund har ett implementeringsprojekt med flera underliggande 
delprojekt beslutats att genomföras.  

En av alla utmaningar som såväl nuvarande förbund och det utökade förbundet står inför är att 
möta kraven som ställs i de nya föreskrifterna för tillsyn som träffar vår förebyggande verksamhet. 
Utmaningarna handlar om ekonomiska resurser, men också lika mycket om att klara av att rekrytera 
och kompetensutveckla medarbetare i den utsträckning som behövs då alla räddningstjänsten i 
Sverige står inför samma utmaning och har samma behov samtidigt.  

Vi ser att Räddningstjänstförbundet utvecklas i rätt riktning och att utmaningarna är stora, men 
möjligheterna också många. Med alla medarbetares kompetens, erfarenhet och höga engagemang 
ser vi med tillförsikt framåt för att fortsätta leverera trygghet och säkerhet med hög kvalitét i vårt 
viktiga samhällsuppdrag.  

 

Ulrika Johansson       Mikael Wallin 
Direktionens ordförande     Förbundsdirektör 

 

 

 

 
1 MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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1 Inledning 

1.1 Räddningstjänsten Östra Skaraborgs i korthet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs uppdrag är att, i medlemskommunerna, bedriva operativ 
räddningstjänst, ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder 
förebyggs, ansvara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, vara lokal tillstånds- och 
tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor samt utbilda våra medlemskommuners 
medarbetare i hur man hanterar och agerar vid brand.  

1.2 Medlemsbidrag och finansiering 
Förbundets kostnader, som inte täcks av intäkter, finansieras av förbundets medlemskommuner 
enligt fördelningen i tabellen nedan. Ett arbete pågår med översyn av den fördelningsnyckel som 
styr fördelningen av medlemsbidragen mellan medlemskommunerna, vilket kan medföra framtida 
förändringar i fördelningen som framgår nedan. 

Fördelning av medlemsbidrag (tkr) Procent 2021 2022 2023 

Skövde 37,39 % 40 010 41 642 42 891 
Tibro 7,01 % 7 501 7 807 8 042 
Hjo 7,01 % 7 501 7 807 8 042 
Karlsborg 7,01 % 7 501 7 807 8 042 
Mariestad 26,27 % 28 110 29 256 30 134 
Töreboda 7,01 % 7 501 7 807 8 042 
Gullspång 8,31 % 8 894 9 257 9 535 
Summa 100,00 % 107 019  111 384  114 726  

1.3 Våra värderingar 
Alla medarbetare vid Räddningstjänsten Östra Skaraborg arbetar för att uppnå största möjliga 
samhällsnytta i vårt uppdrag. För att nå detta delar vi följande värderingar:  

- vårt första och största fokus och engagemang är alltid hos tredje person, 
- vi arbetar hela tiden för att göra varandra bättre genom ett gott kamratskap och högt 

engagemang, 
- alla vill och får vara med och ta ansvar, vi gör det tillsammans, 
- förtroende, professionalitet, ärlighet och glädje gör oss stolta i vårt arbete, 
- vi utbildar och övar oss för att klara en större uppgift, 
- utveckling och innovation är viktiga områden. 

1.4 Implementering av verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen är styrande för hela organisationen och det är därför viktigt att alla 
medarbetare är väl förtrogna med verksamhetsplanen och dess innehåll. Alla chefer inom 
organisationen ansvarar för att säkerställa att deras medarbetare har fått en genomgång av 
verksamhetsplanen med möjlighet till diskussion om hur innehållet påverkar dem och deras arbete. 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Under delåret har den pågående organisationsöversynen fortsatt genom att ny organisation tagits 
och implementerats från och med 1 februari. Den nya organisationen innebär att flera avdelningar 
förändrats och att organisationen nu består av fem avdelningar mot tidigare tre avdelningar. En ny 
avdelning Skydd mot olyckor har skapats som består av tidigare förebyggandeavdelningen samt 
heltidsorganisationen i den tidigare operativa avdelningen. Enheten RiB/Värn som tidigare ingick i 
den operativa avdelningen har blivit en egen avdelningen. Nya avdelningar har också skapats för 
utbildning och systemledning. De fem avdelningarna i organisation är nu; Skydd mot olyckor, 
RiB/Värn, Utbildning, Systemledning och Drift.  

Under delåret har mycket arbete lagts ner på att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket 
identifierade vid sin tillsyn av förbundet den 9 december 2021. Åtgärdandet av bristerna har 
medfört riskbedömning av arbetstider med förändrad arbetstidsförläggning som följd, 
riskbedömningar har genomförts inom flera områden med nya rutiner och nya hanteringssätt som 
följd. Arbetsmiljöverket följde upp arbetet med att åtgärda bristerna den 9 mars och konstaterade 
att alla brister var åtgärdade på ett mycket bra sätt och avslutade tillsynsärendet samma dag.  

Under delåret har uppdraget att utreda förutsättningarna för att utöka förbundet med 
Räddningstjänsten Västra Skaraborgs fyra medlemskommuner; Lidköping, Essunga, Vara och 
Grästorp samt ta fram beslutsunderlag till respektive kommuns beslut genomförts. Samtliga 
kommuner har fattat beslut om att söka medlemskap i Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt 
skickat in ansökan om detta. Under hösten ska befintliga medlemskommuner fatta beslut om att 
godkänna ansökningarna. Förbundet utökas med de fyra nya medlemskommunerna från och med 
2023-01-01.  

Förbundsledning har på uppdrag av direktionen och med stöd av Skövde kommuns 
ekonomifunktion arbetat fram en ny fördelningsmodell för medlemsbidrag med mera 
Fördelningsmodellen är antagen och beslutad att börja tillämpas från och med 2023-01-01.  
Modellen bygger på tre nycklar, vilka är:  

 Invånarantal 
 Operativa resurser 
 Kostnader som fördelas lika 

 
Samtidigt har frågan om förbundets fastighetsägande avgjorts. Förbundet kommer ej att äga några 
fastigheter, utan endast vara hyresgäst och verksamhetsutövare. Förbundet kommer i huvudsak att 
hyra brandstationer och andra fastigheter av medlemskommunerna, men även av privata 
fastighetsägare.  

2.2 Förbundets förväntade utveckling – god ekonomisk hushållning 
Räddningstjänstförbundet Östra Skaraborg tillämpar god ekonomisk hushållning genom att hela 
tiden arbeta för att våra resurser ska användas där de gör mest nytta. Det innebär också att vår 
ekonomi ska vara långsiktigt stabil och hållbar samt att våra personella och tekniska resurser ska 
fördelas och användas effektivt på ett sätt som också är hållbart över tid. Förbundet har för 
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innevarande år en ambition att återställa det underskott av balanskravsresultatet på 625 tkr från 
verksamhetsåret 20212.   

Den ekonomirapport som SKR (Sveriges kommuner och Regioner) presenterade 17 maj i år pekar 
tydligt på ett förväntat försämrat läge för bland annat kommunala verksamheters ekonomi. 
Rysslands invasion av Ukraina driver människor på flykt och ger ett säkerhetsmässigt och 
ekonomiskt instabilt läge världen över, framför allt i Europa. Inflationstakten har drivits upp till 
historiskt höga nivåer och stigande priser, ökande räntor och nedåtgående börsutveckling bedöms 
sätta spår i ekonomin en längre tid framöver. 

Förbundet förväntas bli ytterligare robust inför framtiden i samband med den utökning med fyra 
ytterligare medlemskommuner som sker vid årsskiftet 2023, men samtidigt finns flera stora 
utmaningar i att möta de förväntningar som finns och krav som ställs på kommunal räddningstjänst. 
Två tydliga områden är hur kommunal tillsyn ska planeras och genomföras samt förmåga vid 
räddningstjänst under höjd beredskap, vilka kräver en utökning av förbundets budget för att 
uppnås.  

2.3 Översikt verksamhetens utveckling 
Flerårsöversikt 

 2022–07 2021–07 2020–07 2019–07 2018–06 
  
Antal anställda 373 362 369 370 375 
Befolkning 123 631 123 242 122 724 121 991 121 430 
  
Verksamhetens  
(netto)kostnader, tkr 

- 66 125 - 63 254 -59 691 -62 704 -47 880 

Personalkostnader, tkr - 51 000 - 50 000 -49 914 -43 393 -34 963 
Nettoinvesteringar, tkr 5 156 3 842 2 310 14 205 3 850 
  
Årets resultat, tkr -622 5 831 1548 356 -1 086 
Eget kapital, tkr 39 961 35 337 30 404 30 314 28 150 
  
Medlemsbidrag, tkr 64 973 62 992 60 610 58 561 47 972 
Övriga intäkter, tkr 8 567 6 372 4 814 9 689 4 204 
  
Soliditet % 34 35 28 29 26 
Likviditet % 182 175 159 170 140 

Källa invånarantal: Kolada (SCB)  
 

Delårsanalys av Räddningstjänsten Östra Skaraborgs placeringsportfölj 

Efter ett mycket positivt 2021 är värdeutvecklingen för räddningstjänstens placeringar negativ 
under det första halvåret av 2022. I början av året påverkade tilltagande oro för inflations- och 
ränteökningar världens börser negativt. I slutet av februari tillkom effekterna från kriget i Ukraina. 
Flera bedömare ansåg tills dess att inflationstrenden kunde vara tillfällig. Den ryska invasionen av 
Ukraina spädde på inflationen med ökande råvarupriser. Detta, och kriget i sig, har skapat global 

 

 

 

 
2 Lag om kommunal redovisning ställer krav att negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år.  
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ekonomisk oro. Den stigande inflationen anses nu har fått en mer långvarig karaktär. Centralbanker 
har kraftfullt ändrat sina strategier och ökar nu räntenivåer kraftfullt i ett försök att få kontroll på 
inflationen. Detta kommer leda till en avkylning av ekonomin. Om centralbankerna lyckas att 
mjuklanda ekonomin återstå att se. Riskerna för en recession är påtagligt i denna miljö.    

Räddningstjänstens placeringsportfölj har påverkats negativ. Portföljen har också underpresterat 
sitt jämförelseindex. Främsta anledning till detta är portföljens viktning mott hållbara placeringar. 
I årets börsmiljö är det främst aktier i fossilenergi, tobak, kasinobolag och för-svarsindustrin som 
har ökat i värde, det är dessa typer av aktier som är inkluderat i jämförelse-indexet, men inte i 
fonderna som räddningstjänsten innehar.  

I delåret påverkar placeringarna förbundets resultat negativ med – 3 971 523 kronor. Sedan start 
av förvaltningen hos Swedbank Robur i början av 2021 är den total avkastningen fortfarande 
positivt med 1 308 790 kronor. 

Avkastning 
Marknadsvärde (mnkr) 27,6 
jan-jul (%) -12,56  
Från start (%)  5,69 

 

 
 

2.4 Helårsprognos i förhållande till budget 
Prognosen för helåret bedöms vara att klara av att återställa balanskravsunderskottet om 625 tkr 
från 2021 samt också klara året förväntade positiva resultat på 268 tkr. Prognosen är därför satt till 
ett sammanlagt överskott på 1 Mkr. Överskottet  vid delårsrapportens upprättande visar på ett 
större positivt, men med beaktande av de kostnader som beräknas uppstå under hösten/vintern 
2022 bedöms helårsprognosen enligt ovan i förhållande till budget.  

2.5 Bedömning balanskravsresultat utifrån helårsprognos 

Balanskravsutredning 

 2022 2021 2020 2019 
Årets resultat enligt resultaträkningen -3 700 000  4 624 893 4 931 889 446 904 
- Samtliga realisationsvinster         
+  Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 
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+ Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

        

-/+ orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

4 700 000   -5 250 141 -208 982 -1 579 000 

+/- Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 

        

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

1 000 000 -625 248 4 722 907 -1 132 096 

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

        

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

        

          
Synnerliga skäl         
Årets balanskravsresultat 1 000 000  -625 248 4 722 907 -1 132 096 
Balanskravsunderskott från tidigare år -625 248        
Summa 374 752  -625 248 4 722 907 -1 132 096 

 

2.6 Väsentliga personalförhållanden 
Under våren 2022 genomfördes en temporär organisation för att möta de nya utmaningar och 
behov som finns inom förbundet samt för att förbereda för ett eventuellt samgående med 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Organisationen gick från tre till fem avdelningar. Ett 
utvecklingsarbete har gjorts tillsammans, ledning, fack och medarbetare, för att hitta nya arbetssätt 
och för att ta fram förslag på hur varje avdelning ska organiseras. Nu när samgåendet är verklighet 
fortsätter arbetet med organisationen och även ett projekt kring utökat förbund startas upp tidigt 
under hösten 2022. 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron ökade de två första månaderna under 2022 på grund av att smittspridningen av Covid 
-19 ökade igen. Sjukfrånvaron består till större delen av korttidssjukfrånvaro och någon enstaka 
långtidssjukskrivning. Sjukskrivningstalen ligger på en låg nivå inom organisationen. 

 

 
 

Olycksfall och tillbud 
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Under första halvåret har det inträffat tre olycksfall där ingen har lett till sjukskrivning. 

 

2.7 Måluppföljning 
 

Målbild för jämställdhet och mångfald  

Målbild 1 Arbetsmiljön och utbildningsmiljön är 
inkluderande och det råder aktiv 
nolltolerans mot diskriminering och 
kränkningar. 

 

Målbild 2 Räddningstjänstens 
rekryteringsunderlag speglar 
samhället, mångfald är en naturlig 
del i att bedriva verksamheten. 

 

Målbild 3 Räddningstjänsten levererar en bra 
och jämlik service till hela 
befolkningen 

 

Kommentar/analys:  

I slutet av delåret har ett arbete påbörjats med att utveckla framför allt första linjens chefer, dvs. 
styrkeledare men även övriga chefer inom avdelningen. Uppstartsträffen i denna utvecklingsresa 
genomfördes i slutet av maj månad och kommer fortsätta under hösten. Syftet med 
utvecklingsarbetet är att tillsammans utveckla avdelningens chefer. Delar i denna utveckling syftar 
bland annat till att öka medvetenheten om normer, bemötande och likabehandling samt att öka 
medvetenheten om jämlikt och jämställt bemötande. Under delåret har två av organisationens 
första linjens chefer genomgått en kurs i likabehandling för räddningstjänsten som arrangeras av 
Nätverket för Jämställd Räddningstjänst, NJR, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap.  Ambitionen är att fler av organisationens första linjens chefer ska genomgå aktuell 
utbildning.  
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Förebygga bränder  

Inriktningsmål Antalet bränder och utvecklade 
bränder i byggnader per 1 000 
invånare ska, i medeltal, minska med 
minst 10 % under perioden3. 

 

Kommentar/analys:  

Räddningstjänsten har framför allt arbetat med att komma i gång med brandskydd för särskilt 
riskutsatta i medlemskommunerna. Arbetet har i huvudsak utgjorts av att skapa förutsättningar för 
att kunna informera ledande funktioner i medlemskommunerna om brandskydd för särskilt 
riskutsatta. Utbildning av elever i grundskolan har skett till viss del och hembesök har inte 
genomförts alls under perioden. Detta på grund av samhällsläget med Covid-19 i kombination med 
andra interna processer som prioriterats. 

 

Förhindra eller begränsa skador  

Inriktningsmål Inga ska omkomma i bränder och 
antalet skadade i bränder per 1 000 
invånare ska, i medeltal, minska 
med minst 20 % under perioden2. 

 

Kommentar/analys:  

Flera av de aktiviteter som hör till aktuellt mål har inte kunnat prioriteras med hänsyn till övriga 
omfattande processer som pågått och pågår inom organisationen, ex. omorganisering och utökning 
av förbundet. Konceptet uppstart brand har dock fortsatt att utvecklas och har implementerats 
även inom RiB- organisationen.  

 

Påbörja räddningsinsatser inom godtagbar tid  

Inriktningsmål Räddningstjänsten ska i 
genomsnitt vara på plats vid en 
händelse inom 10 minuter för 75 % 
av händelserna och inom 20 
minuter för 95 % av händelserna 
under perioden2. 

 

 

 

 

 
3 Perioden avser en fyraårsperiod där första perioden startar 2022-01-01.  
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Kommentar/analys:  

Under delåret har första insatsperson (FIP-funktion) inrättats i en av förbundets 
medlemskommuner för att hantera långa responstider samt se vilken effekt funktionen medför. 
FIP-funktionen innebär att en medarbetare i utryckningsstyrkan har ett eget fordon som används 
under beredskapsveckan för att respondera på händelser direkt från där hen befinner sig utan att 
åka via brandstationen. Tanken med FIP-funktionen är att skapa kortare responstider för en första 
hjälpinsats.  

Vidare har gemensam systemledning, tillsammans med Räddningstjänsten Västra Skaraborg, 
driftsatts. Vidare har redundansen säkerställts genom avtal med andra systemledningar i regionen.  

Fordon och utrustning som används vid räddningstjänsthändelser ska alltid vara tillgängliga och fullt 
funktionsdugliga. Genom systematiskt underhållsarbete säkerställs att Räddningstjänsten har 
fungerande   fordon och materiel.  

 

Effektiva räddningsinsatser  

Inriktningsmål Räddningstjänstens insatser, 
gällande bränder och trafikolyckor, 
ska vara effektiva och kontinuerligt 
bli effektivare genom att en 
händelses negativa utveckling ska 
stoppas eller vändas till en positiv 
utveckling, i genomsnitt, inom 20 
minuter (omställningspunkten) från 
att räddningstjänsten är framme på 
plats under perioden2. 

 

Kommentar/analys:  

Flera av de aktiviteter som hör till aktuellt mål har inte kunnat prioriteras med hänsyn till övriga 
omfattande processer som pågått och pågår inom organisationen, ex. omorganisering och utökning 
av förbundet.  

 

Allmänhetens förmåga till räddningsinsats  

Inriktningsmål Allmänhetens möjlighet att vidta 
åtgärder vid bränder, som 
allmänheten upptäcker, ska öka 
genom att andelen bränder där 
någon annan än räddningstjänsten, 
ex. allmänheten, påbörjat insatsen, i 
medeltal, ska vara minst 45 % under 
perioden2. 
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Kommentar/analys:  

Kontakt har, under delåret, inletts med Linköpings Universitet om att tillsammans med dem 
genomföra en studie/utredning för att utreda och analysera förutsättningar för att införa civil 
insatsperson, CIP, inom organisationens geografiska område.  

 

 

Förebygga bränder i Gullspångs kommun  

Inriktningsmål Antalet bränder och utvecklade 
bränder per 1000 invånare i 
Gullspångs kommun ska minska 
under perioden2 för att hamna 
under medelvärdet för 
kommungruppen. 

 

Kommentar/analys:  

Räddningstjänsten har under delåret påbörjat dialog med industriverksamheter i Gullspång, som 
har flera bränder och utvecklade bränder inom sin verksamhet årligen, om åtgärder för att minska 
andelen inträffade och utvecklade bränder inom berörd verksamhet. Åtgärder har också vidtagits 
av berörd verksamhet där ett resultat förhoppningsvis ska kunna konstateras redan under hösten.  

 

Förmåga till räddningsinsats i Karlsborgs kommun  

Inriktningsmål Responstiderna i Karlsborgs 
kommun för alla händelsetyper ska 
minska under perioden2 för att 
hamna under medelvärdet för 
kommungruppen. 

 

Kommentar/analys:  

Under delåret har FIP-funktion inrättats i Karlsborgs kommun då området har långa responstider 
som behöver hanteras så snart som möjligt. FIP-funktionen i Karlsborg innebär att styrkeledaren 
har ett eget fordon under beredskapsveckan så att styrkeledaren responderar på händelser direkt 
från där hen befinner sig utan att åka via brandstationen. Funktionen medför en kortare responstid 
för en första hjälpinsats i väntan på övriga resurser. Tillkommande resursers responstid påverkas 
inte. Vid i princip alla händelser är en tidig första åtgärd viktig och något som har stor, om inte 
avgörande, påverkan på händelsens utveckling och vilken skada händelsen leder till. En brand som 
hanteras i tidigt skede är mindre och kan lättare släckas. En större brand där åtgärder vidtas tidigt 
får ett utdraget förlopp och hinner inte bli lika stor innan övriga resurser är på plats och kan hantera 
den med mindre skador som följd. Ett annan händelsetyp som kommer påverkas positivt av FIP-
funktionen är hjärtstopp där varje minut utan start av HLR minskar möjligheten att överleva. 

 

Ekonomiska mål Prognos helår 
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1. Resultatet för året efter finansnetto ska vara 
positivt, dvs. verksamheten ska leverera ett 
ekonomiskt överskott för året. 

 
 
 
 

2. Soliditeten ska inte understiga 27 %.  
 
 
 

3. Betalningsberedskapen bör inte understiga    
7000 tkr under året för att säkerställa 
kapacitet att hantera löpande utbetalningar, 
ex. löner och fakturor. 

 
 
 
 

Kommentar/analys:  

Helårsprognosen pekar på att alla ekonomiska mål är möjliga och kommer att uppfyllas. Ej 
budgeterade kostnader till följd av processer och aktiviteter kopplade till att förbundet ska växa vid 
årsskiftet utgör en osäkerhetsfaktor och när det gäller verksamheten kan alltid en större och 
kostsam händelse påverka resultatet negativt.  

2.8 Driftredovisning 

Driftsredovisning (beloppen är i tkr) 

 Budget Utfall Utfall 

  202207 202207 202107 
Driftsredovisning      
Verksamhetens intäkter 6 003 8 567  6 937  
Verksamhetens kostnader -66 602  -66 125  - 63 254 
Avskrivningar -3 683  -3 473 -3 669 
Medlemsbidrag 64 973  64 973  62 428 
Finansiella intäkter   173  1 
Finansiella kostnader -535   -361 
Värdepapper resultat   -4 737  3 749 
Summa 156  -622 5 831 

2.9 Investeringsredovisning 
Investeringsredovisning (beloppen är i tkr) 

För principer över hur investeringsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 
1 om redovisnings- och värderingsprinciper. Investeringarna nedan är gjorda i materiella 
anläggningstillgångar. Jämförelsen är gjord utifrån att budgeten är jämnt fördelad över året för 
investeringar.  

 2022-07-31 2022-07-31  2021-07-31 
Projekt: Budget Utfall  Avvikelse Utfall  
Fastigheter 915   -915 276 
Fordon 8 574 4 804 -3 770 2 373 



 

11 

Inventarier 200 272 72 1 130 
Rakel 233   -233 64 
RÖS-nätet 355 80 -275  
Summa nettoinvesteringar 10 277 5 156 -5 121 3 842 

 

2.10 Resultaträkning 
 

 
Not 

 
2022-07-31 

 
2021-07-31 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Verksamhetens intäkter 2, 5 73 540 69 365 123 000 121 674 
Verksamhetens kostnader 3 -66 125 -63 254 -117 300 -114 175 
Avskrivningar 4 -3 473 -3 669 -5 000 -6 314 
Verksamhetens nettokostnader   3 942 2 442 700 1 185 
    

 
     

Verksamhetens resultat   3 942 2 442 700 1 185 
    

 
     

Finansiella intäkter 6 173 3750 300 0 
Finansiella kostnader 7 -4 737 -361 -4 700 -917 
Resultat efter finansiella poster   -622 5 831     -3 700 268 
    

 
     

Delårets/Årets resultat   -622 5 831 - 3 700 268 
 

2.11 Balansräkning 
TILLGÅNGAR  Not 2022-07-31 2021-12-31 
Anläggningstillgångar       
        
Materiella anläggningstillgångar       
Mark och byggnader 8 2 006 267 12 018 655 
Maskiner, inventarier, bilar och 
transportmedel 

9 41 874 346 39 580 462 

        
Summa anläggningstillgångar   43 880 613 51 599 117 
        
Omsättningstillgångar       
Fordringar 10 11 651 199 39 197 614 
Kortfristiga placeringar 11 27 638 390 31 609 913 
Kassa och Bank 12 33 692 709 8 903 439 
Summa omsättningstillgångar   72 982 298 79 710 966 
    
SUMMA TILLGÅNGAR   116 862 911 131 310 083 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       
        
Eget kapital       
Årets resultat   -622 148 9 556 785 
Övrigt eget kapital   39 961 673 30 404 888 
Summa eget kapital   39 339 525 39 961 673 
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Avsättningar       
Avsättning för pensioner 13 36 511 094 35 800 952 
        
Skulder       
Långfristiga skulder 14 982 390 1 105 092 
Kortfristiga skulder 15 40 029 902 54 442 366 
        
    41 012 292 55 547 458 
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

  116 862 911 131 310 083 

Ställda säkerheter   
Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 
  Inga Inga 

 

2.12 Kassaflödesanalys 
Den löpande verksamheten  Not  2022-01-01 

– 2022-07-31 
(7mån)  

 2021-01-01 
– 2021-12-31 

Årets resultat   -622 148 4 624 893 
        
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

16     

Av- och nedskrivningar   3 472 822 6 453 339 
Gjorda avsättningar   710 142 1 086 225 
Övriga ej likviditetspåverkande poster   3 831 304 -5 461 503 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

  7 392 120 6 702 954 

        
Ökning/minskning förråd och varulager   0 4 050 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   27 637 778 -1 947 693 
Ökning/minskning kortfristiga skulder   -14 412 478 7 713 827 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   20 617 420 12 473 138 
        
Investeringsverksamheten       
Investering i materiella anläggningstillgångar   -5 165 714 -6 554 261 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   9 337 564 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   4 171 850 -6 554 261 
        
Finansieringsverksamheten       
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 0 
        
Årets kassaflöde   24 789 270 5 918 877 
Likvida medel vid årets början   8 903 439 2 984 562 
Likvida medel vid årets slut   33 692 709 8 903 439 
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2.13 Noter 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen 
för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella 
tillgångar. Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella 
investeringsbidrag och verkställda avskrivningar. 
Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som 
en avsättning i balansräkningen. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärde. 
Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och 
utifrån väsentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, 
så någon justering på detta har inte gjorts. 
 
Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är: 

Verksamhetsfastigheter 5 år Fordon 5 år Investeringsbidrag 10år Inventarier 3 år 
Verksamhetsfastigheter 10 år Fordon 7 år Investeringsbidrag 20år Inventarier 4 år 
Verksamhetsfastigheter 20 år Fordon 10 år  Inventarier 5 år 
Verksamhetsfastigheter 28 år Fordon 15 år  Inventarier 10 år 
Verksamhetsfastigheter 33 år Fordon 20 år   
Verksamhetsfastigheter 50 år Fordon 25 år   

 
Not 2 Verksamhetens intäkter 

  2022-01-01 2021-01-01 
  -2022-07-31 -2021-07-31 
      
Kommunbidrag 65 333 995 62 991 705 
Driftbidrag från Staten 322 206 803 217 
Övriga taxor och avgifter 5 352 365 3 782 818 
Försäljning av verksamhet 2 204 180 1 632 787 
Övriga intäkter 327 258 154 071 
  73 540 004 69 364 598 

 
Not 3 Verksamhetens kostnader 

  2022-01-01 2021-01-01 
  -2022-07-31 -2021-07-31  
      
Arvoden, löner och sociala avgifter, personalförsäkringar 46 979 308 43 905 443 
Pensionskostnader 4 222 315 6 095 731 
Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar 397 670      379 813 
Bränsle, energi och vatten 781 790      736 699 
Lokal- och markhyror 2 391 725 2 103 189 
Övriga tjänster 2 665 044 2 737 533 
Realisationsförluster och utrangeringar 64 023   
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Övriga kostnader 8 623 039 7 295 260 
Summa verksamhetens kostnader 66 124 914 63 253 668 
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Not 4 Avskrivningar 

  2022-01-01 2021-01-01 
  -2022-07-31 -2021-07-31  
      
Avskrivning byggnader och anläggningar 690 981 1 024 310 
Avskrivning maskiner, inventarier och fordon 2 781 840 2 644 357 
Summa avskrivningar 3 472 821 3 668 667 

 
Not 5 Medlemsbidrag 

  2022-01-01 2021-01-01 
  -2022-07-31 -2021-07-31  
      
Skövde 24 291 167 23 339 167 
Tibro 4 554 083 4 375 583 
Hjo 4 554 083 4 375 583 
Karlsborg 4 554 083 4 375 583 
Mariestad 17 066 000 16 397 500 
Töreboda 4 554 086 4 375 583 
Gullspång 5 399 917 5 188 167 
Summa medlemsbidrag 64 973 417 62 427 166 

 
Not 6 Finansiella intäkter 

  2022-01-01 2021-01-01 
  -2022-07-31 -2021-07-31  
      
Ränteintäkter 733 1 527 
Värdepapper resultat 171 806 3 609 285 
Övrig finansiell intäkt  139 535 
Summa finansiella intäkter 172 539 3 750 347 

 
Not 7 Finansiella kostnader 

  2022-01-01 2021-01-01 
  -2022-07-31 -2021-07-31  
      
Räntekostnader -625 0 
Ränta på pensionsavsättningar -593 000 -361 000 
Värdepapper resultat -4 143 329 -106 
Summa finansiella kostnader -4 736 954 -361 106 

 
Not 8 Mark och byggnader 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 40 365 665 39 442 396 
Investeringar 79 989 923 269 
Försäljningar/utrangeringar -33 226 689   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 218 965 40 365 665 
      
Ingående avskrivningar -28 347 010 -26 563 856 
Försäljningar/utrangeringar 23 826 137   
Årets avskrivningar -691 825 -1 783 154 
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Utgående ackumulerade avskrivningar -5 212 698 -28 347 010 
      
Utgående redovisat värde 2 006 267 12 018 655 
      
Bokfört värde byggnader 2 006 267 11 964 455 
Bokfört värde mark 0 54 200 
  2 006 267 12 018 655 

 
Not 9 Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 92 525 122 86 894 131 
Investeringar 5 075 725 5 630 991 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 97 600 847 92 525 122 
      
Ingående avskrivningar -52 944 660 -48 274 476 
Årets avskrivningar -2 781 840 -4 670 184 
Utgående ackumulerade avskrivningar -55 726 500 -52 944 660 
      
Utgående redovisat värde 41 874 347 39 580 462 

 
Not 10 Fordringar 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Kundfordringar 1 084 660 28 975 541 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 906 080 2 812 354 
Skolmåltidskuponger 26 750 26 750 
Övriga kortfristiga fordringar 5 633 709 7 382 970 
Summa fordringar 11 651 199 39 197 615 

 
Not 11 Kortfristiga placeringar 

  Anskaffn. 
värde 

Bokfört 
värde 

Marknads- 
värde 

Fonder 27 157 742 27 638 390 27 638 390 
  27 157 742 27 638 390 27 638 390 

 
Not 12 Kassa och bank 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Bank 33 692 709 8 903 439 
Summa Kassa och Bank 33 692 709 8 903 439 

 
Not 13 Avsättningar för pensioner 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Ingående avsättning 35 801 000 34 714 000 
Pensionsutbetalningar -1 225 000 -2 652 000 
Nyintjänad pension 1 212 000 2 062 000 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 593 000 480 000 
Förändring löneskatt 138 000 213 000 
Övrigt -8 000 96 000 
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Ändrat livslängdsantagande RIPS   888 000 
Utgående avsättning 36 511 000 35 801 000 

Not 14 Långfristiga skulder 
  2022-07-31 2021-12-31 
      
Skuld investeringsbidrag 2 435 869 2 435 869 
Ackumulerade upplösta investeringsbidrag -1 453 479 -1 330 777 
Summa långfristiga skulder 982 390 1 105 092 

 
Not 15 Kortfristiga skulder 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Leverantörsskulder 2 734 476 6 507 505 
Löneskulder inkl. semesterlöner 9 311 863 9 245 759 
Övriga kortfristiga skulder 3 976 503 3 840 681 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 007 047 34 848 421 
Summa kortfristiga skulder 40 029 889 54 442 366 

 
Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

  2022-07-31 2021-12-31 
      
Upplösning investeringsbidrag -122 702 -211 257 
Orealiserade vinster värdepapper 3 940 684 -5 250 247 
Nedskrivning 13 322 0 
  3 831 304 -5 461 504 
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3 Verksamheterna 

3.1 Förbundsledning  
Under de första sju månaderna har ledningsgruppen förändrats av flera olika anledningar. De 
största förändringarna hör samman med organisationsförändringen som pågår. Ett annat 
bidragande förhållande är att Stf. Räddningschef och tillika Stf. Förbundsdirektör har gått i pension, 
men ej ersatts med motsvarande befattning och funktion. Förbundsledningen identifierade ett 
behov av en förbundssekreterare och inledde under våren en rekryteringsprocess med tillträde i 
maj månad. Förändringar som gjorts har varit interimistiska med vikariatstillsättningar på nya 
tjänsten, då förutsättningarna med utredning om ev. utökat förbund varit en viktig aspekt att hela 
tiden ta hänsyn till.  

3.2 RIB och Värn 
Avdelningen RIB och Värn startades 1 februari 2022 och utgörs av det som tidigare var enhet RIB 
inom den Operativa avdelningen. Som ett led i organisationsförändringen så har under våren 
anställts en samordnare till avdelningen. En stor del av delåret har präglats av att utveckla samt 
strukturera organisationen kring avdelningen.  

Med målsättning att utveckla organisationen inom avdelningen så har kontakter tagits med andra 
Räddningstjänster nationellt. Vi har genomfört en rad olika besök samt tagit lärdomar och 
erfarenheter av andra och samtidigt stärkt kontakten med Räddningstjänsten Västra Skaraborg 
inför bildandet av det gemensamma förbundet. Att lära av och att delge till andra har varit viktigt i 
detta arbete.  

Under första delåret så har också ett utvecklingsarbete startats upp med att se över ekonomi och 
budgetarbetet inom avdelningen och vidare har vår värnpersonal implementerats i systemet 
Medvind som hanterar löner. 

Rekrytering av nya brandmän har under våren genomförts till kommunerna Mariestad, Tibro, 
Karlsborg samt Gullspång. Personal vid våra RIB stationer har även genomgått utbildning vid MSB 
utbildningsorter GRiB delkurs 2 samt LK1 (Ledningskurs 1 - Styrkeledarutbildning) med godkänt 
resultat.    

Till följd av det nya RIB avtalet som tecknats så har arbetet påbörjats med att se över de lokala 
kollektivavtal (LOK) som finns inom förbundet. Nuvarande LOK kommer fortsatt att gälla fram tills 
Räddningstjänsten Skaraborg bildas och därefter är ambitionen att ett nytt gemensamt LOK ska 
slutas. Arbetet har startat upp och kommer fortsatt att intensifieras under början på andra delåret. 

Rekrytering av brandmän till våra RIB stationer i förbundet är fortsatt utmanande och vi kan även 
se utmaningar framgent avseende SL till RIB stationerna. Anledningen till detta är delvis den 
utökade studietid som det nya utbildningssystemet för ledningspersonal har givit. Här kan vi se 
utmaningar att personal ej kan genomgå utbildningen till följd av att studietiden har utökats och 
svårigheterna med att huvudarbetsgivare ej har möjlighet till att medge ledighet under längre 
perioder. Behovet av antalet utbildade SL på våra RIB stationer förväntas öka de närmsta åren med 
anledning av personal som avslutar sin anställning och pensionsavgångar. Personalen har under 
delåret deltagit i den planerade övning och utbildningsverksamheten för att vidmakthålla sin 
operativa förmåga. 
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3.3 Skydd mot olyckor 
Avdelningen Skydd mot olyckor startades 1 februari 2022 och utgörs av det som tidigare var enhet 
operativ heltid samt förebyggandeavdelningen. En stor del av delåret har präglats av 
organisationsförändringen och arbetet med denna samt hanteringen av de brister som 
identifierades vid Arbetsmiljöverkets tillsyn i december 2021.  
Tabell 1: Nyckeltal som beskriver avdelningens medarbetar- och chefssammansättning [procentuell andel]. 

Antal anställda Antal män Antal kvinnor 

61 [100 %] 53 [87 %] 8 [13 %] 
Antal brandmän Antal män Antal kvinnor 

42 [100 %] 37 [88 %] 5 [12 %] 

Inom avdelningen finns i slutet av delåret 61 tillsvidareanställda medarbetare. Av dessa är 13 % 
kvinnor och 87 % män. Bland brandmännen utgörs andelen kvinnor av 12 % och andelen män av 88 
%, bland tillsynsförrättare utgörs andelen kvinnor och män av 50 % vardera och bland avdelningens 
chefer är samtliga män. 
Tabell 2: Nyckeltal som beskriver avdelningens medarbetar- och chefssammansättning [procentuell andel]. 

Antal tillsynsförrättare Antal män Antal kvinnor 

6 [100 %] 3 [50 %] 3 [50 %] 

Antal chefer Antal män Antal kvinnor 

12 [100 %] 12 [100 %] 0 [0 %] 

3.3.1 Resultat 

Under våren har ett arbetsgruppsarbete bedrivits för att ta fram beslutsunderlag för fortsatta beslut 
i den pågående organisationsförändringen. Arbetsgruppsarbetet har bedrivits med ett brett 
deltagande från avdelningens medarbetare och funktioner. För att möjliggöra att så många 
medarbetare som möjligt kunde medverka i arbetet skapades två parallella arbetsgrupper med 
samma uppgift. De två arbetsgrupperna kom fram till ett likvärdigt resultat som i huvudsak skiljde 
sig åt i detaljer. Båda arbetsgrupperna var överens om att det viktigaste att gå vidare med var 
avdelningens organisering under avdelningschefen samt att komma i gång och arbeta i 
processgrupper/arbetsgrupper. Beslut om att skapa två områdeschefer inom avdelningschefen har 
tagits som en följd av arbetsgruppernas resultat, en områdeschef öst med placering i Skövde och 
en områdeschef norr med placering i Mariestad. Avdelningens nuvarande enhetschef heltid blir 
områdeschef öst och intern rekrytering av områdeschef norr påbörjades under slutet av delåret.  

Under våren har också ett omfattande arbete med översyn av arbetstidens förläggning genomförts. 
Arbetet börjades efter Arbetsmiljöverkets tillsyn i december 2021 där det bland annat 
konstaterades att arbetstidens förläggning inte var riskbedömd. En riskbedömning genomfördes 
som konstaterade att det inom organisationen och avdelningen fanns förläggning av arbetstid som 
kan medföra risker för ohälsa, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om 
organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. För att hantera de förutsättningar som 
identifierats i riskbedömningen genomfördes en översyn av arbetstidens förläggning tillsammans 
med berörda arbetstagarorganisationer och skyddsombudet. Resultatet av översynen blev en ny 
förläggning av arbetstiden med förändringar för att motverka ohälsa hos medarbetarna, idag och 
under hela arbetslivet, och ska skapa bättre förutsättningar för att förena arbete med föräldraskap. 
Den nya förläggningen har förbättrat förutsättningarna gällande framåt rotation, tillräcklig tid för 
återhämtning och vila mellan arbetspass samt att arbetspassen inte ska vara långa.  

Under våren har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram flera nya 
föreskrifter som reglerar räddningstjänstens verksamhet. En av föreskrifterna, Myndigheten för 
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samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och 
utföra sin tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, MSBFS2021:8, omfattar räddningstjänstens tillsyn 
enligt lag om skydd mot olyckor. Under delåret har mycket tid och kraft lagts ner på att 
implementera de nya föreskrifterna med målet att organisationen skulle vara anpassad för de nya 
kraven när föreskriften trädde i kraft den 1 juli. Arbetet med att implementera föreskriften har varit 
omfattande och involverat avdelningens samtliga tillsynförrättare. Arbetet har genomförts 
tillsammans med Räddningstjänsten Västra Skaraborg med målsättningen att arbetet med tillsyn 
enligt lag om skydd mot olyckor ska bedrivas på samma sätt i de båda organisationerna. 
Implementeringsarbetet med de nya föreskrifterna har prioriterats med följden att övrig 
verksamhet, framför allt tillsynsverksamheten har fått stå tillbaka och pausats under perioder. 
Under delåret har en tillsynsförrättare bytt tjänst internt vilket också haft påverkan på avdelningens 
myndighetsutövning genom att ytterliga begränsa den tillgängliga handläggarkapaciteten.  
Tabell 3: Nyckeltal i form av resultat för delåret [medelresultat för föregående 5 år] 

Brandutbildningar Utbildade personer Informationstillfällen Informerade personer Egensotning 

14 [27] 218 [457] 3 [42] 61 [1875] 8 [14] 
Tillsyner LSO totalt Tillsyn LSO verksamh. Tillsyn badplatser Tillsyn LBE Övningstid/pers op (h) 

40 [85] 10 [40] 30 [45] 6 [6] 135 [131] 

Resultatet gällande flera delar av verksamheten fortsätter att vara lågt under delåret, bland annat 
tillsynsverksamheten, utbildningsverksamheten och informationsverksamheten. Endast tio 
tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § har genomförts. Endast sex tillsyner enligt lag 
om brandfarliga och explosiva varor har genomförts. Tillsyn av farlig verksamhet, enligt lag om 
skydd mot olyckor 2 kap. 4 §, har inte genomförts under delåret. Övriga ärenden om tillstånd enligt 
lag om brandfarliga och explosiva varor, egensotning, olika typer av yttranden med mera har 
hanterats kontinuerligt. Antalet operativa händelser som avdelningens medarbetare hanterat 
under delåret ligger på en normal nivå och uppgår till 600 varav 215 för Mariestad och 384 för 
Skövde. De händelser som inträffat under delåret har varit av normal karaktär och inget som 
utmärkt sig speciellt. 
Tabell 4: Nyckeltal i form av resultat för delåret [medelresultat för föregående 5 år] 

Yttranden totalt Yttrande plan/bygg Yttrande polis Yttrande servering Sakkunnighetsutlåt. 

442 [379] 168 [174] 248 [169] 18 [29] 10 [11] 
Tillstånd LBE Tillstånd brandfarlig v. Tillstånd explosiv v. Tid/händel. Mariestad Tid/händel. Skövde 

19 [24] 15 [20] 4 [4] 0,66 [0,78] 0,62 [0,71] 

I slutet av delåret har ett arbete påbörjats med att utveckla framför allt första linjens chefer, dvs. 
styrkeledare men även övriga chefer inom avdelningen. Uppstartsträffen i denna utvecklingsresa 
genomfördes i slutet av maj månad och kommer fortsätta under hösten. Syftet med 
utvecklingsarbetet är att tillsammans utveckla avdelningens chefer. Delar i denna utveckling syftar 
bland annat till att öka medvetenheten om normer, bemötande och likabehandling samt att öka 
medvetenheten om jämlikt och jämställt bemötande. Under delåret har två av organisationens 
första linjens chefer genomgått en kurs i likabehandling för räddningstjänsten som arrangeras av 
Nätverket för Jämställd Räddningstjänst, NJR, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Ambitionen är att fler av organisationens första linjens chefer ska genomgå aktuell 
utbildning.  
Tabell 5: Nyckeltal i form av resultat för delåret [medelresultat för föregående 5 år] 

Händelser totalt heltid Händelser Mariestad Händelser Skövde Händelsetid Maries. (h) Händelsetid Skövde (h) 

600 [586] 216 [227] 384 [359] 141 [176] 234 [254] 
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Samhället har en hög förväntan på räddningstjänstens kapacitet att bistå med hjälp vid olika 
händelser, framför allt vid bränder. De operativa resurserna inom avdelningen, i Skövde och 
Mariestad, har inte den kapacitet som behövs för att hantera bränder i byggnader på ett effektivt 
sätt som motsvarar samhällets förväntningar. Samhället förväntar sig att räddningstjänsten i större 
tätorter, som Skövde och Mariestad, ska kunna genomföra livräddning eller invändig 
brandsläckning genom rökdykning parallellt med livräddning från höjdfordon eller parallellt med 
vattentransport i tankbil. Dagens bemanning med en styrkeledare och fyra brandmän krävs för att 
kunna genomföra rökdykning som uppfyller kraven i styrande regelverk, vilket är det som normalt 
måste prioriteras. Det finns idag inga resurser att genomföra fler åtgärder utöver rökdykning förrän 
förstärkande styrkor anländer till platsen, vilket kan ta tid. 

3.3.2 Analys 

Det kan konstateras att organisationens myndighetsutövning gällande tillsyn brister i kapacitet att 
utföra tillsyner. Antalet genomförda tillsyner ligger långt under det antal som behöver göras för att 
följa de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Samtidigt kan det konstateras att de tillsyner 
som genomförs ger ett positivt resultat med ett förbättrat brandskydd respektive en förbättrad 
hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor, vilket är positivt för samhället. Den 
tillsynsverksamhet som bedrivs har, på grund av resursbrist, fått prioriteras så att den genomförs 
där den ger mest nytta för samhället, därför har prioritering i huvudsak skett i ordningen tillsyn 
enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §, tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor och 
därefter tillsyn av farlig verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §. 

De kan konstateras att de operativa resurserna inom avdelningen, i Skövde och Mariestad, inte har 
den bemanning som krävs för att hantera de uppdrag som åligger resurserna. Styrkornas 
uppbyggnad med en styrkeledare och fyra brandmän medför begränsningar i kapacitet då det med 
nuvarande organisering inte är möjligt att utföra livräddning eller invändig brandsläckning genom 
rökdykning parallellt med livräddning från höjdfordon eller parallellt med vattentransport i tankbil. 
Det kan också konstateras att en utökning av de operativa resurserna inom avdelningen skulle få 
andra positiva effekter både för organisationen och berörd kommun som ex;  

 möjlighet att ha kvar en god förmåga för livräddning med höjdfordon även vid andra händelser 
som inte kräver full bemanning, 

 möjlighet att bli effektivare och säkrare vid hantering av trafikolyckor med behov av 
losstagning genom att skapa fler roller i arbetet, 

 ökade förutsättningar att uppnå mål i handlingsprogrammet om att räddningstjänstens 
insatser ska vara effektiva och kontinuerligt bli effektivare, 

 ökade förutsättningar att bedriva annan verksamhet som bedrivs under dagtidsveckan, 

 utökning av den operativa styrkan medför att kommunen kan tillämpa ett utglesat 
brandpostnät i stora delar av kommunen och genom detta spara pengar. 

3.3.3 Slutsatser 

Den tillsynsverksamhet som bedrivs är bra och ger ett bra resultat dock saknas resurser för att 
genomföra tillräckligt många tillsyner varje år. Detta medför ett sämre brandskydd i samhället och 
att räddningstjänsten inte hinner tillsyna de tillsynsobjekt som behöver tillsynas varje år. Genom 
att de tillsynsobjekt som ska tillsynas varje år inte hinns med skjuts dessa på framtiden. Detta i 
kombination med att prioritering av var tillsyn ska genomförs kontinuerligt måste ske medför att 
det finns vissa verksamheter, förvisso med lägre bedömd risk, som tillsynas med väldigt lång tid 
mellan tillsynerna om de ens kommer att hinna tillsynas. Organisationen har inte kapacitet att 
utföra de tillsyner som behöver genomföras kontinuerligt för att följa de krav som åligger 
organisationen. Den bristande kapaciteten medför också att tillsynsbehovet skjuts på framtiden och 
skapar ännu mer svårhanterade förutsättningar för framtiden. 
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Det finns ett stort behov att utöka de operativa resurserna i Skövde och Mariestad för att de ska ha 
de förmågor som samhället förväntar sig vid ex. en brand. Behovet av utökning finns i båda orterna 
och bör, i bästa fall, uppgå till en utökning med två brandmän i Skövde och två brandmän i 
Mariestad. Vid prioritering så innebär det statistiska underlaget att utökningen i första hand bör 
prioriteras till Skövde och i andra hand till Mariestad och att utökningen inledningsvis sker med en 
brandman.  

3.4 Systemledning 
Som beskrivs på flera delar i denna delårsrapport så sker många förändringar under innevarande 
år. En av de större förändringarna är tillskapandet av avdelningen Systemledning. Den största är 
dock att sedan 2022-03-01 hanteras räddningstjänsterna i östra och västra Skaraborg i ett 
gemensamt räddningsledningssystem. Genom tillskapandet av detta system medgörs att samtliga 
5 (6 med ordinarie räddningschefer) ledningsnivåer som rekommenderas av MSB genom MSBFS 
2021:4 kan finnas i drift över tid. 

Under systemets första 4 månader i drift har cirka 1000 inkommande anrop hanterats. Av dessa har 
cirka 745 lett till räddningsinsatser. Årligen beräknas cirka 2400 räddningsinsatser hanteras genom 
den gemensamma ledningscentralen. 

Naturligtvis märks den ökade belastningen för vakthavande befäl. För att stärka bemanningen 
under den tid av dygnet där belastningen är högst har under vardagar dagtid ett larm- och 
ledningsbefäl tillförts. Detta har genomförts inom ramen för befintlig personalbudget vilket lett till 
betydligt mindre möjligheter att nyttja befälen på annan tid (dagtid). Detta kan leda till ett 
arbetsmiljöproblem och ska över tid bevakas och utvärderas. 

 

 

Schematisk bild över tillgängliga ledningsfunktioner i räddningsledningssystemet 

 

För att ytterligare förstärka uthållighet och redundans för RVS-RÖS ledningscentral har ett 
samarbete upprättats mellan ledningscentralerna i RVS-RÖS, SMS och LC54 som hanterar Norra 
Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF), Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) samt 
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Räddningstjänsten Orust. Även SÄRF antas vilja ingå i detta samarbete. Det som säkerställts under 
första halvåret är att det går att hantera respektive räddningstjänstorganisations systemledning 
från en annan organisations ledningscentral. Detta är säkerställt via provdrift och kommer under 
året fortsatt utvecklas. Samarbetet de fyra organisationerna emellan är att betrakta som en 
räddningsregion och går under arbetsnamnet Räddningsregion Västra Götaland. 

För att skapa förutsättningar för effektiv ledning och utalarmering samt att likställa de tekniska 
plattformarna mellan ledningscentraler har SOS eget system Zenith/Coordcom installerats och 
driftsatts i RVS-RÖS ledningscentral. För att vidare skapa likriktade arbetssätt så har en gemensam 
stabschefsutbildning upphandlats. I denna utbildning ingår även Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (SÄRF), vilka förmodas komma att ansluta i samarbetet under hösten. 

Nedan redovisas statistik för RÖS för perioden jan-juli. Det kan i sammanhanget noteras att många 
inkommande anrop styrs bort av vakthavande befäl och blir således ingen räddningsinsats. Detta 
möjliggörs tack vare den medlyssningsfunktion VB hanterar och där beslut kan fattas redan vid 
inkommande samtal från den hjälpsökande. 

 

Olyckstyper 2018 2019 2020 2021 2022 

Brand i byggnad 67 71 93 81 79 

Brand, ej i byggnad 73 87 107 88 120 

Trafikolycka 121 144 115 107 106 

Utsläpp, farligt ämne 9 18 20 29 35 

Drunkning/Tillbud 3 2 4 8 0 

Automatlarm 294 311 272 326 351 

IVPA/SAMS 87 96 76 100 77 

Övriga olyckstyper 88 135 97 138 113 

Totalt 742 864 784 877 881 

Tabell: Antal räddningsinsatser per olyckstyp med 2018–2021 som jämförelse.  

I ovanstående tabell återfinns även de insatser där räddningstjänsten blivit återkallade innan 
framkomst, detta har skett 31 gånger. Utöver de 881 tillfällen där inkommande samtal gett upphov 
till inledande av en räddningsinsats så har 219 medlyssningar hanterats som inte medfört insats. 

Under ovan redovisade insatser drabbades tyvärr ett antal av skador. Dessa redovisas nedan. 

Fördelning personskador 2018 2019 2020 2021 2022 

Avtransporterade  60 92 82 69 63 

Omkomna 5 2 5 5 3 

Tabell:  Antal personskador och omkomna under halvåret med 2018–2021 som jämförelse. 

Fördelningen för de omkomna kan ses i nedanstående tabell. Vid händelsen 1/3 står det fortfarande 
oklart vad som egentligen hänt. 

Datum Adress Händelse Antal 

1/3 Väg 26 Ryd Oklar händelse 1 

25/6 Väg 26 Stora Ek Trafikolycka 1 

21/3 Resecentrum Skövde Tåg (Suicid) 1 

Tabell MM. Redovisning av omkomna till följd av olyckor delåret 2022. 
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3.5 Utbildnings- och övningsverksamhet 
Som en del av den organisationsöversyn som pågår inom RÖS tillskapades en ny avdelning för 
utbildning, övning och utveckling med start den 1 februari. Under våren har arbetet med att forma 
avdelningen och dess uppdrag påbörjats och rekryteringar till avdelningen har genomförts. 
Avdelningen består i dagsläget av en avdelningschef samt 6 medarbetare. Avdelningen arbetar med 
förbundets utbildning och övningsverksamhet samt utbildning för externa parter. Inom 
avdelningen kommer även utvecklingsprojekt av förbundets verksamhet att bedrivas.    

Under första halvan av 2022 har bland annat följande utbildning- och övningsinsatser genomförts. 

 Tema räddning – Detta är övningar med inriktning mot olika typer räddningsuppdrag. Vid 
årets övningar övades bland annat person i mast trafikolycka mellan cykel och personbil 
mm. Övningarna har genomförts av samtlig skiftgående heltidspersonal. 

 Hasslumsdagar 2022 – Detta är heldagsövningar för samtliga hel- och deltidsskift i RÖS. 
Övningsdagen består av flertalet momentövningar och insatsövningar. Innehållet var bland 
annat insats mot farliga ämnen, brand i byggnad samt trafikolycka. Hasslumsdagarna 
genomförs gemensamt med flertalet närliggande räddningstjänster på övningsfältet 
Hasslum. 

 Ledningsträning – Som en del av Hasslumsdagarna genomfördes digital ledningsträning i 
verktyget XVR. XVR möjliggör träning för befäl vid komplexa insatser som är svåra att 
återskapa som en verklig miljö. Samtliga av RÖS styrkeledare har övats i scenarier 
bestående av större insatser med farliga ämning. 

 Grundutbildning för deltidspersonal (GuRIB) – En kurs på 4 veckor med totalt 15 deltagare 
har genomförts. Kursen är första delen i utbildningen till deltidsbrandman och efter 
genomförd kurs har man kompetens för att gå i tjänst. Deltagare från 5 olika 
räddningstjänster gick kursen.  

 ATV-utbildning – Utbildningen är en grundutbildning för att få framföra ATV. Totalt har 4 
utbildningar genomförts. 

 Externa aktörer – Utöver RÖS och andra räddningstjänster övar även andra externa aktörer 
på övningsfältet Hasslum. Blandanat har övningar genomförts av svenska 
brukshundsklubben, Ambulanssjukvården, Försvarsmakten och gymnasieskolor.  

3.6 Drift- och underhållsverksamhet 
För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina 
uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift och underhåll. Kontroll och uppföljning av 
funktionssäkerheten hos fordon och materiel sker i huvudsak genom regelbundna vecko-, månads- 
och årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade kontroller. 
Arbetet sker i huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan kompetens 
gäller, anlitas auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer. Service och 
reparationer av fordon och materiel sker kontinuerligt där behov uppstår. Vid större insatser har 
driftavdelningen en viktig roll att fylla när det gäller att skapa uthållighet genom materielförsörjning 
och akuta reparationer av fordon och materiel. I framtiden när det nya förbundet är tillskapat 
kommer sannolikt behovet av driftpersonal vid insatser bli så frekvent att en beredskapsfunktion 
bör övervägas. Larmmottagning av automatiska brandlarm från medlemskommunerna ingår som 
en del av driftavdelningens ansvarsområde sedan 2018. 

Under delåret har driftavdelningen medverkat och lagt mycket tid på att åtgärda arbetsmiljöverkets 
anmärkningar vid deras inspektion i december. Driftavdelningen kommer att fortsätta detta arbete 
på våra övriga stationer framöver och arbetet har varit mycket lärorik för oss alla. 
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Under delåret har räddningstjänsten köpt in men även sålt av en del fordon och utrustning. Exempel 
på Investeringar som gjorts är en begagnad lastväxlarbil av 2020 år modell som kommer att tas i 
drift under hösten. Två nya lastväxlartankar inkl. pump som rymmer 10 000 liter vatten vardera 
med placering i Skövde. En ny basbil är upphandlad med leverans Q2 2023. Två servicebilar är 
inköpta varav en är begagnad och kommer från Skövde flygplats. Två motorsprutor placerade i 
Skövde och Karlsborg. En begagnad Volvo XC 70 som är placerad i Hova. En ny insatsledarbil som 
kommer att utrustas under hösten. Ett nytt skogbrandskoncept som bygger på 6 hjulingar med ett 
terrängsläp och vattentank är nu i tjänst i Skövde, Mariestad, Karlsborg och Hjo. Undenäs har fått 
en bättre begagnad båt och i Skövde har ett stort antal kontorsplatser fräschats upp med nya 
kontorsmöbler.   

Under delåret har räddningstjänsten sålt av en del fordon och annan utrustning som var gammal 
och i dåligt skick. Försäljningarna av fordon och materiel har genererat större intäkter än vad som 
var förväntat när försäljningarna började. Under hösten så kommer försäljningar att fortsätta med 
ytterligare terrängfordon som har fasats ut ur organisationen.  Exempel på fordon och utrustning 
som sålts är en minibuss, en insatsledarbil, en skåpbil, en pickup, två hävare, en terränglastbil, två 
lastväxlartankar samt en mängd verkstadsutrustning som inte användes längre och som inte höll 
den säkerhetsnivå som arbetsmiljölagstiftningen kräver. 
Bilder på några av nyinvesteringarna under delåret 

 

  



 

26 

4 Framtid 
Konsekvenser av det rådande geopolitiska säkerhetsläget kommer att påverka 
räddningstjänsternas verksamhet under lång tid framåt, det råder det inga tvivel om. I dagsläget 
råder dock oklarhet om vilka centrala styrningar med krav och förväntningar, samt inte minst vilka 
ekonomiska förutsättningar regeringen kommer att ge både MSB och kommunal räddningstjänst 
för att klara av att möta kraven och förväntningarna.     

Förbundet kommer att utökas med fyra nya medlemskommuner från och med 1 januari 2023. Det 
är kommunerna Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp, som idag utgör Räddningstjänsten Västra 
Skaraborg som ansökt om medlemskap i förbundet. Förberedelserna med aktiviteter och processer 
inför implementering av det utökade förbundet kommer att uppta huvudsaklig tid utöver 
kärnverksamheten under hösten 2022 och även under större delen av verksamhetsåret 2023. 
Förbundet förväntas bli än mer robust i alla verksamhetsdelar och får bättre förutsättningar att 
möta redan ställda krav och förväntningar, men också att ta sig an nya kommande utmaningar.  

Beslutet gällande etableringen av Volvo Lastvagnars batterifabrik i Mariestads kommun behöver 
analyseras, riskbedömas och konsekvensbeskrivas ur många aspekter och inte minst ur ett 
räddningstjänstperspektiv. Frågan om ny brandstation med ny lokalisering var väckt innan 
etableringsbeslutet fattades, men behöver också ses över utifrån nya förutsättningar.  

Sammantaget ser förbundet positivt på många förändringar som är kände och är samtidigt beredd 
att ta sig an nya. Ett orosmoln som finns är den allmänna ekonomiska utvecklingen och hur den vid 
en djupare lågkonjunktur slår mot kommunernas ekonomi.  
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Till Kommunfullmäktige i: Hjo, Skövde, 
Tibro. Karlsborg, Töreboda, Falköping, 
Skara, Gullspång, Mariestad, Essunga, 
Grästorp, Götene, Vara kommuner 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2022-06-30 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 
2022-06-30 är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.  

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i 
kommunal verksamhet.  

För 2022 finns ett finansiellt mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning 
avseende uppfyllelsen av det finansiella målet utifrån resultatet enligt delårsrapporten är att resultat 
är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målet. Gällande prognosen för år 2022 har 
vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.   

I den av direktionen fastställda budgeten för 2022 finns 4 övergripande mål med 6 underliggande mål 
som bedömts ha betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning är att resultatet enligt 
delårsrapporten inte är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen och att 
samtliga mål inte kommer att nås 2022.  

Förbundets resultat för delåret uppgår till 1,3 mkr, vilket är 0,4 mkr högre än samma period förra 
året. Eftersom förbundet vid årsskiftet utökats med fyra nya medlemskommuner innebär det att 
både intäkter och kostnader ökat vilket försvårar jämförelsen mot föregående år. Men vi kan 
konstatera att det inte förekommer väsentliga förändringar mot samma period föregående år utöver 
de nytillkomna medlemskommunerna. Förbundets årsprognos uppgår till 0 mkr, vilket är ett lägre 
resultat än delårsresultatet men positivare resultat jämfört med budget 

Kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat beräknas uppgå till 967 tkr för helåret 
2022.  
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Vår bedömning är att: 

• Delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed
• Det finansiella målet uppfylls.
• Förbundets verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning uppfylls inte.
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Kommunstyrelsen 

Ks § 145                                                   Dnr 2022/00136 

Medborgarförslag om att kartlägga ödehus 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
kartlägga ödehus i kommunen där ägaren inte är folkbokförd och organisera en 
försäljning. Förslagsställaren beskriver att flera kommuner genomför denna typ av 
inventering och konstaterar samtidig att dessa hus på landsbygden är attraktiva, ofta 
går i arv och sällan kommer ut på bostadsmarknaden för försäljning.   

Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett medborgarförslaget och kan konstatera att 
intentionen i förslaget, att tillvarata ”ödehus” potential genom att dessa får ny ägare 
som kan ansvara för dessa byggnaders drift och underhåll är god utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 

I beredning av ärendet har framkommit att insatser för att identifiera och kartlägga 
”ödehus” är kräver omfattande analyser av fastighetsinformation och efterföljande 
kontakter. Det är även förvaltningens uppfattning att förmedling av privatägda 
fastigheter inte är en kommunal angelägenhet eller uppgift.  

Sammantaget är bedömningen att medborgarförslaget bör avslås.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ur miljömässig dimension är det positivt om befintlig bebyggelse som inte används 
kan användas på nytt eftersom miljöpåverkan i form av till exempel transporter, 
resurser med mera som uppstått i samband med anläggande och byggnation redan 
inträffat.  

Bedömning ur social dimension 

I ärendet har det inte gjorts någon bedömning ur social dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Om kommunen ska kartlägga ”ödehus” och organisera försäljning krävs personella 
resurser i form av GIS-kompetens och fastighetsöverlåtelsekompetens. Några direkta 
intäkter uppstår inte hos kommunen medan utgifter uppstår i form av 
personalkostnader. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Protokollsutdrag Ksau § 237/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-01 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-19 

Protokollsutdrag Kf § 23/22 

Medborgarförslag 
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Förslagsställaren 

Planchef, Adam Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 144                                                   Dnr 2022/00239 

Medborgarförslag om att ändra lokaltrafiken i Mariestad 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att ändringar ska 
genomföras i lokaltrafiken. Bland annat föreslås att för busslinje nummer 1 utökar 
turen till att även gå via Västerängsvägen – Blomstervägen – Sunnevadsvägen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2022, § 52, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Västtrafik är ansvarig för kollektivtrafiken och för stadsbussarna i Mariestads 
linjesträckning. Mariestads kommun har årligen återkommande dialog och 
avstämning om kollektivtrafikens utveckling och behov av förändringar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 augusti 2022, § 215, om uppdrag 
att utöka kollektivtrafiken. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den 
enskilda åtgärden som föreslås i medborgarförslaget behöver hanteras i ett större 
sammanhang i och med det framtida behovet av utökad kollektivtrafik. Mot 
bakgrund av detta föreslås medborgarförslaget avslås och hanteras i dialogen med 
Västtrafik.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet har ingen bedömning ur miljömässig dimension gjorts. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet har ingen social ur miljömässig dimension gjorts. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

I ärendet har ingen bedömning ur ekonomisk dimension gjorts. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 236/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-01 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-19 

Protokollsutdrag Kf § 52/22 
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Protokollsutdrag Ksau § 215/22 

Medborgarförslag 

  

Expedieras till: 

Förslagsställaren 

Planchef, Adam Johansson 
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Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 



 

  5 (24) 

Intern 

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg 

samt lokalkontor i Mariestad och Borås. 

 

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

samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

 

 

Förvaltningsberättelse 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt 

verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra 

verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, 

Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2022.  

 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2022-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Christina Hein (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 

  

Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Lysekils kommun  

Zara Blidevik (M), ledamot Ricard Söderberg (S), ledamot 

Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 

  

Mariestads kommun Marks kommun 

Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
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Munkedals kommun Mölndals stad 

Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot  

Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 

  

Orust kommun Partille Kommun 

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algotsson (M), ledamot 

Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Sotenäs kommun Strömstads kommun 

Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 

Gerardo Alas (S), ersättare Merry Johansson (S), ersättare 

  

Svenljunga kommun Tanums kommun 

Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 

Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 

  

Tibro kommun Tidaholms kommun 

Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare  Anders Wennerlund (M), ersättare 

  

Tjörns kommun Tranemo kommun 

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 

Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 

  

Trollhättans Stad Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 

Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

  

Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 

Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 

Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 

  

Vara kommun Vårgårda kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 

Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 

  

Öckerö kommun  

Kent Lagrell (M), ledamot  

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 

 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets verksamhet 

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som 

längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 

Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 

tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 1 117 aktiva tolkar, av dessa var 213 auktoriserade och 75 

hade även sjukvårdsauktorisation. Vid samma tillfälle hade förbundet 116 aktiva översättare, av 

dessa var 71 auktoriserade translatorer. 34 uppdragstagare var verksamma som både tolk och 

översättare. 

 

I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och 

översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar. Förbundet 

arbetar kontinuerligt med att rekrytera tolkar för att kunna möta kundernas behov. Förbundet 

samarbetar numera med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning. Under året har 

förbundet besökt några av dessa utbildningsanordnare i syfte att marknadsföra Tolkförmedling 

Väst vilket har resulterat i att flera nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet.  

 

Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna tolkar. Under våren 

har följande utbildningar erbjudits på distans; ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, 

”Fördjupningskurs Psykiatrin och psykisk ohälsa” samt ”Introduktionskurs” för nyrekryterade 

tolkar som tolkutbildning. Totalt har 125 utbildningsintyg utfärdats under våren. 

 

Under våren 2022 har förbundets tolkar vid två tillfällen erbjudits SRHR4-utbildning på distans. 

Totalt har 32 tolkar genomgått denna utbildning i år. Den externa utbildningsleverantören har 

tidigare enbart tillhandahållit utbildningen på plats varför ingen SRHR-utbildning genomförts 

under pandemin. Normalt genomgår 60–80 tolkar SRHR-utbildningen varje år. 

 

Innan Rysslands invasion i Ukraina hade förbundet endast några få tolkuppdrag i månaden på 

ukrainska. Då behovet vände från en dag till en annan tvingades förbundet att identifiera och 

internt snabbutbilda ett trettiotal ukrainsktalande personer för akuta tolkuppdrag. I augusti hade 

förbundet 52 ukrainska tolkar jämfört med 11 som fanns registrerade hos förbundet innan 

invasionen. Även ukrainska översättare har rekryterats för att möta det akuta behovet. 

 

 

 

 
3 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.  
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat 
2021-08-24. 
4 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) genomförs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, VGR, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad. 
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Kunder 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 5 519 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till drygt 2 000 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99 % 

av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 70 %.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Upphandling nytt verksamhetssystem 

Avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har inte förlängts. Upphandling av nytt 

verksamhetssystem pågår. 

 

Ökat behov av ukrainska tolkar 

Rysslands invasion av Ukraina har under första halvåret kraftigt ökat efterfrågan av ukrainska 

tolkar. Genom ett intensifierat och delvis kreativt rekryteringsarbete har tillgången kunnat 

balanseras mot efterfrågan. Under sommaren gick efterfrågan ner för att i slutet av augusti åter 

öka. Behovet av ukrainska tolkar bör framledes kunna tillgodoses. Detta förutsätter dock att 

inflödet av tolkbehövande på ukrainska ligger stabilt och att distanstolk företrädesvis används. 

 

Händelser efter räkenskapsperiodens slut 

Avtal skrevs i mitten av september med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Projektet för 

implementering av det nya systemet drogs i gång i slutet av september. 

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led.   

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 

Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %. 99,1 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 %. 

0,9 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

8,1 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 %. 

22,4 % ≥18 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,1 % ≥65 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 65 %. 
67,6 % ≥65 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 83 >85  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

63 %. 

70,3 % ≥63 % 
 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  

Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat 

genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter 

och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån 

prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Distanstolkningen har under året legat på en 

stabil och hög nivå vilket innebär att tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktiskt tolktid. 

Den höga andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar 

med högre kompetens fortsatt är hög. Målen avseende uppdrag som utförs av auktoriserade 

tolkar förväntas uppnås. Dock kommer troligen inte målet avseende uppdrag utförda av 

utbildade tolkar att uppnås. De auktoriserade tolkarna kan på grund av den stora andelen 

distanstolkning i allt högre grad nyttjas mer effektivt och färre uppdrag har under året erbjudits 

de tolkar med lägre kompetens vilket resulterat i att tolkuppdragen generellt utförts av tolkar med 

allt högre kompetens. 

 

Tillsättningsgraden för delåret är i paritet med föregående år. Målet förväntas därmed uppnås. 

Beställningar som inkommer via digitala tjänster ökar och även detta mål beräknas därmed 

uppnås. 

 

Under året har sjukfrånvaron i förbundet varit låg och den har sedan februari inte överstigit 

målvärdet. Målet bedöms därmed uppnås. Målet för Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 

förväntas också uppnås då de två genomförda mätningarna, av årets totalt fyra, som hittills gjorts 

i år visar på fint utfall. 

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till 3,1 mkr.  

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Balanskravet år 2022 indikerar ett positivt resultat uppgående till 2,1 mkr. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 

Under våren sa förbundets utvecklingsledare upp sig för att gå vidare till nya utmaningar. 

Rekryteringen av en efterträdare var klar i början av sommaren och den nya medarbetaren 

tillträdde i mitten av augusti. Även förbundets kommunikatör sa upp sig under våren, också hon 

efter många år i förbundet och för nya utmaningar hos annan arbetsgivare. Rekryteringsprocessen 

av ny kommunikatör drogs i gång innan sommaren men då tjänsten inte kunde tillsättas med 

lämplig sökande pågår en ny rekryteringsprocess i skrivande stund. 

 

Verksamhetschefen för Borås-kontoret lämnade hastigt under sommaren sitt uppdrag. 

Rekrytering pågår. Verksamhetschefen för översättningsförmedlingen är tillförordnad 

verksamhetschef för Borås-kontoret i avvaktan på tillträde av ny befattningshavare. 

 

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en 

fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt framkommer i mätresultaten i 

Winningtemp. Det alltmer distansanpassade arbetssättet som utvecklats under pandemin lever till 

mer eller mindre del kvar i organisationen för flera medarbetare och bidrar till förbundet som en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. 

Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  

Per den 31 augusti 2022 hade förbundet 47 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 

kvinnor och 7 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fem 

föräldralediga varav fyra är partiellt föräldralediga. 

 

Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet motsvarat 39 årsarbetare (åa), vilket är 

3,2 åa färre jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på att flera tjänster 

varit vakanta under perioden. De tillsvidareanställda arbetstagarna har fram till 31 augusti arbetat 

tid motsvarande 37,3 åa och antalet timmar som utförts av timavlönad och visstidsanställd 

personal motsvarar 1,7 åa.  

 
 

Delår 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2022 37,3 1,5 0,2 39 

2021 38,9 2,6 0,7 42,2 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 
Figur 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 
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Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 93 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 

för årets första sju månader var 5 % 

vilket är en ökning med 0,8 

procentenheter jämfört med samma 

period föregående år. Ökningen bedöms 

ha en koppling till att förbundets 

medarbetare nu i betydligt mindre 

omfattning arbetar hemifrån och därmed 

sjukskriver sig vid sjukdomssymptom. 

Sjukfrånvaron ligger på en acceptabel 

nivå. Det finns ingen långtidssjukfrånvaro 

eller arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga. 
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Figur 4 Sjukfrånvaro 2020–2022 



 

  14 (24) 

Intern 

Förväntad utveckling 
Omvärld 

I slutet av 2021 var 27,1 miljoner människor på flykt i världen vilket är en ökning med 0,7 

miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.5 

 

Migrationsverkets senaste prognos avseende antalet asylsökande till Sverige för 2022 är  

14 000–24 000 personer. Prognosen för antalet skyddsökande från Ukraina i enlighet med 

massflyktsdirektivet är 55 000 personer för 2022. De personer som beviljats tillfälligt skydd 

förväntas vara kvar i Sverige under en längre tid. Migrationsverket spår att EU:s 

massflyktsdirektiv kommer att förlängas efter den 4 mars 2023.6 

 

Nuläge 

Under januari – augusti 2022 har förbundet 

utfört drygt 222 000 uppdrag, varav 1 064 

översättningsuppdrag. Förbundet har 

förmedlat tjänster på 114 olika språk. De 

mest efterfrågade språken är fortsatt arabiska 

och somaliska. Förbundet har dock under 

året utfört färre uppdrag på de två största 

språken jämfört med föregående år. Av de 

tio mest efterfrågade språken har förbundet 

utfört fler uppdrag på dari, BKS (bosniska, 

kroatiska och serbiska), albanska och turkiska 

jämfört med samma period föregående år. 

Gruppen med övriga språk har ökat med tre 

procentenheter jämfört med samma period 

2021. Utförda uppdrag på ukrainska står för 

drygt hälften av ökningen men det har också 

skett en ökning på fler mindre vanligt efterfrågade 

språk.  

 

Förväntad utveckling 

Förbundet har till och med 31 augusti utfört drygt 5 000 fler uppdrag än föregående år. 

Efterfrågan på förbundets tjänster ligger därmed åter i nivå som innan pandemin och förväntas 

fortsätta på en stabil nivå under hösten. De senaste två årens allt färre asylsökande borde ha 

resulterat i färre antal nya tolkbehövande. Hur tillströmningen av nya tolkbehövande kommer att 

se ut framöver är i dagsläget mycket svårt att förutse. Rysslands invasion av Ukraina har medfört 

en stor ökad efterfrågan av framför allt ukrainska, men även ryska tolkar. Antalet ukrainska och 

ryska tolkuppdrag är dock en mycket liten andel av förbundets totala antal tolkuppdrag. Under 

sommaren har efterfrågan på ukrainska och ryska tolkar stabiliserats. I dagsläget finns inga 

 
5 Global trends forced displacement in 2021. UNHCR. https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021. 
Hämtat 2022-08-10. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-07-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.3b1f2b651811f9cba35138b/1659078584261/Migrationsverkets%20
juliprognos%202022%20P3-22.pdf. Hämtat 2022-08-10. 

Arabiska 33%

Somaliska 13%

Persiska 6%Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Albanska 3%

Sorani 3%

Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 23%

Figur 5 Språkfördelning 2022 
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indikationer på att efterfrågan kommer öka i stor omfattning under hösten även om kommunerna 

tar över ansvaret. 

 

Distanstolkning har fortsatt varit den dominerande tolktjänsten under året. Tolkning på distans 

innebär färre resor, mer effektivt nyttjande av tolkens tid och därmed högre kompetens på fler 

uppdrag samt lägre kostnader för kunden. Förbundet har kontinuerligt informerat kunderna om 

distanstolkningens fördelar, ett arbete som kommer fortsätta för att bibehålla dominansen av 

tolkning på distans.  

 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket 

samt att kompetensutveckla och behålla befintliga tolkar. Förbundets samarbete med externa 

leverantörer avseende framför allt grundutbildning för tolkar fortgår. Vidareutbildning av 

befintliga tolkar sker löpande utifrån såväl kundernas som tolkarnas behov. Förbundets 

kompetensutvecklingsinsatser i egen regi sker numera på distans vilket möjliggör för samtliga 

tolkar, oavsett bostadsort, att delta. Även rekryteringsprocessen genomförs på distans och till stor 

del också digitalt. Introduktionsutbildningen för tolkar planeras under hösten att spelas in och 

därmed bli en digital utbildning. 

 

Av förbundets tolkar handplockades elva som under våren utbildades i samarbete med 

Linnéuniversitetet i syfte att engageras i förbundets nya tjänst ”Kulturdialog”. Innan semestern 

genomfördes några pilotuppdrag och under hösten är ett antal kulturdialoger inbokade för 

förbundets kunder såväl på plats som på distans. Kulturdialogen har till syfte att öka kunskapen 

och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen och i 

förlängningen främja tolksituationen. 

 

Under hösten kommer revision genomföras för fortsatt certifiering enligt FR2000. 
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Räkenskaper 

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 

oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 

översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 

kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  

 

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 

skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar har från och med 2021 en avskrivningstid på fyra år. 

 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska 

finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel 

av andelskapitalet. 

  

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2022-01-01 2021-01-01 Prognos Budget 

  2022-08-31 2021-08-31 2022 2022 

      

Verksamhetens intäkter 1 142 280  131 487  215 560 204 000  

Verksamhetens kostnader 2 -133 690  -125 963  -207 209 -202 290 

Avskrivningar 3 -4 154  -1 111  -6 168 -6 168 

      

Verksamhetens nettokostnader 4 436  4 413  2 183  -4 458  

      

Finansiella intäkter 4 2  2  5 5  

Finansiella kostnader 5 -44  -33  -47 -47  

      

Resultat före extraordinära poster 4 394  4 382  2 141  -4 500  

      

Extraordinära poster      

      

Redovisat resultat  4 394  4 382  0  -4 500  
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Balansräkning 

Belopp i tkr    

 Not 2022-01-01 2021-01-01 

TILLGÅNGAR  2022-08-31 2021-08-31 

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 4 621  10 765  

Inventarier 7 143  215  

Summa anläggningstillgångar  4 764  10 980  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 30 176  27 500  

Likvida medel 9 21 893  22 641  

Summa omsättningstillgångar  52 069  50 141  

    

Summa tillgångar  56 833  61 121  

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 26 769  31 333  

Andelskapital, medlemskommuner 10 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 4 394  4 382  

Summa eget kapital  34 298  38 712  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 22 535  22 409  

Summa skulder  22 535  22 409  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  56 833  61 121  
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr     

 Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 10 4 394 4 382 5 442  

Justering för av- och nedskrivning 3 4 154 1 111 3 173  

     

Medel från verksamheten     

före förändring av rörelsekapital  8 548 5 493 8 615  

     

Förändring kortfristiga fordringar  11 240 11 978 -1 941  

Förändring kortfristiga skulder  -8 226 -8 324 24  

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 562 9 147 6 699  

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 0 0  

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 0  

     

Finansieringsverksamheten     

Andelskapital 12 0 0 138  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -10 000 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 000 0  138  

     

Årets kassaflöde  1 562 9 147 6 837  

Likvida medel vid periodens början  20 331 13 494 13 494  

     

Likvida medel vid periodens slut 9 21 893 22 641 20 331  
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Noter 

Belopp i tkr    

     

Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    

 Förmedlingstjänster 142 246 131 479 206 913  

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband 
med pandemin 0 0 0  

 Övriga intäkter 34 9 12  

 Summa 142 280 131 487 206 925 

     

     

2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 313 249 395  

 Sociala avgifter direktion 117 100 159  

 Personalkostnad 14 261 14 081 22 021  

 Sociala avgifter personal 4 462 4 723 6 938  

 Arvoden och ersättning tolkar 88 571 83 636 131 281  

 Sociala avgifter tolkar 18 412 15 867 25 822  

 Tolkutbildning 249 239 365  

 Lokalkostnader 2 377 2 439 3 838  

 Dator/IT/telefoni/post 1 246 1 669 2 711  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161 84 160  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 391 2 803 4 394  

 Summa 133 560 125 890 198 084 

     

 Ersättning för revisorer    

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 75 73 110  

 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, 
sakkunniga 55 0 75  

 Skatterådgivning 0 0 0  

 Övriga tjänster 0 0 0  

 Summa 130 73 185 

     

3 Avskrivningar    

 Inventarier 4 154 1 111 3 173  

 Summa 4 154 1 111 3 173 

     

4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 2 2  

 Summa 2 2 2 

     

5 Finansiella kostnader    
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 Räntekostnad  0 0 1  

 Övriga finansiella kostnader 44 33 42  

 Summa 44 33 43 

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de tillhör. 

     

 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    

 Pågående investeringar    

 - Nytt verksamhetssystem 0 0 0  

 Omklassificering 0 0 0  

 Summa 0 0 0  

     

 Anskaffningsvärde 12 758  12 758  12 758  

 Ackumulerade avskrivningar -4 032  -930  -930  

 Årets investering  0  0  0  

 Omklassificering från pågående investering 0  0  0  

 Årets avskrivning -4 116  -1 063  -3 101  

 Utgående bokfört värde 4 610 10 765 8 726 

     

7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600 1 600  

 Årets försäljning -161   

 Ackumulerade avskrivningar -1 248 -1 337 -1 337  

 Årets investering 0 0 0  

 Årets avskrivning -48 -48 -72  

 Summa 143 215 192 

     

8 Fordringar    

 Kundfordringar 12 351 13 396 24 788  

 Div. kortfristiga fordringar 302 -1 148  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 523 14 105 16 482  

 Summa 30 176 27 500 41 418 

     

9 Kassa och bank    

 Bank 21 893 22 641 20 331  

 Summa 21 893 22 641 20 331 

     

10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 36 769 31 333 31 333  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -10 000 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 26 769 31 333 31 333  
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 Årets/periodens resultat 4 394 4 382 5 442  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997 3 135  

 Summa 34 298 38 712 39 910 

     

11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 745 1 798 1 439  

 Moms 5 565 5 580 8 051  

 Personalens skatter och avgifter 1 766 3 638 3 214  

 Skulder till anställda -5 -6 0  

 Upplupna semesterlöner 738 735 1 019  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 243 9 856 5 464  

 Övriga upplupna kostnader 483 808 11 571  

 Summa 22 535 22 409 30 758 

     

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2022. 

     

     

12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0 0 138  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

     

 Summa 0 0 138  
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 

Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 

uppdrag. 

 

Utfall och prognos 

Delårsutfallet för såväl förmedlingsintäkter som arvodeskostnader är högre än budgeterat och 

beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Då efterfrågan på förbundets tjänster 

förväntas vara fortsatt hög under hösten är även helårsprognosen för såväl förmedlingsintäkter 

som arvodeskostnader högre jämfört med budget. 

 

Direktionskostnaderna är lägre än budgeterat och beror på att ett av vårens två direktionsmöten 

genomförts på distans. Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på 

distans under året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat.  

 

Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera 

tjänster varit vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 

planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 

personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  

 

Ungefär en tredjedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har 

nyttjats. Utfallet beror främst på att utbildningsinsatserna genomförts på distans under året. Även 

höstens utbildningsinsatser planeras ske på distans vilket resulterar i att utfallet för 

helårsprognosen är hälften jämfört med budget.  

 

Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Prognosen för 

helåret följer därmed budget.  

 

Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet 

haft stora kostnader kopplat till konsultstöd i samband med upphandlingen av nytt 

verksamhetssystem. Under hösten förväntas ett fortsatt behov av konsultstöd kvarstå då 

implementeringsarbetet planeras att startas upp. Helårsprognosen avseende konsulttjänster är 

därmed högre än budgeterat.  

 

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 
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INTÄKTER 
Utfall  Budget  Prognos  Budget  

jan-aug 2022 jan-aug 2022 helår 2022 2022 

Förmedlingstjänster 142 246 136 000 215 560 204 000 

Övriga Intäkter 34  0 0 

Summering 142 280 136 000 215 560 204 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 431 800 800 1 200 

Personalkostnader 18 845 22 528 29 000 33 792 

Arvoden uppdragstagare 106 864 104 200 164 961 156 300 

Tolkutbildning 249 533 400 800 

Lokalkostnader 2 368 2 503 3 754 3 754 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 1 255 1 636 2 454 2 454 

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 227 340 340 

Administrativa och konsulttjänster 3 519 2 433 5 500 3 650 

Finansiella kostnader 4 196 4 140 6 210 6 210 

Summering 137 886 139 000 213 419 208 500 

RESULTAT 4 394 -3 000 2 141 -4 500 
Tabell 1 Utfall mot budget per 2022-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2022 

 

Förbundets investeringsverksamhet 

Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-09-30  

 

 

 

 

 

 

Åke Björk     Christina Abrahamsson   

Ordförande     Vice ordförande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 136                                                   Dnr 2022/00014 

Delårsrapport 2022 för Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att de nämnder som prognostiserar ett underskott 
gentemot budget ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag 
till åtgärder för innevarande år.  

2. Åtgärderna ska skriftligen återredovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott 
senast innan novembers utgång.  

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna och Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska uppföljning ske 
av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

Delårsresultatet per 31 augusti 2022 uppgår till 139,8 miljoner kronor (mkr). 
Mariestads kommun prognostiserar ett positivt resultat för år 2022 om 119,7 mkr 
vilket är 65,7 mkr bättre än det budgeterade resultatet.  

För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid delåret krävs att trenden för 
kommunfullmäktiges mål (både det finansiella målet och de fyra verksamhetsmålen) 
är positiv. Kommunfullmäktiges första mål, det ekonomiska målet, mäts årligen 
utifrån tre delmål. Målen gäller över mandatperioden och ett år till i nya 
mandatperioden. 

Kommunfullmäktige målet; Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi 
och god ekonomisk hushållning beräknas att uppnås under mandatperioden och ett 
år till i nya mandatperioden. Detta genom att resultatmålet och soliditetsmålet har 
uppnåtts hittills och prognostiseras att uppnås 2022. Investeringsmålet uppnås hittills 
utifrån att skattefinansierade investeringar, exklusive exploateringar är 
självfinansierade samt att investeringsnivån är inom beslutad ram.  Det som däremot 
bör beaktas är investeringsnivån framåt samt finansieringsnivån av egna medel.  
Investeringsmålet, som syftar till att minska lånefinansiering, visar hittills på att en 
större del av investeringarna är självfinansierade.  

Vad gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål har verksamheterna under årets 
första åtta månader arbetat med flertalet aktiviteter med syfte att bidra till 
måluppfyllelse för respektive nämnds mål. Aktiviteterna utgör en indikator för 
trenden för respektive nämndmål. Trenden för respektive nämndmål summeras till 
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trenden för respektive kommunfullmäktigemål. Nämndernas mål bidrar sammantaget 
till en positiv trend för samtliga fyra kommunfullmäktigemål vid delåret. Kommunen 
är därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges fyra 
verksamhetsmål för mandatperioden och ett år till i nya mandatperioden. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Agenda 21 är en del av kommunens måluppföljning vilket följs upp i 
delårsrapporten. 

Bedömning ur social dimension 

Delårsrapporten omfattar en analys utifrån personalförhållandena. Det innebär bland 
annat att vi kan se en ökning av sjukfrånvaron i kommunen, både bland män och 
kvinnor samt inom samtliga ålderskategorier, utom långtidsfrånvaron i de lägre 
åldrarna. Förklaringen är främst pandemins effekter och då att fler stannar hemma på 
grund av förkylningssymptom. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapport 2 (T2) omfattas både av ett delårsresultat och en årsprognos samt en 
samlad bedömning utifrån god ekonomis hushållning. För att uppnå en god 
ekonomisk hushållning ska samtliga kommunfullmäktige mål uppnås under 
mandatperioden och ett år in i nya mandatperioden. Den samlade bedömningen 
utifrån uppföljningen av målen och prognostiserat resultat är att kommunen är på 
god väg att uppnå en god ekonomisk hushållning. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet överlämnades utan förslag till beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) yrkar att utbildningsnämnden och socialnämnden tillskjuts 1,3 
miljoner kronor respektive 7,4 miljoner kronor för att uppnå en budget i balans. 

 

Johan Abrahamsson (M) yrkar att de nämnder som prognostiserar ett underskott 
gentemot budget ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag till 
åtgärder för innevarande år. Åtgärderna ska skriftligen återredovisas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast innan novembers utgång. 

 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att budgetramen för år 2022 utökas med 10 
miljoner kronor och fördelas till: 

Socialnämnden 8 miljoner kronor 
Utbildningsnämnden 2 miljoner kronor 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) bedömer att majoritetens yrkande är 
huvudförslag till beslut. 
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Janne Janssons (S) yrkande mot Marie 
Engström Rosengrens (V) yrkande för att utse motförslag till majoritetens 
huvudförslag och finner att Janne Janssons (S) yrkande ska utgöra motförslag.  

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer därefter huvudförslaget och motförslaget 
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
huvudförslaget. 

Underlag för beslut 

Ekonomisk prognos för tertial 2, Tekniska nämnden 2022 

Protokollsutdrag Tn § 102/22 

Protokollsutdrag Tn § 97/22 

Protokollsutdrag Tn 96/22 

Protokollsutdrag Ksau § 246/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-23 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-16 

Delårsrapport – augusti 2022 Mariestads kommun 

Protokollsutdrag – Öfn § 21/22 

Delårsrapport Överförmyndarnämnden 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Ekonomichef, Christina Olsson) 
(Utbildningschef, Maria Appelgren) 
(Teknisk chef, Johan Myhrman) 
(Socialchef, Anitta Into) 
(Äldre- och omsorgschef, Annelie Åberg) 
(HR-chef, Per Johansson) 
(Stabschef, Per Garenius) 
(Tf. miljö- och byggnadschef, Pia Ekström) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 246                                                   Dnr 2022/00014 

Delårsrapport 2022 för Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska uppföljning ske 
av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

Delårsresultatet per 31 augusti 2022 uppgår till 139,8 miljoner kronor (mkr). 
Mariestads kommun prognostiserar ett positivt resultat för år 2022 om 119,7 mkr 
vilket är 65,7 mkr bättre än det budgeterade resultatet.  

För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid delåret krävs att trenden för 
kommunfullmäktiges mål (både det finansiella målet och de fyra verksamhetsmålen) 
är positiv. Kommunfullmäktiges första mål, det ekonomiska målet, mäts årligen 
utifrån tre delmål. Målen gäller över mandatperioden och ett år till i nya 
mandatperioden. 

Kommunfullmäktige målet; Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi 
och god ekonomisk hushållning beräknas att uppnås under mandatperioden och ett 
år till i nya mandatperioden. Detta genom att resultatmålet och soliditetsmålet har 
uppnåtts hittills och prognostiseras att uppnås 2022. Investeringsmålet uppnås hittills 
utifrån att skattefinansierade investeringar, exklusive exploateringar är 
självfinansierade samt att investeringsnivån är inom beslutad ram.  Det som däremot 
bör beaktas är investeringsnivån framåt samt finansieringsnivån av egna medel.  
Investeringsmålet, som syftar till att minska lånefinansiering, visar hittills på att en 
större del av investeringarna är självfinansierade.  

Vad gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål har verksamheterna under årets 
första åtta månader arbetat med flertalet aktiviteter med syfte att bidra till 
måluppfyllelse för respektive nämnds mål. Aktiviteterna utgör en indikator för 
trenden för respektive nämndmål. Trenden för respektive nämndmål summeras till 
trenden för respektive kommunfullmäktigemål. Nämndernas mål bidrar sammantaget 
till en positiv trend för samtliga fyra kommunfullmäktigemål vid delåret. Kommunen 
är därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges fyra 
verksamhetsmål för mandatperioden och ett år till i nya mandatperioden. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Agenda 21 är en del av kommunens måluppföljning vilket följs upp i 
delårsrapporten. 
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Bedömning ur social dimension 

Delårsrapporten omfattar en analys utifrån personalförhållandena. Det innebär bland 
annat att vi kan se en ökning av sjukfrånvaron i kommunen, både bland män och 
kvinnor samt inom samtliga ålderskategorier, utom långtidsfrånvaron i de lägre 
åldrarna. Förklaringen är främst pandemins effekter och då att fler stannar hemma på 
grund av förkylningssymptom. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapport 2 (T2) omfattas både av ett delårsresultat och en årsprognos samt en 
samlad bedömning utifrån god ekonomis hushållning. För att uppnå en god 
ekonomisk hushållning ska samtliga kommunfullmäktige mål uppnås under 
mandatperioden och ett år in i nya mandatperioden. Den samlade bedömningen 
utifrån uppföljningen av målen och prognostiserat resultat är att kommunen är på 
god väg att uppnå en god ekonomisk hushållning. 
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Delårsrapport 2022 för Mariestads kommun 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 
 
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att bedriva verksamheten inom 

beslutade budgetramar.  
 

3. De nämnder som prognostiserar ett underskott gentemot budget ska 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag till åtgärder för 
innevarande år. Åtgärderna ska skriftligen återredovisas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast innan novembers utgång.  

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska 
uppföljning ske av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet till och 
med augusti månads utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt 
måluppföljning.  
 
Delårsresultatet per 31 augusti 2022 uppgår till 139,8 miljoner kronor (mkr). 
Mariestads kommun prognostiserar ett positivt resultat för år 2022 om 119,7 
mkr vilket är 65,7 mkr bättre än det budgeterade resultatet.  
 
För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid delåret krävs att trenden för 
kommunfullmäktiges mål (både det finansiella målet och de fyra 
verksamhetsmålen) är positiv. Kommunfullmäktiges första mål, det ekonomiska 
målet, mäts årligen utifrån tre delmål. Målen gäller över mandatperioden och ett 
år till i nya mandatperioden. 
 
Kommunfullmäktige målet; Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar 
ekonomi och god ekonomisk hushållning beräknas att uppnås under 
mandatperioden och ett år till i nya mandatperioden. Detta genom att 
resultatmålet och soliditetsmålet har uppnåtts hittills och prognostiseras att 
uppnås 2022. Investeringsmålet uppnås hittills utifrån att skattefinansierade 
investeringar, exklusive exploateringar är självfinansierade samt att 
investeringsnivån är inom beslutad ram.  Det som däremot bör beaktas är 
investeringsnivån framåt samt finansieringsnivån av egna medel.  
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Investeringsmålet, som syftar till att minska lånefinansiering, visar hittills på att 
en större del av investeringarna är självfinansierade.  
 
Vad gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål har verksamheterna under 
årets första åtta månader arbetat med flertalet aktiviteter med syfte att bidra till 
måluppfyllelse för respektive nämnds mål. Aktiviteterna utgör en indikator för 
trenden för respektive nämndmål. Trenden för respektive nämndmål summeras 
till trenden för respektive kommunfullmäktigemål. Nämndernas mål bidrar 
sammantaget till en positiv trend för samtliga fyra kommunfullmäktigemål vid 
delåret. Kommunen är därmed på god väg att bidra till måluppfyllelse för 
kommunfullmäktiges fyra verksamhetsmål för mandatperioden och ett år till i 
nya mandatperioden. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Agenda 21 är en del av kommunens måluppföljning vilket följs upp i 
delårsrapporten. 

Bedömning ur social dimension 

Delårsrapporten omfattar en analys utifrån personalförhållandena. Det innebär 
bland annat att vi kan se en ökning av sjukfrånvaron i kommunen, både bland 
män och kvinnor samt inom samtliga ålderskategorier, utom långtidsfrånvaron i 
de lägre åldrarna. Förklaringen är främst pandemins effekter och då att fler 
stannar hemma på grund av förkylningssymptom. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapport 2 (T2) omfattas både av ett delårsresultat och en årsprognos samt 
en samlad bedömning utifrån god ekonomis hushållning. För att uppnå en god 
ekonomisk hushållning ska samtliga kommunfullmäktige mål uppnås under 
mandatperioden och ett år in i nya mandatperioden. Den samlade bedömningen 
utifrån uppföljningen av målen och prognostiserat resultat är att kommunen är 
på god väg att uppnå en god ekonomisk hushållning. 
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Delårsrapport 2022 för Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 
 
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att bedriva verksamheten inom beslutade 

budgetramar.  
 

3. De nämnder som prognostiserar ett underskott gentemot budget ska återkomma till   
kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag till åtgärder för innevarande år. Åtgärderna 
ska skriftligen återredovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast novembers 
utgång.  

 

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska uppföljning 

ske av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti 

månads utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

Delårsresultatet per 31 augusti 2022 uppgår till 139,8 miljoner kronor (mkr). Mariestads 
kommun prognostiserar ett positivt resultat för år 2022 om 119,7 mkr vilket är 65,7 mkr 
bättre än det budgeterade resultatet.  

För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid delåret krävs att trenden för 
kommunfullmäktiges mål (både det finansiella målet och de fyra verksamhetsmålen) är 
positiv. Kommunfullmäktiges första mål, det ekonomiska målet, mäts årligen utifrån tre 
delmål. Målen gäller över mandatperioden och ett år till i nya mandatperioden. 

Kommunfullmäktige målet; Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi 

och god ekonomisk hushållning beräknas att uppnås under mandatperioden och ett år 

till i nya mandatperioden. Detta genom att resultatmålet och soliditetsmålet har uppnåtts 

hittills och prognostiseras att uppnås 2022. Investeringsmålet uppnås hittills utifrån att 

skattefinansierade investeringar, exklusive exploateringar är självfinansierade samt att 

investeringsnivån är inom beslutad ram.  Det som däremot bör beaktas är 

investeringsnivån framåt samt finansieringsnivån av egna medel.  Investeringsmålet, som 

syftar till att minska lånefinansiering, visar hittills på att en större del av investeringarna 

är självfinansierade.  
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Vad gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål har verksamheterna under årets första åtta 
månader arbetat med flertalet aktiviteter med syfte att bidra till måluppfyllelse för respektive 
nämnds mål. Aktiviteterna utgör en indikator för trenden för respektive nämndmål. 
Trenden för respektive nämndmål summeras till trenden för respektive 
kommunfullmäktigemål. Nämndernas mål bidrar sammantaget till en positiv trend för 
samtliga fyra kommunfullmäktigemål vid delåret. Kommunen är därmed på god väg att 
bidra till måluppfyllelse för kommunfullmäktiges fyra verksamhetsmål för mandatperioden 
och ett år till i nya mandatperioden. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Agenda 21 är en del av kommunens måluppföljning vilket följs upp i 

delårsrapporten. 

Bedömning ur social dimension 

Delårsrapporten omfattar en analys utifrån personalförhållandena. Det innebär 

bland annat att vi kan se en ökning av sjukfrånvaron i kommunen, både bland 

män och kvinnor samt inom samtliga ålderskategorier, utom långtidsfrånvaron i 

de lägre åldrarna. Förklaringen är främst pandemins effekter och då att fler 

stannar hemma på grund av förkylningssymptom. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapport 2 (T2) omfattas både av ett delårsresultat och en årsprognos samt 

en samlad bedömning utifrån god ekonomis hushållning. För att uppnå en god 

ekonomisk hushållning ska samtliga kommunfullmäktige mål uppnås under 

mandatperioden och ett år in i nya mandatperioden. Den samlade bedömningen 

utifrån uppföljningen av målen och prognostiserat resultat är att kommunen är på 

god väg att uppnå en god ekonomisk hushållning. 
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1 Inledning 

1.1 Kommunens politiska organisation 

 

1.2 Mandatfördelning i kommunen 

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

Kommunens politiker 

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

Kommunalråd 

Kommunstyrelsens ordförande är arvoderad på heltid, oppositionsrådet är arvoderad med 80 
procent av en heltidstjänst och kommunstyrelsens vice ordförande är arvoderad med en 
halvtidstjänst. 

Johan Abrahamsson (M) är kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande. Anders Karlsson 
(C) är kommunstyrelsens vice ordförande. Ida Ekeroth Clausson (S) är kommunstyrelsens andra 
vice ordförande tillika oppositionsråd. 

Kommunfullmäktige 

Jan Wahn (C) är ordförande, Erik Ekblom (M) är vice ordförande och andre vice ordförande är 
Gun-Britt Alenljung (S). 

Tjänstemän 

För att bereda och genomföra politikens beslut behövs offentligt anställda tjänstemän. Det rör sig 
inte bara om allmänkunniga administratörer utan också om specialiserade professioner som 
jurister, ekonomer, lärare och många andra yrken. Dessa är tjänstemän och är alltså inte valda av 
folket utan är anställda av kommunen. Tjänstemännens uppgift är att hjälpa politikerna att bereda 
och verkställa deras olika beslut. När politikerna beslutat vad som ska göras bestämmer 
tjänstemännen sedan hur det praktiskt ska göras för att de mål eller resultat som politikerna tagit 
beslut om ska uppnås. 

1.3 Ekonomi och verksamhet i korthet 

Nyckeltal 
Delårsbokslut 

2022 
Delårsbokslut 

2021 
Budget 

2022 
Prognos 

2022 
Årsbokslut 

2021 

Årets resultat (mkr) 139,8 83,7 31,3 119,7 96,6 

Resultat i % av skatt och 
statsbidrag 

12,9 8,2  3,4 7,4 6,3 

Skatt och 
statsbidragsutvecklingen (%) 

5,8 5,0 5,5 3,0 5,5 

Nettokostnadsutvecklingen (%) 0,6 4,5 4,3 -1,7 3,8 

Exploateringsintäkter (mkr) 11,5 13,1 10,0 15,0 26,6 

Investeringar inklusive 
ombudgeteringar (mkr) 

82,3 139,8 361,1 212,7 227,6 

Nyupplåning (mkr) 100 100 120 50 150 

 
Kommunens delårsresultat uppgår till 139,8 mkr vilket är en förbättring gentemot föregående års 
delårsresultat. Åren är mycket svåra att jämföra med varandra eftersom båda åren påverkas starkt 
av externa omvärldsfaktorer.  
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2 Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen ger en översiktlig bild av utvecklingen i kommunens verksamhet. I förvaltningsberättelsen 
beskrivs även viktiga händelser som har inträffat under året, förväntad utveckling, viktiga personalförhållanden 
och annat som är av betydelse för styrning och uppföljning. 

2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Mariestads kommun redovisar ett delårsresultat som uppgår till 139,8 miljoner kronor (mkr). 

Delårsresultatet föregående år uppgick till 83,7 mkr. De båda årens resultat har en stor 

påverkan av pandemins konsekvenser och kriget i Ukraina samt pågående inflation. Detta 

medför att det är och kommer att vara svårt att jämföra dessa år med varandra.  

Mariestad kommunen redovisar en positiv prognos om 119,7 mkr, vilket är 65,7 mkr bättre än 

budgeterat resultat. Det är en förbättring mot tertial 1 med cirka 23 mkr och beror främst på 

en förbättrad skatteprognos med 16 mkr.  

Kommunen prognostiserar ett resultat på 119,7 mkr, vilket motsvarar 7,4 procent av skatt 

och statsbidrag. Detta medför att det finansiella målet om att resultatet ska vara minst 2 

procent av skatt och statsbidrag över mandatperioden förväntas uppnås. Det andra finansiella 

målet, det långsiktiga handlingsutrymmet det vill säga soliditetsmåttet, ska öka med minst 1 

procent per år prognostiseras också att uppnås. Investeringsmålet, som syftar till att minska 

lånefinansiering, visar hittills på att en större del av investeringarna är självfinansierade. 

Däremot är det viktigt att anpassa framtidens investeringsram till resultatutvecklingen för att 

klara en hög självfinansiering. 

Kommunen har hittills i år investerat för 82,3 mkr och prognostiserar för 212,7 mkr. Total 
budget för investeringar är 361,1 mkr. I detta ingår en tilläggsbudget och omdisponerad budget 
från 2021 på totalt 201 mkr. Vid delåret har investeringar i exploateringsverksamhet gjorts med 
34,5 mkr vilket främst avser inköp av mark för kommande etableringar. I skattefinansierad 
verksamhet har investeringar gjorts inom bland annat omgestaltning Stockholmsvägen, 
renovering ishallen och fastighetsrenoveringar. 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning ska samtliga kommunfullmäktige mål uppnås 

under mandatperioden och ett år in i nya mandatperioden. Den samlade bedömningen utifrån 

uppföljningen av målen och prognostiserat resultat är att kommunen är på god väg att uppnå 

en god ekonomisk hushållning. 

Omvärldens konjunkturutveckling 

En inflations- och räntechock sänker konjunkturutsikterna i år och det kommande året. Den 
höga inflationstakten har fått fäste i ekonomin och påverkar alla sektorer och därmed urholkas 
köpkraften för företag, hushåll och kommuner. 

Den globala konjunkturutvecklingen dämpas främst av finanspolitiken i USA, kriget i Ukraina 
samt den kinesiska ekonomin. Finanspolitiken i USA har påverkats starkt av den expansiva 
finanspolitik som fördes under pandemin därefter följde en hög inflation och räntehöjningar för 
att dämpa ekonomin. Europas ekonomi har påverkats av kriget i Ukraina genom höjda priser på 
energi och livsmedel. Stängning av gasflödet till Europa har också bidragit till försämringar i 
ekonomin. Den kinesiska ekonomin besväras fortsatt av covidrelaterade nedstängningar och en 
inhemsk fastighetskris. 



Mariestads kommun, Tertial 2 med delårsbokslut 2022 6(52) 

Sammantaget kommer BNP i vår omvärld att växa svagare under 2023 än 2022, liksom 2022 
kommer visa svagare tillväxt än 2021. Omvärlden kommer således att i en allt mindre grad ge 
draghjälp till den svenska ekonomin. 

Sveriges konjunkturutveckling  

Den svenska ekonomin bromsas in under 2022. Den höga inflationen och de stigande räntorna 
slår alltmer mot investeringar och hushållens konsumtion de kommande åren. Högre räntor och 
uppvärmningskostnader får en dämpande effekt på bostadsefterfrågan och därmed på 
bostadspriserna. Generellt leder mindre optimistiska hushåll och företag till att investeringarna 
skjuts på framtiden eller uteblir. Svaga investeringar totalt sett för näringslivet tynger därför den 
inhemska efterfrågetillväxten kommande år. 

Den höga inflationstakten är nu brett förankrad. Vi kan se att det är stora prishöjningar på 
flertalet av varor och tjänster. Därtill höga energipriser, såsom el och drivmedel. Inflationen var 
vid årets början knappt 4 procent och i juni uppgick den till 8,5 procent. Bakom uppgången i år 
ligger framför allt prishöjningarna på livsmedel. I dagsläget finns det inget som tyder på att 
inflationen kommer minska vilket gör att vi kan anta en höst med stigande livsmedelspriser och 
högre elpriser under vintern. 

Riksbankens höjningar av styrräntan har på kort tid lyft de korta marknadsräntorna. En fortsatt 
snabb åtstramning medför allt högre boräntor. Hur djup kommande lågkonjunktur kommer att 
bli kommer att avgöras under hösten och vintern, och då framför allt med fokus på 
ränteutvecklingen. 

Befolkningsutvecklingen 

Mariestads kommuns befolkning ökade med 63 personer under första halvan av 2022. I slutet av 
juni hade kommunen 24 786 invånare och vid årsskiftet 2020/2021 hade kommunen 24 723 
invånare. Under första halvan av 2022 har det fötts 115 barn och under perioden har det avlidit 
168 personer. Kommunen har fått 539 nya invånare som flyttat till kommunen och antalet 
personer som flyttat från kommunen har varit 449 personer. 
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2.2 Viktiga händelser och utveckling under året 

Under årets första halvår har flera viktiga händelser skett inom kommunens verksamheter. Här 
nedan anges några som har övergripande påverkan av kommunens utveckling i framtiden.  

Det som är den största och som kommer att ha en stor påverkan på kommunens utveckling i 
framtiden är Volvokoncernens beslut att etablera en batterifabrik i Mariestad. Det kommer att 
påverka kommunen och kommunkoncernen både i närtid och flera år framåt. För att bemöta 
utvecklingen har kommunen påbörjat arbete med att ta fram nya detaljplaner för bostäder samt 
planer för strategisk exploateringsmark. 

Etableringen kommer att medföra en ökad befolkning och därmed ökade demografiska behov. 
Finansiell planering och medföljande strategiska beslut kommer att arbetas fram under hösten. 

För att fortsätta utvecklingen av trygga miljöer i kommunen har det under året beslutats om en ny 
säkerhetsenhet. Enheten kommer att arbeta mer aktivt med trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete. Målet är att skapa ett attraktivt samhälle där invånarna trivs och mår 
bra.  

2.3 Kommunens ekonomiska delårsresultat och årsprognos 

Kommunen redovisar ett delårsbokslut om 139,8 mkr vilket är i linje med årets prognostiserade 
resultat om 119,7 mkr. Nedan följer en kort analys och kommentar per nämnd. 

Nämnd/verksamhet (mkr) 
Delårsbokslut 

2022 
Budget  

2022 
Prognos 

2022 
Budget-
avvikelse 

Föregående 
budgetavvikelse 

(tertial 1) 

Kommunstyrelsen 91,9 -142,3 -140,4 1,9 -0,4 

Tekniska nämnden 120,0 -182,1 -181,5 0,6 -0,6 

Utbildningsnämnden 330,8 -535,4 -536,6 -1,3 -5,3 

Socialnämnden 392,3 -606,8 -614,2 -7,4 -10,5 

Miljö- och byggnadsnämnden 3,2 -6,6 -5,4 1,2 1,1 

Räddningstjänsten 22,1 -29,5 -29,5 0,0 0,0 

Revisionen 0,4 -0,9 -0,9 0,0 0,0 

Överförmyndarnämnd 1,2 -2,0 -2,0 0,0 0,0 

Delsumma 962,0 -1 505,5 -1 510,5 -5,0 -15,7 

Finansverksamhet -10,6 -22,7 2,0 24,7 13,4 

Verksamhetens nettokostnad 951,4 -1 528,3 -1 508,5 19,7 -2,3 

Skatteintäkter 802,8 1 165,5 1 204,3 38,8 23,0 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

281,4 412,8 421,4 8,6 20,6 

Finansiella intäkter 20,0 25,5 24,6 -0,9 1,5 

Finansiella kostnader -13,0 -21,5 -22,1 -0,6 0,0 

Delsumma 139,8 1 582,3 1 628,2 45,9 45,1 

Summa resultat 139,8 54,0 119,7 65,7 42,8 
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Kommunfullmäktige beslutade i samband med tertial 2 att omfördela budget från 
statsbidragsintäkterna till nämnderna för året 2022 med 12 mkr. Det innebar att 
utbildningsnämndens budget utökades med 4,0 mkr, tekniska nämnden med 2,5 mkr och 
socialnämnden med 5,5 mkr. 

Kommunstyrelsen 

Vid årets andra tertialuppföljning prognostiserar kommunstyrelsen ett överskott på 1,9 mkr. 
Överskotten som finns i de olika verksamheterna är till största del hänförliga till vakanser. Vidare 
kommer inte medel för hälsofrämjande aktiviteter att nyttjas fullt ut. Ett underskott om 0,4 mkr 
är hänförligt till Arbetsmarknadsenheten.  

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 1,3 mkr för nämndens verksamheter. 
Förskolans verksamhet är i stort sett i balans och prognosticerar överskott med 0,5 mkr. 
Osäkerhet finns kring barnantalet då födelsetalen är låga men inflyttning under de tidiga åren 
tenderar påverka barnantalet i förskolan. Grundskolan visar ett underskott motsvarande 2,0 mkr. 
En andel av underskottet beror på att några av grundskolans enheter beräknas ha färre elever än 
tidigare och måste planera om sin organisation. Grundsärskolan har fortsatt ett större underskott 
med anledning av mottagande av fler elever än tidigare prognostiserat. Budgeten för skolskjuts 
ingår i totalbeloppet och visar 1,2 mkr i underskott vilket hör samman med ökade 
transportkostnader samt att det är fler barn i behov av taxi till skolan utifrån särskilda behov eller 
växelvis boende. Gymnasiet visar ett underskott motsvarande 3,2 mkr varav 1,2 mkr gäller 
gymnasiesärskolan. Huvudsakligen gäller underskottet fem program där differensen i elevtalen i 
relation till programpeng påverkar. Kostavdelningen visar ett prognostiserat underskott på 3,6 
mkr på grund av ökade livsmedelskostnader samt att de allmänna restaurangerna inte återfått sina 
besökare efter att verksamheten varit stängd för allmänheten under pandemin. 

Socialnämnden 

Socialnämndens prognostiserade resultat är -7,4 mkr. Den förbättrade prognosen består bland 
annat av en budgetförstärkning som nämnden beslutat om på 5,5 mkr. Vidare har nämnden fått 
ett antal statsbidrag beviljade som var osäkra i T1 rapporten, som ytterligare förbättrar 
prognosen. Totalt har nämnden beviljats statsbidrag om 25,9 mkr. Under året har ersättning för 
sjuklönekostnader ersatts av Försäkringskassan med 6,2 mkr med anledning av pandemin. 
Kostnader för förbrukningsmaterial, inklusive Hubben uppgår till 3,5 mkr vilka täcks av 
statsbidraget "Säkerställa god vård av äldre". Statliga bidrag kommer att finansiera kostnaderna 
för ukrainska flyktingar varför det under 2022 inte kommer att få någon resultatpåverkan. Vidare 
råder det stor osäkerhet kring effekterna av kostnadsökningar på framför allt drivmedel och 
förbrukningsmaterial. 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om 1,2 mkr. Överskottet är framför 
allt hänförligt till byggverksamheten som prognostiseras ha högre intäkter än budgeterat. 
Intäkterna härleds till en hög inströmning av ärenden under början av året. Antalet 
bygglovsärenden har dock minskat efter sommaren och ligger nu på en mer normal nivå. 
Intäktsnivån för resten av året är svår att prognostisera, dels påverkar det osäkra ekonomiska 
läget och prisökningar. Osäkerheter finns också vad gäller de externa byggföretagens planering av 
bygglovsansökningar. 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott gentemot budget om 0,6 mkr. Inom 
verksamhetsområde Gata prognostiseras ett underskott med anledning av minskade intäkter på 
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nyttjande av allmänplatsmark. Snöfall i april påverkar negativt. Uppsida är större intäkter än 
förväntat vid småbåtshamnar och ställplatser. Prognostiserat underskott för fastighetsavdelningen 
har minskat till -0,3 mkr efter omprioriteringar. Avvikelsen beror främst på akuta 
underhållsåtgärder, advokatkostnader och konsultstöd för att kompensera vakanser. 
Lokalvårdsavdelningen prognostiserar ett underskott, detta till följd av att verksamheten inte 
lyckats inarbeta givna besparingar i kombination med ökade tim- och sjuklönekostnad. Vidare 
påverkar även ökade kostnader för förbrukningsmateriel och licenser negativt samt att 
budgeterad kostnad för pooltjänster inte motsvarat behovet. Tekniska nämndens taxefinansierad 
verksamhet VA prognostiserar ett överskott om 0,3 mkr, vilket främst förklaras av vakanser inom 
verksamheten. 

Finansverksamheten 

Finansverksamheten prognostiserar ett överskott om 24,7 mkr gentemot budget. Överskottet 
härleds framför allt till att konjunkturbufferten på 10 mkr inte kommer behöva nyttjas. 
Tomtförsäljningsintäkterna prognostiseras till 15 mkr, ett överskott om 5 mkr jämfört med 
budget. Personalomkostnadspålägget (PO) uppgår för år 2022 till 39,25 procent vilket är en 
sänkning i jämförelse med år 2021, detta medför ett överskott gentemot budget om 4,4 mkr. 
Vidare har inte budget för lönesatsningar och tillkommande kapitalkostnader förbrukats under 
året vilket innebär ett överskott om 2 mkr respektive 3,2 mkr jämfört med budget.  

Skatteintäkter och statsbidrag 

Sverige har haft en snabb återhämtning av ekonomin efter pandemin vilket visas i ökade 
skatteintäkter för åren 2021 och 2022. För Mariestads kommun innebär det en positiv avvikelse 
gentemot budget om totalt 38,8 mkr. Statsbidragen redovisar en positiv avvikelse gentemot 
budgeten i och generellt statsbidrag om 20 mkr. Kommunfullmäktige beslutade att omfördela 
12,0 mkr av dessa till nämnderna. Statsbidragen omfattas bl. a av extra generellt statsbidrag på 8 
mkr som upphör 2023. 

Finansnetto 
Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) är lägre än föregående år och 
uppgår till +2,5 mkr (+7,4 mkr 2021). Under året har marknadsräntorna stigit vilket gör att de 
finansiella kostnaderna därmed ökar. Alla räntekostnader i koncernbanken hanteras från 
kommunen. Bolagens finansiella kostnader inklusive räntepåslag debiteras bolagen månadsvis och 
är en finansiell intäkt i kommunen och redovisas under finansnettot. Kommunens räntekostnader 
på lån är 3,1 mkr för perioden till augusti, prognosen för helår är 9,5 mkr. I finansnettot ingår 
även en överskottsutdelning från Kommuninvest på 1,1 mkr. 
 
Investeringar 

 

Kommunens 
investeringsredovisning 2022 (mkr) 

Budget Prognos Budgetavvikelse 
Föregående 

budgetavvikelse 
Utfall per 31 

augusti 

Kommunstyrelsen 26,3 13,8 12,5 4,2 0,8 

Kommunstyrelsen 
exploateringsverksamhet 

157,9 76,2 81,7 10,0 34,5 

Tekniska nämnden 172,9 120,8 52,1 43,4 46,2 

Utbildningsnämnden 1,0 1,0 0,0 0,0 0,3 

Socialnämnden 3,0 0,9 2,2 1,5 0,5 

Totalt 361,1 212,7 148,5 59,1 82,3 
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Årets nettoinvesteringar uppgår vid delårsbokslutet till 82,3 mkr och årsprognosen uppgår till 
212,7 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutade under året att utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 
100 mkr. Detta på grund av kommunens behov av exploateringsmark till nya etableringar. 
Behovet av exploateringsbudget kommer pågå över tid.  

Tekniska nämndens investeringar vid delåret är 46,2 mkr och prognosen för året är 120,8 mkr. 
Flera större projekt har inte påbörjats utan beräknats att komma i gång efter årsskiftet. 
Materialbrist, långa leveranstider, personalomsättning och ökade kostnader för material har 
påverkat många projekt. De större avvikelserna avser bland annat tillbyggnad av Kvarnstenen och 
optimering av Lindholmens vattenverk. Prognosen är att endast en mindre del av 
projektbudgeten kommer att förbrukas i år. Lindholmens vattenverk kommer att startas under 
2023. 

Kostnadsökningar  

Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina, vilket lett till en utbudschock med markant höjda 
priser på energi och livsmedel. Rysslands eventuella avstängning av gasflöden har höjt risken för 
ett mer abrupt bakslag för den europeiska ekonomin. Delårsresultatet 2022 inkluderar en 
kostnadsökning av energi om 10 procent i jämförelse med samma period föregående år. Även 
drivmedel och livsmedel har ökat med 45 procent respektive 15 procent. Enligt Jordbruksverkets 
undersökning av prisutvecklingen för livsmedel under 2022 syns en procentuell ökning på 13 
procent. Dock ska tilläggas att det är osäkert hur stor del av kostnaden som ökat på grund av 
prisutvecklingen i omvärlden då föregående år även var ett pandemiår, vilket resulterade i att vissa 
verksamheter varit stängda samt att drivmedel inte behövts brukas i samma utsträckning på grund 
av digitala mötesformat. Totalt sett motsvarar prisutveckling av dessa varor och tjänster en 
kostnadsökning om 8,6 miljoner kronor per delåret. 

2.4 Finansiell analys 

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

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

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

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

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

2.4.1 Sammanfattning 

Kommunens delårsresultat för 2022 uppgår till 139,8 mkr. Mariestads kommun redovisar ett bra 
resultat i jämförelse med tidigare år men också i förhållande till beslutad budget. En viktig del av 
förklaringen är ökningen av skatt och statsbidrag. De ökar med 5,8 procent vid delåret och 3,0 
procent i årsprognosen. 
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Under 2022 uppgår nettoinvesteringsvolymen för perioden till 82,3 mkr vilket är 57,5 mkr lägre 
än föregående år. Investeringarna har finansierats med egna medel (resultatet och avskrivningar) 
till 228 procent. I jämförelse med 2021 är det en betydligt högre nivå och är även bättre än åren 
före det. I jämförelserna över åren ingår engångsintäkter som försäljningsintäkter och bidrag, 
vilket finansierat en del av tidigare investeringar. 

Kommunens risknivå mäter utvecklingen av likvida tillgångar och långfristiga skulder. När hänsyn 
tas till hela pensionsåtagandet är det långsiktiga handlingsutrymmet svagt. Under året har 
likviditeten stärkts genom nyupplåning. Ett finansiellt mått är soliditeten, inklusive hela 
pensionsåtagandet och uppgår vid delårsbokslutet till 8 procent, en ökning från 4 procent vid 
årsbokslutet 2021. Förklaring till detta är det höga delårsresultatet. 

I årsprognosen har verksamhetens nettokostnader en positiv budgetavvikelse på 19,7 mkr. Årets 
resultat har i årsprognosen en total positiv avvikelse gentemot budget på 65,7 mkr. Skatteintäkter 
och finansverksamheten visar stora positiva avvikelser i årsprognosen. Totalt visar nämnderna 
och verksamheternas nettokostnad på en god budgetföljsamhet på totalnivå. 

2.4.2 Resultat 

Resultat 
Delårsbokslut 

2022 
Delårsbokslut  

2021 
Budget  

2022 
Prognos  

2022 

Resultat (mkr) 139,8 83,7 31,3 119,7 

Procent av skatter 
och bidrag (%) 

12,9 8,2 3,4 7,4% 

Reavinster och 
jämförelsestörande 
poster (mkr) 

0,0 -0,4 0,0 0,0 

Resultat efter 
reavinster och 
jämförelsestörande 
poster (mkr) 

139,8 83,3 31,3 119,7 

 
Årets delårsresultat för kommunen är positivt och uppgår till 139,8 mkr, vilket är ett bra resultat i 
jämförelse med tidigare år och ett högre resultat än budget. I och med resultatet ökar det egna 
kapitalet med motsvarade belopp. Delårsresultatet motsvarar 12,9 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Enligt prognosen förväntas kommunen uppfylla det 
finansiella målet för god ekonomisk hushållning. 

Skatteintäkter och nettokostnader 

Utveckling av 
skatteintäkter och 

nettokostnader 

Delårsbokslut 
2022 

Delårsbokslut 
2021 

Budget  
2022 

Prognos  
2022 

Ökning/minskning av 
skatteintäkter och 
statsbidrag (mkr) 

59,7 49,2 82,0 47,4 

Procentuell förändring (%) 5,8 5,0 5,5 3,0 

Nettokostnadsökning/ 
minskning (mkr) 

5,8 40,4 63,0 -25,8 

Procentuell förändring (%) 0,6 4,5 4,3 -1,7 

 
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen har ökat med 59,7 miljoner kronor, vilket är högre 
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än samma tidpunkt föregående år. En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att 
nettokostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna från skatter och statsbidrag. Tabellen ovan 
visar att intäkterna från skatter och bidrag har ökat snabbare än nettokostnaderna under 2022. 

Skatteintäkter och statsbidrag har hittills i år ökat med 5,8 procent och nettokostnaderna med 0,6 
procent. Relationen mellan skatteintäkter/statsbidrag och nettokostnader måste vara stark om 
kommunen ska kunna möta framtidens demografiska förändringar och investeringsbehov. 

Investeringar 

Investerings- och 
exploateringsredovisning 

(mkr) 

Delårsbokslut 
2022 

Delårsbokslut 
2021 

Budget  
2022 

Prognos  
2022 

Investeringar, skattefinansierad 
verksamhet 

37,6 93,0 146,8 91,6 

Investeringar, taxefinansierad 
verksamhet 

10,2 21,8 56,4 44,9 

Investeringar, 
exploateringsverksamhet 

34,5 25,0 157,9 76,2 

Årets nettoinvesteringar 82,3 139,8 361,1 212,7 

Årets resultat + avskrivningar 187,6 130,0 133,0 193,7 

- i förhållande till årets 
nettoinvesteringar (%) 

227,9 93,0 36,8 91,1 

 
Årets nettoinvesteringar uppgår vid delårsbokslutet till 82,3 mkr och årsprognosen är 212,7 mkr. 
Total budget för investeringar är 361,1 mkr. I detta ingår en tilläggsbudget och omdisponerad 
budget från 2021 på totalt 201 mkr. 

Tillsammans med årets resultat skapar avskrivningarna utrymme för investeringar. Relationen 
mellan avskrivningarna och de faktiska nettoinvesteringarna ger en bild av om 
investeringsvolymen är påfrestande för skuldsättningen eller likviditeten. Som framgår av tabellen 
ovan ligger prognosen för nettoinvesteringarna för 2022 (212,7 mkr) högre än det utrymme som 
skapats från verksamheten (193,7 mkr). Detta medför en påfrestning på likviditeten, vilket även 
varit fallet tidigare år. För att skapa en långsiktig ekonomi i balans måste investeringsvolymen 
anpassas till utrymmet. 

2.4.3 Kapacitet 

Soliditet 
Delårsbokslut 

2022 
Delårsbokslut 

2021 
Budget  

2022 
Prognos  

2022 

Soliditet exklusive hela 
pensionsåtagandet och 
inklusive koncernbank (%) 

24 21 20 24 

Soliditet exklusive hela 
pensionsåtagandet och 
koncernbank (%) 

35 32 - 35 

Soliditet inklusive hela 
pensionsåtagandet och 
exklusive koncernbank (%) 

8 4 - 8 

Soliditet inklusive hela 
pensionsåtagandet och 
koncernbank (%) 

12 5 4 12 
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Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur 
stor del av kommunens tillgångar som finansieras av egna medel. 

Kommunen har genom införandet av koncernbank fått en högre balansomslutning, vilket gör att 
soliditeten förändras. För att kunna jämföra soliditeten med tidigare mål anges värdena både med 
och utan koncernbankens påverkan. 

Soliditeten exklusive pensionsåtagandet och koncernbanken uppgår till 35 procent, vilket är 3 
procent högre än föregående delårsresultat och 4 procent högre än vid årsbokslutet 2021. Att 
soliditeten exklusive pensionsåtagandet ökar beror främst på resultatnivån men också att mycket 
av investeringarna kunnat finansieras med egna medel under perioden. Även en bra likviditetsnivå 
som finansierar investeringar utan lån påverkar positivt. 

För att få en mer rättvis bild av kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme ska 
soliditeten mätas inklusive hela pensionsåtagandet, det vill säga den del som klassificeras som 
ansvarsförbindelse och som inte påverkar resultaträkningen. Soliditeten inklusive 
pensionsskulden men exklusive koncernbank uppgår vid delåret till 8 procent, en ökning med 4 
procentenheter jämfört med föregående delår och 2 procentenheter sedan senaste årsskiftet. 

Självfinansieringsgrad av 
investeringarna 

Delårsbokslut 
2022 

Delårsbokslut 
2021 

Budget  
2022 

Prognos  
2022 

Självfinansieringsgrad av 
investeringarna (%)* 

228 93 36 91 

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

Självfinansieringsgraden efter delårsresultatet 2022 är på en hög nivå, vilket förklaras av en hög 
resultatnivå. Nivån är högre än förra året vid samma tidpunkt. Mycket av investeringarna har 
finansierats med lånade medel de senaste åren men årets delårsresultat visar att årets investeringar 
har finansierats med egna medel. Nyupplåning har skett med anledning av den budgeterade nivån 
på investeringar. Utfallet av investeringarna har dock blivit lägre än planerat hittills under året. 
Det gör att mer nyupplåning inte behöver ske i närtid mer kvarstår över tid. 

2.4.4 Risk 

Finansiella tillgångar 
(mkr) 

Delårsbokslut  
2022 

Delårsbokslut  
2021 

Budget  
2022 

Prognos  
2022 

Aktier och andelar, 
bokfört värde 

64,1 37,2 37,2 64,1 

Likvida medel 152,1 73,2 25,0 50,0 

Checkkredit 150 150 150 150 

 
Likviditetsposition 

Likvida medel är ett mått på den kortsiktiga handlingsberedskapen. Medlen behövs för att 
garantera att verksamheterna kan fungera. Kommunen står som ansvarig för checkkrediten på 
koncernkontot och de kommunala bolagens saldo regleras som en skuld eller fordran vid 
bokslutet. Bolagen kan vid behov nyttja krediten löpande. Checkkrediten på 150 mkr har inte 
nyttjats under året. De kommunala bolagen hade vid bokslutstillfället per 31 augusti ett belopp på 
62,6 mkr tillgängligt, detta redovisas i kommunen som en kortfristig skuld på kommunägda bolag. 
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Årets kassaflöde 

Kommunens kassaflöde (likvida medel enligt ovan) har varit positivt och är 152,1mkr vid 
utgången av perioden. I detta ingår 62,61 mkr som är disponibelt på koncernkontot. Ett lägre 
utfall av likvida medel kopplat till investeringsredovisningen samt ett bra likviditetsflöde under 
året har påverkat kassaflödet positivt jämfört med budget. Investeringarna har finansierats utan 
lån. 

Finansiella skulder 
(mkr) 

Delårsbokslut 
2022 

Delårsbokslut  
2021 

Budget  
2022 

Prognos  
2022 

Lån i bank (kort- och 
långfristiga) 

2 209 2 072 2 327 2 205 

 
Kommunen och koncernen har från 2021 en koncernbank. Samtliga lån i koncernen redovisas 
hos kommunen. Av lån i bank vid delårsbokslut på 2 209 mkr avser 1 113 mkr lån i kommunens 
bolag. 

Kommunens låneskuld har ökat med 50 mkr under 2022. Även Mariehus AB har ökat 
låneskulden med 50,0 mkr. Amortering har skett med 7,6 mkr. Av koncernens totala skulder (2 
209 mkr) är 155 mkr intecknade i räntederivat hos bolagen. Övriga lån har både fast och rörlig 
ränta. Kommuninvest är långivare bakom samtliga skulder. Koncernens genomsnittliga ränta för 
de senaste 12 månaderna var 0,78 procent (0,81 procent 2021). 

Redovisning av finansiell riskhantering 

Finansiell verksamhet är förenad med risker, både finansiella och operativa. Mariestads kommun 
använder sig av olika instrument för att reducera riskerna. Koncernens finanspolicy anger vilka 
instrument som är tillåtna samt önskad nivå av riskexponering. Här följer en genomgång av olika 
risker, vilken policy som gäller samt en redovisning av årets riskhantering. 

Ränterisk 

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

Fast ränta kan uppnås på två sätt; antingen genom att teckna lån med fast ränta eller genom 
räntederivat i kombination med lån med rörlig ränta. I det sistnämnda fallet byter man den rörliga 
räntan i lånet mot en fast ränta i en så kallad ränteswap. Koncernen har totalt tre ränteswapar till 
ett värde av 155 mkr med en återstående löptid på mellan fyra och sex år. 

I finanspolicyn anges målen för skuldportföljens genomsnittliga räntebindning och 
kapitalbindning. Räntebindningen ska vara mellan ett och fem år och kapitalbindningen mellan 
ett och fem år. Vid periodens slut var de genomsnittliga värdena 1,94 år respektive 2,00 år. 

Koncernen har både fast och rörlig ränta för att minska och sprida riskerna över tid. Efter att 
koncernbanken startat sker under de närmaste åren en omarbetning av lånestrukturen till att få 
färre antal lån jämfört med tidigare där varje bolag och kommunen hade dem var för sig. 
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Pensionsåtaganden 

Pensionsåtaganden 
(mkr) 

Delårsbokslut 
2022 

Delårsbokslut  
2021 

Budget  
2022 

Prognos  
2022 

Avsättning till pensioner 
(inklusive löneskatt) 

20 17 21 19 

Pensionsförpliktelser äldre 
än 1998 (inklusive 
löneskatt) 

544 562 505 533 

Total 
pensionsförpliktelse 

563 579 526 552 

 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär i 
praktiken att större delen av skulden tas upp som en ansvarsförbindelse utanför resultat-och 
skuldredovisning. Denna del är dock lika viktig ur risksynpunkt då ansvarsförbindelsen kommer 
att generera framtida utbetalningar för kommunen. Den totala pensionsskulden är 563 mkr och 
totalt eget kapital är 828 mkr enligt balansräkningen. 

Det totala pensionsåtagandet har minskat mellan 2022 och 2021 liksom de senaste åren före det. 

Borgensåtaganden 

Borgensåtaganden 
(mkr) 

Delårsbokslut 
2022 

Delårsbokslut  
2021 

Budget  
2022 

Prognos  
2022 

Koncerninterna     

Mariehus AB 0,0 0,0 0,0 0,0 

VänerEnergi AB 0,0 0,0 0,0, 0,0 

Övrigt     

Mariestads 
äldreboende 

36,6 38,1 38,1 36,0 

HSB 0,2 0,4 0,4 0,3 

Föreningar 10,9 11,3 11,3 9,5 

Förlustansvar för 
egna hem och 
småhus 

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

Totalt 47,8 49,9 49,9 45,9 

 
Ett borgensåtagande innebär en risk att borgensmannen måste infria sitt åtagande. Riskens 
omfattning beror bland annat på vilken typ av borgen det gäller och för vem/vilka borgen har 
tecknats. 

I samband med införande av koncernbank har borgensåtaganden till de kommunala bolagen 
upphört. Avtal mellan parterna säkerställer bolagens åtaganden genom bland annat räntepåslag. 
Inga nya borgensåtagande har tecknats under året och befintliga minskar i belopp. 
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2.4.5 Kontroll 

Nämnd (mkr) Delårsresultat 2022 Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 

Kommunstyrelsen 91,9 142,3 140,4 1,9 

Tekniska nämnden 120,0 182,1 181,5 0,6 

Utbildningsnämnden 330,8 535,4 536,6 -1,3 

Socialnämnden 392,3 606,8 614,2 -7,4 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

3,2 6,6 5,4 1,2 

Räddningstjänsten 22,1 29,5 29,5 0,0 

Revisionen 0,4 0,9 0,9 0,0 

Överförmyndarnämnden 1,2 2,0 2,0 0,0 

Delsumma 962,0 1 505,5 1 510,5 -5,0 

Finansverksamhet -10,6 22,7 -2,0 24,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

951,4 1 528,3 1 508,5 19,7 

 
Vid delåret 2022 prognostiseras både överskott och underskott gentemot budget inom 
nämnderna. 

På totalnivå för hela kommunen visar analysen att kommunen har en god budgetkontroll, med 
undantag för socialnämnden och utbildningsnämnden, där budgetkontroller behöver ses över för 
att kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar framöver. Vidare är det av stor vikt att 
kommunen har kontroll över sina tilldelade medel och anpassar sina verksamheter därefter samt 
vidtar åtgärder för att få en budget i balans. 

2.5 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning är enligt kommunallagen att fastställa verksamhetsmål och 
finansiella mål för att erhålla en god ekonomi för kommande generationer. God ekonomisk 
hushållning betyder också att kommunen inom sina verksamheter ska säkerställa att resurserna 
används till rätt saker och att de nyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en 
ändamålsenlig styrning, till exempel genom att sätta upp mål, upprätta planer och program samt 
kontinuerligt följa upp utvecklingen. Till en god ekonomisk hushållning hör också att ha en 
beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar 
vidta nödvändiga åtgärder. 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning har kommunen beslutat fem 
kommunfullmäktigemål varav ett utifrån det finansiella perspektivet och fyra utifrån det 
samhälleliga uppdragets perspektiv. En grundläggande förutsättning för god ekonomisk 
hushållning är att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet inom budgetramarna. En god 
budgetföljsamhet visar också på en bra styrning av kommunens resurser. 
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Samlad bedömning av måluppfyllelsen 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning vid delåret krävs att trenden, för 
kommunfullmäktiges mål (både det finansiella målet och de fyra verksamhetsmålen), är positiv. 
Kommunfullmäktiges första mål, det ekonomiska målet, mäts årligen utifrån tre delmål.  

Vad gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål har verksamheterna arbetat med aktiviteter vars 
syfte att bidra till måluppfyllelse för respektive nämnds mål. Aktiviteterna utgör en indikator för 
trenden för respektive nämndmål vilket i sin tur summeras till trenden för respektive 
kommunfullmäktigemål. Nämndernas mål bidrar sammantaget till en positiv trend för samtliga 
fyra kommunfullmäktigemål vid delåret. Kommunen är därmed på god väg att bidra till 
måluppfyllelse för kommunfullmäktiges fyra verksamhetsmål för mandatperioden. 

Det finansiella målet; en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk 
hushållning - beräknas att uppnås genom att resultatmålet och soliditetsmålet har uppnåtts samt 
att prognosen visar på att det kommer att uppnås även för 2022. Investeringsmålet uppnås hittills 
utifrån att skattefinansierade investeringar, exklusive exploateringar, är självfinansierade samt att 
investeringsnivån är inom beslutad ram. Kommunen har de senaste åren haft en hög 
självfinansieringsgrad av investeringarna, vilket är förenligt med målet att minska 
lånefinansieringen över tid. Det som däremot bör beaktas är investeringsnivån nästa år samt dess 
självfinansieringsgrad. 

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

ekonomisk hushållning 

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För 
ekonomin ska det anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
De finansiella målen ska ge uttryck för realism och handlingsberedskap och vara anpassade till 
kommunens ekonomiska förutsättningar. 

Mariestad kommun har i nuläget en svag handlingsberedskap på längre sikt, vilket soliditetsmåttet 
visar. För att stärka kommunens soliditet kommer det att krävas ett årligt resultat på minst 2 
procent per år och en lägre lånefinansiering till investeringarna än i nuläget. För att säkerställa 
detta kommer det finansiella målet att mätas och följas upp årligen utifrån följande delmål: 

 Resultatet ska vara minst 2 procent över mandatperioden.  

Finansiellt mål Budget 2022 Prognos 2022 Årsbokslut 2021 Årsbokslut 2020 

Resultat (mkr) 31,3 119,7 96,6 42,8 

Procent av skatteintäkter och 
statsbidrag 

3,4 7,4 6,3 2,9 

Resultatmålet uppnås genom att årets resultat prognostiseras till 119,7 mkr vilket motsvarar 7,4 
procent av årets skatteintäkter och statsbidrag. Med hänsyn till årets prognostiserade resultat visas 
ett genomsnittsresultat på 5,4 %, vilket är mer än 2%.  

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

Finansiellt mål Budget 2022 Prognos 2022 Årsbokslut 2021 
Årsbokslut  

2020 

Soliditet exklusive 
pensionsåtaganden (%) 

20 35 31 29 
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Finansiellt mål Budget 2022 Prognos 2022 Årsbokslut 2021 
Årsbokslut  

2020 

Soliditet inklusive 
pensionsåtaganden (%) 

4 8 6 2 

Koncernbank har införts under 2021. Detta påverkar soliditeten då balansomslutning blir högre. 
Värdena i tabellen ovan avser exklusive koncernbank, för att ge möjlighet till en jämförelse med 
målet. För att öka soliditeten kommer det att krävas att investeringarna finansieras mer av egna 
medel det vill säga mindre lånefinansiering. För att uppnå det krävs ett högre resultat eller lägre 
investeringsnivå. Vid en jämförelse mellan de två olika soliditetsmåtten vid årsbokslutet 2021 och 
prognos 2022 framgår att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet bedöms öka från plus 6 
procent till plus 8 procent. Därmed uppnås målet om minst 1 % ökning per år.  

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

 Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över mandatperioden och total 
investeringsram om 270 mkr (2020–2022). 

 Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade över mandatperioden och total 
investeringsram om 216 mkr (2020–2022). 

 Koncernens samlade investeringsram över mandatperioden är 791 mkr och är fördelade 
enligt: 

o Mariestad kommun 486 mkr 
o Mariehus AB 170 mkr 
o VänerEnergi AB 135 mkr (88 procent) 

Nedan visas en sammanställning av investeringsmålet över perioden 2020–2022. Samt hur 
investeringen har finansierats. Kommunens höga resultat de senaste åren har genererat en hög 
självfinansieringsgrad inom den skattefinansierade verksamheten, vilket har reducerat 
lånefinansieringsgraden.  

Investeringar  
2020–2022 (mkr) 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Prognos 
2022 

Bokslut 2020 + bokslut 
2021 + prognos 2022 

Mål Avvikelse 

Kommunen 
skattefinansierad 
verksamhet 

145,3 203,1 167,9 516,3 270,0 -246,3 

Kommunen 
taxefinansierad verksamhet 

40,4 24,5 44,8 109,7 216,0 106,3 

Totalt kommunen 185,7 227,6 212,7 626,0 486,0 -140,0 

Mariehus AB 32,1 92,7 65,0 189,8 170,0 -19,8 

VänerEnergi AB 47,9 40,8 78,2 166,9 135,0 -31,9 

Totalt koncernen 265,7 361,1 355,9 982,7 791,0 -191,7 

Prognosen 2022 är enligt nämndernas prognoser vid tertial 2 och uppgår till 212,7 mkr i 
kommunen och totalt i koncernen 355,9 mkr. Kommunfullmäktige har under året beslutat att 
utöka budgeten med totalt 100 mkr och budgeten i kommunen uppgår till totalt 361,1 mkr. 
Utökningen av investeringsbudgeten har varit för markinköp för framtida exploatering av 
industrimark. 

För att uppnå målet med en investeringsnivå på 486 mkr i kommunen förutsätts att 
investeringarna hålls under prognosnivån för 2022. Målet på 486 mkr är beräknad utifrån 



Mariestads kommun, Tertial 2 med delårsbokslut 2022 20(52) 

reformpaketet, vilket medför ett resultat på 2 procent och en självfinansiering av skattefinansierad 
verksamhet.  

Under 2022 har finansieringen skett genom nyupplåning i kommunen med 50 mkr och i 
Mariehus AB med 50 mkr. Detta är enligt budgeterade och utförda investeringar under 2022. En 
god likviditet under året gör att någon ytterligare nyupplåning inte planeras under året. 
Kommunens höga resultat de senaste åren har genererat en hög självfinansieringsgrad inom den 
skattefinansierade verksamheten, vilket har reducerat lånefinansieringsgraden. Vilket är förenligt 
med målet att öka självfinansieringsgraden. 

Investeringar av skattefinansierad verksamhet ska vara självfinansierade. Det som ska exkluderas 
är exploateringsinvesteringarna i och med att de kommer att generera intäkter i framtiden. 
Prognosen tyder på att investeringarna kommer att uppgå till 212,7 mkr. Kommunens 
prognostiserade resultat och avskrivningar uppgår till 199,7 mkr vilket motsvara egna medel. 
Prognosen för skattefinansierade investeringar uppgår till 91,6 mkr, vilket medför att de täcks 
inom de 199,7 mkr. 

Investeringar i taxefinansierad verksamhet prognostiseras till 44,8 mkr. Dessa investeringar ska 
vara finansierade via VA-kollektivet. 

Investeringar inom exploateringsverksamhet prognostiseras till 76,2 mkr, vilket avser exploatering 
av mark som kommer att generera försäljningsintäkter till kommunen i framtiden. 

2. Mariestad – en trygg kommun för alla 

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

Måluppfyllelse status   Positiv trend 

Nämnderna arbetar med åtta nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Fler av 
nämnderna bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till måluppfyllelse för 
kommunfullmäktigemålet. Den samlade bedömningen är att kommunfullmäktigemålet har en 
positiv trend. 

Detta bedöms utifrån följande kommentarer: 

 Arbete pågår med att ge stöd till flyktingar från Ukraina. En verksamhetsövergripande 
grupp har bildats och i denna grupp ingår frivilligorganisationer som bland annat Röda 
Korset och Rädda barnen som på volontärbasis hjälper till. Två trygghetsvandringar är 
genomförda under våren 2022, där folkhälsostrateg, säkerhetssamordnare och polis har 
ansvarat för genomförandet. 

 Inom utbildningsnämnden visar förskolan generellt ett högt resultat gällande barnens 
trygghet i verksamheterna utifrån den enkät som vårdnadshavare svarar på varje år. 
Elever i grundskolan och gymnasiet visar samma resultat gällande trygghet som tidigare 
år, med undantag för elever i årskurs 8 som visar ett högre resultat. Det främjande och 
förebyggande arbetet kopplat till trygghet och studiero har utvecklat ledarskapet, flera 
kompetenshöjande insatser har gjorts. Även elevhälsoteamets intensifierade arbete att 
tillsammans göra tidiga insatser upplevs ha gett resultat. Även Vuxenutbildningens enkät 
visar att eleverna upplever trygghet och studiero. Kompetenshöjande insatser kring 
diskriminering och kränkande behandling har genomförts. 
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 Inom socialnämnden pågår utbildningsinsatser till all personal samt att enhetscheferna har 
ett tydligt uppdrag att agera vid misstanke om personal använder droger eller alkohol i allt 
för stor mängd. Andra verksamheter har informerats om hur orosanmälan ska 
genomföras och hur dessa hanteras. Att arbeta förebyggande är alltid att föredra inom 
detta område och det arbetet kommer att intensifieras framåt. 

 Verksamhet miljö och bygg har ett tydligt och strukturerat samarbete. En 
prioriteringsordning för tillsynsärenden är upprättad i formen av behovsutredning och 
efterföljande tillsynsplan. 

Nämndens mål Måluppfyllelse status Nämnd 

I Mariestad är det självklart att alla 
hjälps åt och att alla är inkluderade 

  

  Positiv trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 

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

  

  Positiv trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 

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

  

  Positiv trend 
 

 

Utbildningsnämnden 

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

  

  Positiv trend 
 

 

Socialnämnden 

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

  

  Positiv trend 
 

 

Socialnämnden 

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 

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 

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

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Tekniska nämnden 

Vi ska minska vårt klimatavtryck 
och vår miljöpåverkan 

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Tekniska nämnden 

3. Mariestad – en kreativ och innovativ kommun 

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

Måluppfyllelse status   Positiv trend 

Nämnderna arbetar med sju nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Samtliga 
nämnder förutom Socialnämnden bedömer att de på ett positivt sätt bidrar till måluppfyllelse för 
kommunfullmäktigemålet. Bedömningen neutral trend inom socialnämnden beror mycket på det 
gångna årets omorganisation. Den samlade bedömningen är att kommunfullmäktigemålet har en 
positiv trend. 
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Detta bedöms utifrån följande kommentarer: 

 Kommundirektören har givit uppdrag att ta fram strategi för fortsatt arbete med 
kommunens arbetsgivarvarumärke och kompetensutvecklingsplan. Under hösten 
kommer ett koncept för introduktionsträffar tas fram. 

 Det digitala klivet inom samhällsbyggnadsprocessen är i gång. Det är ett strategiskt 
förhållningssätt i omorganisationen inom förvaltningen och prioriterat under hösten 2022 
och 2023. Ingången till Mariestads kommun förtydligas genom tydlig webb och E-tjänst. 

 Förskolan har fokuserat på arbetet med nya läroplanen och tillgängliga lärmiljöer. 
Pedagoger dokumenterar kontinuerligt och kopplar arbete mot enskilda barn vilket 
underlättar samtal med vårdnadshavare. Grundskola och gymnasiets fokus ligger på 
arbete för ökad elevnärvaro. Analys kring elever som inte når målen har gjorts både på 
individ och gruppnivå och visar att arbetet kring motivation krävs. 

 Socialnämndens arbete med att hitta digitala lösningar som gynnar 
brukare/boende/klienter går framåt. E-tjänst för orosanmälningar och säker e-post har 
utvecklats. En digitaliseringsgrupp är i gång och en I-tjänst för tips om behov och förslag 
har utformats. På APT diskuterats mål och vad man önskar förändra. Utbildningsinsatser 
för att öka kvalitén i arbete, målet är att insatserna ska leda till positiv förändringskultur. 
Årets omorganisation har inneburit att man haft mycket att fokusera på. 

 Inom Miljö- och byggnadsnämnden har nätverksträffar kommit i gång och till stora delar 
är målet med att ha en positiv förändringskultur i positiv trend. Förslag och idéer från den 
egna verksamheten fångas upp vid APT samt inom de olika grupperna. 
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Nämndens mål Måluppfyllelse status Nämnd 

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

  

  Positiv trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 

Mariestad ligger i framkant och 
andra aktörer inspireras av oss 

  

  Positiv trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 

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

  

  Positiv trend 
 

 

Utbildningsnämnden 

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

  

  Neutral trend 
 

 

Socialnämnden 

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

  

  Neutral trend 
 

 

Socialnämnden 

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

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 

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

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Tekniska nämnden 

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

ett gott bemötande 

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

Måluppfyllelse status   Neutral trend 

Nämnderna arbetar med fem nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. 
Nämnder förutom socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden bedömer att de på ett 
positivt sätt bidrar till måluppfyllelse för kommunfullmäktigemålet. Den samlade bedömningen är 
att kommunfullmäktigemålet har en neutral trend. 

Detta bedöms utifrån följande kommentarer: 

 Arbetet med en ny publik webb har startats upp under våren 2022 och planeras slutföras 
2023. Den samlade bedömningen från kommunstyrelsenämnden är att aktiviteten ger 
goda förutsättningar för att målet kommer att uppnås. 

 Inom utbildningsnämnden har samverkan med socialtjänst, BVC och tandvården inom 
SAMBU (samverkan barn och unga) lett till att det finns fler kontaktvägar och 
arbetsformer för arbetet kring barn och familjer. Grundskolan arbetar med tillgängliga 
lärmiljöer och likvärdig elevhälsa för att möta upp olika elevers behov. I gymnasiet visar 
resultaten gällande inflytande och delaktighet en stor variation mellan enkätsvaren på 
programmen. Programmen behöver undersöka vad eleverna anser vara viktigt att ha 
inflytande över. 
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 Delar av socialnämndens verksamheter genomförde hösten 2021 SKR:s brukarenkät och 
nådde generellt en hög kundnöjdhet hösten 2021. Detta är redovisat till socialnämnden. 
Nämndens nyinrättade tjänster, socialt ansvarig samordnare, SAS, och kvalificerad 
utredare kommer att kunna genomföra denna undersökning kommande år samt utveckla 
metoder för att följa upp verksamheterna och insatsernas kvalité. 

 Miljö- och byggnadsnämnden redovisar att det finns en negativ 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. 

 

Nämndens mål Måluppfyllelse status Nämnd 

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

  

  Positiv trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 

Se och förstå alla barn och elever   

  Positiv trend 
 

 

Utbildningsnämnden 

Alla medborgare får ett tryggt och 
korrekt bemötande av 
socialnämndens verksamheter 

  

  Neutral trend 
 

 

Socialnämnden 

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

  

  Neutral trend 
 

 

MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Upplevelsen i mötet med vår 
verksamhet är professionellt och 
trevligt 

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Tekniska nämnden 
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5. Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun 

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

Måluppfyllelse status   Positiv trend 

Nämnderna arbetar med åtta nämndspecifika mål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Den 
samlade bedömningen är att kommunfullmäktigemålet har en positiv trend. 

Detta bedöms utifrån följande kommentarer: 

 Kommunen har genomfört 86 företagsbesök varav 37 av dem skett via telefonsamtal på 
grund av covid. Aktiviteten ger goda förutsättningar för att mål kommer att uppnås. 

 Utkast till förvaltningschefsinstruktion har tagits fram och är under bearbetning. Underlag 
från extern aktör i projektet Blå- och grön infrastruktur i biosfärområdet ska levereras 
hösten 2022. 

 Utvecklingen av kommunkoncernen är påbörjat och kommer överlämnas till politiken 
under hösten 2023. Utveckla kommunal samverkan ska påbörjas efter valet i samarbete 
med MTG kommundirektörerna. 

 Utbildningsnämnden arbetat med den strategiska kompetensförsörjningsplanen. Arbete 
har påbörjats med fokus på skolpersonalens arbetsmiljö som helhet genom att stärka 
arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 Kostavdelningen har genomfört webbutbildningar, inspirationsdagar och diskussioner på 
APT för att öka kunskapsnivå kring näringslära, datorkunskap och hygienkunskap. 

 Förskolans utvecklingsarbete har präglats av implementeringen av helhetsidén, ett 
pedagogiskt underlag för utformning av undervisningen för att skapa likvärdig förskola 
med hög kvalitet. Grundskolan arbetar med att skapa trygghet genom kontinuitet och 
ökad tillgång till elevhälsa och till digitaliseringsstrateg. Gymnasiet har sett över SYV-
planen. 

 Rekrytering av nya medarbetare inom socialnämnden har varierat stort. 
Förändringsarbetet med delningen av sektorn tros ha påverkat detta. När nya chefer finns 
på plats kommer de två förvaltningarna kunna fokusera på att skapa lugn och ro på 
arbetsplatserna och fokus på arbetsmiljö och skapa grunden för en attraktiv arbetsgivare. 
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Nämndens mål Måluppfyllelse status Nämnd 

Företagsklimatet i Mariestad är 
rankat som topp 25 av landets 
kommuner 

  

  Positiv trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 

Mariestad växer och utvecklas   

  Positiv trend 
 

 

Kommunstyrelsenämnden 

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

  

  Positiv trend 
 

 

Utbildningsnämnden 

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

  

  Positiv trend 
 

 

Utbildningsnämnden 

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

  

  Negativ trend 
 

 

Socialnämnden 

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

  

  Uppfylld 
 

 

Socialnämnden 

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

  

  Neutral trend 
 

 

MTG - Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Vi skapar tekniska förutsättningar 
för tillväxt 

  

  Positiv trend 
 

 

MTG - Tekniska nämnden 
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2.6 Balanskravsresultatet 

Kommunallagen föreskriver att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för 
ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och återställas 
under de närmast följande tre åren. 

Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar 2021 visade ett överskott på 96,2 mkr. Det 
innebär att inget belopp finns kvar att reglera mot balanskravet inför 2022. 

För 2022 är bedömningen efter augusti månad att balanskravet för året uppnås. 

Resultatanalys och avstämning av 
balanskravet (mkr) 

Prognos 
2022 

Årsbokslut 
2021 

Årsbokslut 
2020 

Årsbokslut 
2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 119,7 96,6 42,8 18,2 

- avgår samtliga realisationsvinster 0,0 -0,4 -6,3 -1,6 

+justering för realisationsvinster enl. 
undantagsmöjlighet 

0,0 0 0 0 

+justering för realisationsförluster enl. 
undantagsmöjlighet 

0,0 0 0 0 

+orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0 0 0 

-justering för återföring av orealiserade förluster 
i värdepapper 

0,0 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 119,7 96,2 36,3 16,6 

-reservation av medel till 
resultatutjämningsreserv 

-103,4 -80,6 -21,7 0 

+användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

0,0 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 16,3 15,6 14,6 16,6 

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

Summa 16,3 15,6 14,6 16,6 

Balanskravsunderskott att återställa 0,0 0 0 0 

I ovanstående avstämning av det lagstadgade balanskravet har resultatet reducerats med de 
realisationsvinster som uppstått under året. Balanskravsresultatet för 2022 är positivt och inget 
negativt resultat finns att reglera. 
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Resultatutjämningsreserv 

Från och med den 1 januari 2013 gör kommunallagen det möjligt att i vissa fall reservera delar av 
ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv kan 
sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets 
resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. 

Resultatutjämningsreserv RUR (mkr) 
Prognos  

2022 
Årsbokslut 

2021 
Årsbokslut 

2020 
Årsbokslut 

2019 

Resultat 119,7 96,6 42,8 18,2 

- Avgår reavinster 0,0 -0,4 -6,5 -1,6 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 119,7 96,2 36,3 16,6 

Skatteintäkter och statsbidrag 1 626 1 543 1 463 1 393 

En procent av skatteintäkter och statsbidrag 16,3 15,6 14,6 0 

Två procent av skatteintäkter och 
statsbidrag 

0,0 0,0 0,0 27,8 

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

103,4 80,6 21,7 -11,2 

Reservation till RUR 103,4 80,6 21,7 0 

Ackumulerat RUR 230,1 126,7 46,1 24,4 

För att göra en reservation till RUR ska resultatet överstiga en procent av skatter och generella 
statsbidrag. Med årets resultat menas det lägsta av årets resultat och årets resultat efter 
balanskravsjusteringen. För 2022 förväntas RUR kunna användas. Enligt resultatet och beräknad 
soliditet får kommunen en positiv soliditet inklusive pensionsskulden vid årsbokslutet. Då kan 
reservering ske och beslut tas i samband med årsredovisningen. 

Totalt har kommunen från tidigare år reserverat 126,7 mkr till resultatutjämningsreserven. Med 
årets prognostiserade reservation på 103,4 mkr blir total RUR 230,1 mkr. 
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2.7 Väsentliga personalförhållanden 

Kommunens huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster inom bland annat 
äldreomsorg, barnomsorg och skola. Kommunen ger också annan service till dem som bor i 
kommunen och till dem som besöker oss och då i samverkan med andra kommuner. 

Omfattningen av vårt uppdrag innebär att våra medarbetare tillsammans representerar över 100 
olika yrkestitlar; allt från de stora grupperna av omvårdnadspersonal och pedagoger till andra 
tjänster som innehas av ett fåtal personer. 

2.7.1 Ledar- och medarbetarskap 

Under våren har arbetet med kommunens introduktionsprogram fortsatt. Den generella 
övergripande delen färdigställdes och lanserades under hösten 2021 och under våren har 
verksamheten arbetat med att ta fram underlag för den verksamhetsspecifika introduktionsdelen 
samt de avsnitt som särskilt avser nya chefer. Verksamhetsanpassade checklistor för att 
undersöka arbetsmiljön har införts. Under april och maj genomfördes ett antal 
utbildningstillfällen för kommunens chefer på temat svåra samtal. Samtliga utbildningar som HR, 
Ekonomi och Lön erbjuder återfinns i den utbildningskalender som lanserades under våren. Via 
kalendern kan chef även anmäla sig till utbildningarna. 

2.7.2 Kompetensförsörjning 

HR har tillsammans med Kommunikation fått uppdrag av kommundirektören att ta fram en 
strategi för arbetet med kommunens arbetsgivarvarumärke. Medarbetare från de två 
stödfunktionerna har under våren tittat närmare på begreppet för att kunna föreslå en inriktning 
för kommunens framtida arbete. Det långsiktiga syftet med att arbeta med arbetsgivarvarumärket 
är att det på ett tydligt sätt ska framgå att Mariestads kommun är en attraktiv arbetsgivare i den 
framtida konkurrensen om medarbetare. 

Kommunens introduktionsprogram följs upp genom en enkät till dem som tagit del av 
informationen. Av de svar som inkommit är medelbetyget 3,72 på en femgradig skala som svar på 
frågan om deras helhetsintryck av kommunen som arbetsgivare. Medelresultatet för nöjdhet på 
introduktionen ligger på 3,83. 

Efter avslutad anställning ges medarbetaren möjlighet att anonymt svara på en digital enkät, i 
syfte att kunna fånga upp förbättringsmöjligheter. Tidigare fanns inget fastställt arbetssätt som 
reglerade denna del av ett avslut. I dagsläget skriver ansvarig chef ut det informationsbrev om 
enkäten som finns på kommunens intranät och lämnar till den anställde vid avslut av anställning. 
Under hösten kommer information om avslutningsenkäten att finnas med i det underlag som 
chefen hanterar i samband med att medarbetaren avslutas. Detta för att ytterligare tydliggöra 
önskemålet om att medarbetarna ska dela med sig av sina synpunkter. 

2.7.3 Arbetsmiljö och hälsa 

Baserat på ett koncept framtaget av SKR har HR initierat ett pilotprojekt för att arbeta med 
medarbetarnas hälsa på en av enheterna inom omsorgen. Konceptet, Riskorienterat arbetssätt, 
ROA, syftar till att nyttja den data kommunen har i personal- och ekonomisystem för att fånga 
upp enheter där insatser behövs, för att sedan, i dialog med chef och medarbetare, välja ut 
lämpliga insatser på individ- och gruppnivå. Konceptet har anpassats för förutsättningarna i 
kommunen. Om pilotprojektet bedöms som framgångsrikt kommer ytterligare insatser i andra 
delar av organisationen att bli aktuella. 
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I samarbete med Aleforsstiftelsen har en utbildning för chefer och skyddsombud om alkohol och 
droger i arbetslivet genomförts. 

Så kallade "hälsoanalyser", ett möte där chefen får en helhetsbild av rehabiliteringsbehovet och 
sätter mål samt tar fram handlingsplan för fortsatta insatser, görs kontinuerligt tillsammans med 
HR, i samarbete med företagshälsovården. 

Delegering av arbetsmiljöuppgifter sker sedan sommaren i en i-tjänst, vilket är en viktig 
kvalitetshöjning som även medger enklare uppföljning. 

2.7.4 Jämställdhet och mångfald 

Lönekartläggning avseende 2021 är slutförd och samverkad. Som resultat av det arbetet 
justerades arbetsfördelningen något, t ex adderas en grupp för Sjuksköterskor med 
specialistutbildning och en för Undersköterskor med specialistutbildning. Systemet Sysarb 
upphandlades för fortsatt arbete med lönekartläggning och gäller för tre år framåt. 

Antal anställda 

Uppställningen avser tillsvidareanställda, inklusive provanställda och obehöriga enligt skollagen. 

Mariestad Delår 2022 Delår 2021 

Sektor ledning  83 

Sektor Samhällsbyggnad., inkl Teknik  278 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 44  

Teknisk förvaltning 242  

Äldre- och omsorgs samt socialförvaltning 981 980 

Utbildningsförvaltning 836 835 

Kommundirektör 1 1 

Stab 79 5 

Ekonomiavdelning 25 25 

HR MTG 9 9 

Totalt 2 217 2 207 

 
I december 2021 beslutade kommunfullmäktige att sektorerna skulle upphöra till förmån för 
förvaltningar. I samband med detta delades dåvarande sektor samhällsbyggnad upp i en 
samhällsbyggnadsdel och en teknisk del, båda egna förvaltningar. Samtidigt beslutades även att 
Sektor ledning skulle upphört att existera och dess verksamheter läggas direkt under 
kommundirektören, idag Staben. Avslutningsvis beslutades att dela upp dåvarande sektor Stöd 
och omsorg i en socialförvaltning samt en Äldre- och omsorgsförvaltning. Denna uppdelning 
formaliserades först den 1 september 2022 och av det skälet samredovisas uppgifterna ovan. Det 
är även på grund av denna förändring som några av rutorna saknar uppgift. 

 Fördelning heltid/deltid 

Andel heltid i procent 2022 2021 2020 

 80 78 77 

Andelen heltidsarbetande fortsätter att öka. 
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Uttag av föräldrapenning och VAB 

Uttag av föräldrapenning/VAB 

(%) 
Kvinnor Män 

Föräldrapenning  89 10 

VAB  85 15 

Ledig max 25% upp till 8 år  95 5 

Jämfört med föregående år är det männens uttag av föräldrapenning som inneburit den största 
förändringen med en ökning med fyra procentenheter. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro 
(%) 

Total Kvinnor Män 
29 år eller 

yngre 
30–49 år 

50 år eller 
äldre 

2022 Total 
Sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetad 
tid 

9,0 10,0 6,0 6,9 8,9 9,6 

Total sjuk-
frånvaro 2021 

7,1 7,9 4,4 6,5 7,0 7,3 

2022 
Långtidsfrånvaro 
av total 
sjukfrånvaro 

33,4 34,8 26,4 10,1 34,7 36,4 

Långtidssjuk-
frånvaro 2021 

31,0 32,6 21,0 15,6 31,2 34,2 

Uppgiften om sjukfrånvaro avser månadsanställda medarbetare. Genomgående har det skett en 
ökning av sjukfrånvaron i kommunen, både bland män och kvinnor samt inom samtliga 
ålderskategorier, utom långtidsfrånvaron i de lägre åldrarna. Vad som är hänförligt pandemin är 
svårt att avgöra, då rekommendationen fortfarande är att stanna hemma vid förkylningssymptom. 
Det innebär att vissa yrkeskategorier, som tidigare hade bedömts vara fullt arbetsföra, nu ska 
stanna hemma. 

Medellöner 

Totalt Kvinnor Män 

heltidslön inkl 
tillägg 

heltidslön exkl 
tillägg 

heltidslön inkl 
tillägg 

heltidslön exkl 
tillägg 

heltidslön inkl 
tillägg 

heltidslön exkl 
tillägg 

32 843 32 565 32 446 32 175 34 138 33 839 

Under lönerevisionen 2022 var den generella ramökningen 2,0%. Utöver detta gjordes särskilda 
satsningar motsvarande totalt 1,0% för vissa yrkeskategorier. Dels utifrån formuleringar i 
löneavtal, dels av andra skäl. 

Medelålder 

Totalt Kvinnor Män 

46,3 46,7 45,3 

Medelåldern för kvinnor har ökat med 0,4 procentenheter, samtidigt som den minskat för 
männen i motsvarande mån. Ingen förändring på totalen. 
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 Åldersstruktur  

Åldersspann Antal 

0–19 år 0 

20–29 år 223 

30–39 år 489 

40–49 år 481 

50–59 år 672 

60–99 år 352 

De största förändringarna syns inom åldersspannen 40–49 år (-19) samt bland dem över 66 
(+26). 

Personalomsättning 

Antal som slutat Snittanställningar Slutat/snittanställda 

142 2 161 6,6% 

Uppgifterna avser endast så kallade externa avgångar. Intern rörlighet ingår inte i underlaget. 
Andelen som slutat har i jämförelse med föregående delår ökat med 40 personer. Antalet 
snittanställningar har ökat med 50. Personalomsättningen har ökat med 1,8 procentenheter. 

Pensionsavgångar 

Under året kommer 52 medarbetare att fylla 65 år. Fram till den sista juni hade 17 medarbetare 
gått i pension. 

 Kostnader för lön och sjukfrånvaro 

  Delår 2022 Delår 2021 

Total lönesumma (mkr) 444,0  441,8 

varav sjukkostnader (mkr) 15,6 12,3 

Utifrån ovan går utläsa att sjukfrånvaron ökat. Vilket även återspeglas i högre sjuklönekostnader 
jämfört med samma tidpunkt föregående år. 
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3 Den kommunala koncernen 

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

Den sammanställda redovisningen omfattar förutom kommunen även: 

 Mariehus AB. Kommunens andel är 100 procent. Innehåller Mariehus Uttern AB och 
Mariehus Ärlan AB. 

 VänerEnergi AB. Kommunens andel är 88 procent. Resterande 12 procent är Töreboda 
kommuns andel. Innehåller VänerEl AB. 

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

De kommunägda bolagen: 

 

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

Koncernens resultat 

Mariestads kommun med bolag omnämns som koncern och tillsammans visar dessa tre parter ett 
gemensamt delårsresultat om 166,7 mkr. Årsprognosen visar ett överskott på 165,9 mkr vilket är 
66,2 mkr bättre än budget. 

Den kommunala 
koncernen (mkr) 

Delårsbokslut 
2022 

Budget Prognos Budgetavvikelse 

Mariestads kommun 139,8 54,0 119,7 65,7 

Mariehus AB 10,7 23,6 22,0 -1,6 

VänerEnergi AB 16,2 22,1 24,2 2,1 

Totalt 166,7 99,7 165,9 66,2 

För Mariehus AB avser delårsresultatet siffror per den 30 juni 2022, årsprognosen avser siffror per den 31 augusti 2022. För 
VänerEnergi AB görs delårsbokslutet per den 31 augusti 2022, siffrorna för delårsresultat och årsprognos redovisas enligt det. 

Kommunalförbunden ingår inte i delårsresultat och årsprognos. 
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Analys av ekonomi 

Prognosen för Mariehus visar på ett resultat som är drygt 1,6 mkr sämre än budget. Positiv 
resultatpåverkan är bland annat att fordonsplatsernas hyreshöjning inte var budgeterade, en 
återbetalning av premie (AGS) från Fora försäkring och försäljning av inventarier samt återbäring 
från HBV (Husbyggnadsvaror, inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag).  

Negativ resultatpåverkan är att avskrivningar ökar i samband med omklassificering av inventarier, 
stigande räntekostnader samt ökade kostnader för fastighetsel på grund av prisökningar. 

För VänerEnergi visar prognosen på ett resultat som är ca 2 mkr bättre än budget. Stadsnät 
beräknas få en bättre marginal på sina månadsintäkter då Bosnet som är 
kommunikationsoperatör har sänkt sin avgift och de två vindkraftverken som har anskaffats 
under våren beräknas ge ett överskott på cirka 1 mkr till följd av höga elpriser. Stora 
reparationskostnader för vätgastankstationen kommer att försämra resultatet något. 

Höga elmarknadspriser har påverkat resultatet både negativt och positivt. Elnätets kostnader för 
inköp av nätförluster har ökat markant. Fjärrvärmen gynnas av höga elpriser då 
konkurrenskraften stärks. Katrinefors Kraftvärmeverk AB (KKAB) har dessutom möjligheten att 
producera el med bättre förtjänst i sitt kraftvärmeverk. 

Sammanfattning viktiga händelser i koncernen 

 Mariehus har påbörjat en ROT-renovering i kvarteret Insekten, Västra vägen 33–35. 

 Övriga underhållsåtgärder i Mariehus som pågår i några av bolagets fastigheter är 
fönsterbyte, nya garageportar och hissrenovering. 

 I april sålde Mariehus ett vindkraftverk till VänerEnergi. Samtidigt köpte VänerEnergi 
ytterligare ett vindkraftverk. Båda verken är belägna vid Fåleberg i kommunen. 

 Under året har VänerEnergi tecknat avtal med Kriminalvården om leverans av fjärrvärme 
till anläggningen vid Rödjan som nu genomgår en större tillbyggnad. 

 VänerEnergi har under 2022 upplevt en mildare vinter än året innan med lägre 
energiomsättning som följd. Fjärrvärmens resultat är trots detta bättre än budget då 
bolaget sålt mera processånga och haft lägre omkostnader. 

 Elmarknadspriserna har stigit dramatiskt under året med rekordhöga priser nu senast i 
augusti. Det råder stor elbrist i hela Europa med stora farhågor inför vintern. 
Kostnaderna för överföringsförlusterna i elnätet hos VänerEnergi har ökat rejält. 

Årets investeringar 

Den kommunala 
koncernen (mkr) 

Utfall  
2022-08-31 

Budget Prognos Budgetavvikelse 

Mariestads 
kommun 

82,3 361,1 212,7 148,4 

Mariehus AB 23,4 136,0 65,0 71,0 

VänerEnergi AB 54,9 78,2 78,2 0,0 

Totalt 160,6 575,3 355,9 219,4 

 
Koncernens investeringsbudget i år är 575,3 mkr. Årsprognosen är 355,9 mkr. 

Nivån på investeringarna gör att koncernen inte klarar alla investeringar utan lånefinansiering. 
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Under året har koncernbanken till och med augusti gjort nyupplåning på 100 mkr varav 50 mkr 
tillhör kommunen och 50 mkr tillhör Mariehus AB. Årsprognosen för resultatet och att 
koncernen under året haft en god likviditet tillsammans med årsprognosen för investeringar gör 
att bedömningen vid delåret är att ingen ytterligare nyupplåning behöver göras i år. Över tid 
kvarstår behov av nyupplåning. 

Prognosen ligger inom den låneram som fullmäktige beslutat om för 2022. Vid en nyupplåning på 
100 mkr beräknas helårseffekten ge cirka 3,5 mkr i ökade räntekostnader. Prognosen på 
räntekostnader i år totalt i koncernen är 22,0 mkr.  

Analys av investeringar 

Hos Mariehus har det på grund av försening i rot-renoveringen på Mariagatan 18-24 medfört att 
rot-projektet på Västra vägen 33-35 och Mariegärdes väg 11-25 inte kommer att hinna 
färdigställas i år. Bolaget har även skjutit rot-projektet på Hertig karls gata 17-21 på framtiden 
med hänsyn till det höga kostnadsläget. 

Projektet för att bygga bostäder i Lyrestad är fortfarande i projekteringsfasen och ingen 
byggnation kommer att starta i år. 

Investeringsbudgeten för VänerEnergi har reviderats under vinter/vår. Utökning har skett för 
köp av två vindkraftverk samt för övertagande av ett fiberprojekt i Töreboda kommun. 
Investeringarna har finansierats med internt tillförda medel och har inte påverkat bolagets 
beslutade låneram. Fjärrvärmen i VänerEnergi fortsätter att bygga ut till ytterligare byggnader 
som uppförs vid Rödjans kriminalvårdsanstalt. I övrigt enstaka anslutningar av värme. 

3.1.1   Kommunalförbund utanför koncernredovisningen 

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

 Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS). Kommunens andel är 11 procent och baseras 
på invånarandelen bland medlemmarna. Från 2016 ingår Mariestad i förbundet 
tillsammans med Hjo, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda och Gullspångs kommuner. 
A&ÅS ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, 
regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande. Organisationen leds 
av en direktion som utser förbundschef. 
Under 2022 har förbundet utökats med de nya medlemskommunerna Essunga, Grästorp, 
Götene och Vara. 

 Skaraborgs Kommunalförbund. Kommunens andel är 9 procent och baseras på 
invånarandelen bland medlemmarna. Skaraborgs samtliga 15 kommuner är medlemmar. 
Förbundet ska verka inom tillväxt- och utvecklingsfrågor och verksamhetsstöd och 
intresse-/omvärldsbevakning och vara en plattform för samarbete mellan medlemmarna. 

 Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med medlemskommunerna, 
Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg samt Gullspång. Förbundet svarar 
för räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE). 

 Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och 
översättningsservice i Västra Götaland. Kommunen är medlem tillsammans med 42 
kommuner, Göteborgs Stad samt Västra Götalandsregionen. Förbundet leds av en 
direktion med förtroendevalda från samtliga medlemmar. 
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4 Finansiella rapporter 
I avsnittet redogörs först för vilka redovisningsprinciper och redovisningsbegrepp som används. Därefter redovisas 
kommunens och koncernens räkenskapsrapporter med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys samt 
noter, affärsverksamhet och VA-verksamhet.  

4.1 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper kommunen  

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

Det innebär bland annat att: 

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

 Kostnader redovisas fortlöpande då de uppstår med beaktande av försiktighetsprincipen. 

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

 I enlighet med RKR R10 har den särskilda löneskatten på pensionskostnader 
periodiserats. Värdering av pensionsförpliktelser görs med tillämpning av Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld (RIPS21). 

 Särskild avtalspension och visstidspension är beräknade enligt RKR R10. 

 Förtroendevaldas pensioner redovisas som avsättning. 

 Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär 
att skulden visas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Värdet på 
ansvarsförbindelsen är något som i framtiden kommer att belasta kommunens resultat 
och likviditet. Beräkning och underlag för pensioner erhålls från KPA pension i samband 
med delårsbokslutet. 

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

 Samtliga pensionsförpliktelser är återlånade. 

 Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet med 
avdrag för planenliga avskrivningar. Ett basbelopp 48 300 kronor och en livslängd över 3 
år används som gräns för att få bokföras som investering. 

 Linjär avskrivning görs vilket innebär samma avskrivningsbelopp per år fördelat över 
avskrivningstiden. Avskrivningar påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk 
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 Komponentavskrivning på anläggningar sker på samtliga nya investeringar. Följande 
indelningar görs: 

Anläggningstyp År 

Mark Ingen avskrivning 

Markanläggningar 20–50 

Maskiner och inventarier 5–10 

Gator 20–100 

Byggnader 20–80 

Vatten/avlopp (VA) 50 

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

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

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

 Omprövningar av nyttjandetiden gös om inriktningen eller användningsområdet ändras. 

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

Personalrelaterade kostnader  

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

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

 Sociala avgifter har bokförts löpande månadsvis i form av procentuellt 
omkostnadspålägg. Nämndernas påslag har varit 39,25 procent, vilket är samma som den 
av Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderade avgiften. 

Övriga redovisningsprinciper  

 Räntekostnader belastar inte pågående investeringsprojekt innan färdigställande. 

 För bidrag till infrastrukturella investeringar finns möjlighet till periodisering av 
kostnaden. Kommunen periodiserar utbyggnaden av E20 över 15 år, från år 2014 till år 
2029. 

 Kommunen har från 2021 infört koncernbank. Samtliga lån och derivat inom koncernen 
hanteras av kommunen. Varje bolag ansvarar för sina respektive lån. 
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 RKR R8 Redovisning av derivat och säkringsredovisning anger att redovisning av 
ränterisk och valutarisk ska göras där derivatinstrument finns. De kommunala bolagen 
har tecknat ränteswappar. Syftet med säkringen är att undvika snabba förändringar av 
ränteläget och att inte få stora svängningar i finansiella kostnader. Till detta finns 
koncernens finanspolicy som visar att kreditförfallet ska vara jämnt fördelat i 
tidsintervallet ett och fem år och att räntebindningstiden för varje enskilt lån inte bör 
överstiga tio år. Ränteswappar innebär en risk och vid ett undervärde mot 
marknadsvärdet är motsvarande belopp den risk och kostnad som ska erläggas har om 
ränteswappar måste lösas i förtid. 

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

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

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

Sammanställd redovisning (koncernen)  

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

 Inga elimineringar inom koncernbolagen har gjorts vid delårsbokslutet. 

4.2 Begreppsförklaring 

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

Balansräkning - Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen på balansdagen det vill 
säga 31 augusti. Balansräkningen visar hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har 
anskaffats (skulder och eget kapital). Tillgångssidan består av likvida medel, fordringar och olika 
anläggningstillgångar som fastigheter, gator och vatten- och avloppsnät (VA-nät). Tillgångarna 
har finansierats på två sätt, dels genom lånade medel, dels genom eget kapital, det vill säga 
överskott från verksamheterna. Soliditeten, det vill säga storleken på det egna kapitalet i 
förhållande till totala tillgångar, är ett mått på kommunens finansiella styrka. Soliditeten är viktig 
att följa och analysera under en längre tidsperiod. 

Kassaflödesanalys - Kassaflödesanalysen visar en betalningsflödesrapport som förklarar hur 
räkenskapsperiodens löpande verksamhet och investeringar har finansierats, både internt och 
externt. Analysen visar hur detta har inverkat på verksamhetens likvida medel. 

Anläggningstillgångar - Tillgångar som är avsedda för att ägas under längre tid än tre år. 
Huvuddelen av anläggningstillgångarna är fastigheter, VA-anläggningar, maskiner och inventarier. 

Avskrivningar - Avskrivningar beräknas på anläggningstillgångarnas ursprungliga 
anskaffningsvärde och den ekonomiska livslängden med inriktning på komponenter. 
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Komponentavskrivning - Indelning av anläggningstillgångar i olika komponenter efter beräknad 
livslängd exempelvis stomme, ventilation, el och ytskikt. Fastighet, gata och VA är områden där 
uppdelning sker. 

Kortfristiga skulder - Kortfristiga lån som skall betalas tillbaka inom ett år från 
balansräkningens datum. 

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

Likviditet - Betalningsförmåga på kort sikt. 

Nettoinvesteringar - Investeringar efter avdrag för investeringsbidrag. 

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

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

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

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

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

Pensionsskuld - Pensionsskulden redovisas från och med 1998 enligt "blandmodellen" i den nya 
redovisningslagen. Detta innebär att årets avsättning redovisas bland verksamhetens 
nettokostnader i resultaträkningen och att skulden redovisas på balansräkningen. Endast 
tillkommande pensionsskuld från och med 1998 redovisas som pensionsskuld. Pensionsskulden 
per 31 december 1997, redovisas från och med 1998 som en ansvarsförbindelse. 

MTG - Avser Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestad som huvudman 
ansvarar för Miljö- och byggnadsnämnden som startade sin verksamhet den 1 januari 2007 och 
en gemensam teknisk nämnd, MTG kommunalteknik, som startade sin verksamhet den 1 januari 
2008. 

RÖS - Avser Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Mariestad är en av sju medlemmar i ett 
gemensamt kommunalförbund. En politiskt tillsatt direktion med representanter för 
kommunerna fattar beslut om verksamheten där Mariestads andel är 26,27 procent. 

A&ÅS - Avser Avfall & Återvinning Skaraborg. Mariestad är en av tretton medlemmar i ett 
gemensamt kommunalförbund. En politiskt tillsatt direktion med representanter för 
kommunerna fattar beslut om verksamheten där Mariestads andel är 11 procent. 

Mkr - Förkortning för miljoner kronor. 

Tkr - Förkortning för tusen kronor. 
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4.3 Resultaträkning 

Resultaträkning 
(externredovisning) (mkr) 

Not 
Delårsbokslut  

2022-08-31 

Delårsbokslut  

2021-08-31 

Årsbudget  

2022 

Årsprognos  

2022 

Budget-
avvikelse 

Årsbokslut  

2021-12-31 

Verksamhetens 
intäkter 

1 384,2 375,2 515,0 507,6 -7,4 598,1 

Verksamhetens 
kostnader 

2,3 -1 287,9 -1 274,5 -1 964,3 -1 942,1 22,1 -1 979,3 

Avskrivningar 4 -47,8 -46,3 -79,0 -74,0 5,0 -73,7 

        

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -951,4 -945,6 -1 528,3 -1 508,5 19,7 -1 455,0 

        

Skatteintäkter 5 802,8 756,6 1 165,5 1 204,3 38,8 1 141,2 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

6 281,4 267,8 412,8 421,4 8,6 401,9 

        

Verksamhetens 
resultat 

 132,9 78,9 49,9 117,1 67,1 88,2 

        

Finansiella intäkter 7 20,0 17,0 25,5 24,6 -0,9 25,2 

Finansiella kostnader 8 -13,0 -12,2 -21,5 -22,1 -0,6 -16,7 

        

Resultat efter 
finansiella poster 

 139,8 83,7 54,0 119,7 65,7 96,6 

        

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

        

Årets resultat  139,8 83,7 54,0 119,7 65,7 96,6 

  

Nämndernas delårsresultat 
och årsprognos (mkr) 

Delårsbokslut  

2022-08-31 

Delårsbokslut  

2021-08-31 

Budget  

2022 
Prognos 2022 Budgetavvikelse 

Kommunstyrelsen 91,9 79,3 142,3 140,4 1,9 

Tekniska nämnden 120,0 117,8 182,1 181,5 0,6 

Utbildningsnämnden 330,8 352,1 535,4 536,6 -1,3 

Socialnämnden 392,3 394,6 606,8 614,2 -7,4 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

3,2 1,0 6,6 5,4 1,2 

Räddningstjänsten 22,1 18,9 29,5 29,5 0,0 

Revisionen 0,4 0,4 0,9 0,9 0,0 

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

Delsumma 962,0 965,3 1 505,5 1 510,5 -5,0 

Finansverksamhet -10,6 -19,7 22,7 -2,0 24,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

951,4 945,6 1 528,3 1 508,5 19,7 
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4.4 Balansräkning 

Balansräkning (mkr) Not 
Delårsbokslut 

2022-08-31 
Delårsbokslut 

2021-08-31 

Årsbokslut  

2021-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

9 1 744,1 1 661,2 1 726,2 

Maskiner och inventarier 10 25,3 30,7 29,9 

Finansiella anläggningstillgångar 11 64,1 37,2 63,8 

Summa anläggningstillgångar  1 833,5 1 729,1 1 819,9 

     

Bidrag till statlig infrastruktur 12 36,1 41,2 39,5 

     

Omsättningstillgångar     

Exploatering, förråd m.m. 13 88,4 98,2 71,7 

Fordringar 14 1 352,2 200,8 1 266,5 

Kassa och bank 15 152,1 1 136,7 78,9 

Summa omsättningstillgångar  1 592,8 1 435,7 1 417,1 

     

Summa tillgångar  3 462,4 3 206,1 3 276,4 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital     

Årets-/delårsresultat  139,8 83,7 96,6 

Resultatutjämningsreserv  126,7 46,1 126,7 

Allmänt eget kapital  561,6 545,6 465,0 

Summa eget kapital 16 828,1 675,5 688,4 

     

Avsättningar     

Avsättningar för pensioner 17 19,6 17,2 19,0 

Bidrag till statlig infrastruktur 18 59,0 82,5 58,4 

Övriga avsättningar 18 2,0 2,0 2,0 

Summa avsättningar  80,6 101,7 79,4 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 19 2 208,6 2 055,6 2 111,6 

Kortfristiga skulder 20 345,0 373,3 397,2 

Summa skulder  2 553,6 2 428,9 2 508,7 

     

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

 3 462,4 3 206,1 3 276,4 

     

Borgen och ansvarsförbindelser     

Pensionsförpliktelser som inte har 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna 

21 543,7 562,0 553,5 

Borgensåtaganden 22 47,8 49,9 47,8 
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4.5 Kassaflödesanalys 

Kommunens likvida medel uppgår vid delårsbokslutet till 89,4 mkr. Det är en högre nivå både 
jämfört med föregående års delår och vid årsbokslutet 2021. Under året har kommunen inte 
nyttjat checkkrediten på 150 mkr. Trots god likviditet vid delårsbokslutet finns fortsatt ett 
uppdämt behov av upplåning alternativt stärkt likviditet på annat sätt för att inte använda 
checkkrediten mer än som en buffert. 

Från 2021 finns en koncernbank. Den hanterar alla lån inom koncernen. Det innebär att all 
finansiering och likviditetshantering sker i kommunen för att samordna hanteringen. Koncernens 
totala låneskuld finns upptagen i kommunens balansräkning både som skuld till låneinstitut och 
fordran på koncernbolag. 

Kommunen har hittills i år ökat lånen med 50 mkr. I koncernen har Mariehus AB ökat lånen med 
50,0 mkr. Bedömningen är att inga ytterligare lån behöver tas under resten av året, dels med 
koppling till investeringsnivån under året dels utifrån en god likviditetssituation. Över tid kvarstår 
behov av nyupplåning. Amortering sker löpande på tidigare upptagna lån och under januari till 
augusti har 7,6 mkr amorterats. Vid omteckning av lån och upptagande av nya lån sker ingen 
amortering. 

Resultatet, investeringsnivån och övriga likviditetspåverkande poster gör att kommunen vid 
delåret klarar finansieringen med egna medel. För perioden januari till augusti har investeringarna 
finansierats med egna medel till 100 procent. 

4.6 Nothänvisningar 

Not 
Noter till delårsbokslutet 

(mkr) 

Delårsbokslut  

2022 

Delårsbokslut  

2021 

Årsbokslut  

2021 

1 Verksamhetens intäkter    

 Försäljningsintäkter 13,1 11,6 20,8 

 Taxor och avgifter 89,4 96,4 142,7 

 Hyror och arrenden 46,2 43,5 65,5 

 Bidrag 109,9 112,9 157,1 

 Försäljning av verksamhet 
och konsulttjänster 

115,0 97,0 172,1 

 Exploateringsintäkter 10,6 13,4 26,6 

 Realisationsvinster 0,0 0,4 0,4 

 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 

 Generella statsbidrag 
säkerställa god vård 

0,0 0,0 12,8 

 Summa 384,2 375,2 598,1 

     

2 Verksamhetens kostnader    

 Personalkostnad inkl. sociala 
avgifter 

765,9 778,9 1 194,6 

 Pensionskostnader inkl. 
löneskatt 

70,5 70,6 117,2 

 Bidrag och transfereringar 40,8 36,4 54,8 
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Not 
Noter till delårsbokslutet 

(mkr) 

Delårsbokslut  

2022 

Delårsbokslut  

2021 

Årsbokslut  

2021 

 Material och varor 64,8 52,7 96,6 

 Köp av verksamhet och 
tjänster 

238,5 221,9 360,3 

 Lokalhyror, fastighetsservice, 
hyra/leasing 

110,3 103,0 159,4 

 Realisationsförluster 0,0 0,0 0,0 

 Övriga kostnader 36,3 40,3 58,2 

 Avgår: Interna poster 
investeringsredov. 

-39,6 -29,7 -62,5 

 Summa 1 287,5 1 274,1 1 978,7 

     

3 Ersättning för revisorer    

 Räkenskapsrevision 0,1 0,1 0,1 

 Övriga revisionskostnader 0,3 0,3 0,5 

 Summa 0,4 0,4 0,6 

     

4 Avskrivningar    

 Maskiner och inventarier 4,2 5,0 7,4 

 Fastigheter och anläggningar 43,6 41,3 62,6 

 Nedskrivningar 0,0 0,0 3,8 

 Summa 47,8 46,3 73,7 

     

 Komponentavskrivning sker på samtliga anläggningar. Mer information under not 9 och 10. 

 Ingen nedskrivning har gjorts under året. 

     

5 Skatteintäkter    

 Preliminär kommunalskatt 779,9 739,3 1 109,0 

 Slutavräkning år 2020 0,0 4,9 4,2 

 Slutavräkning år 2021 5,9 12,3 28,0 

 Preliminär slutavräkning år 
2022 

17,1 0,0 0,0 

 Summa 802,8 756,6 1 141,2 

     

6 Generella statsbidrag    

 Utjämningsbidrag för 
inkomstutjämning 

193,5 177,8 266,7 

 Utjämningsbidrag för LSS 8,6 11,8 17,6 

 Avgift för 
kostnadsutjämning 

-6,4 -10,0 -15,0 
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Not 
Noter till delårsbokslutet 

(mkr) 

Delårsbokslut  

2022 

Delårsbokslut  

2021 

Årsbokslut  

2021 

 Regleringsavgift 45,5 48,6 72,9 

 Konjunkturstöd / generellt 
statsbidrag 

0,0 0,0 2,6 

 Konjunkturstöd / stöd för 
stärkt välfärd 

0,5 2,2 0,0 

 Fastighetsavgift 2021 0,0 37,5 57,1 

 Fastighetsavgift 2022 39,7 0,0 0,0 

 Summa 281,4 267,8 401,9 

     

7 Finansiella intäkter    

 Aktieutdelning 7,0 4,7 7,0 

 Övriga finansiella intäkter 0,0 0,3 18,0 

 Finansiella intäkter från 
kommunala bolag 

11,8 11,8 0,0 

 Borgensavgift från de 
kommunala bolagen 

0,0 0,0 0,0 

 Kommuninvest 
överskottsutdelning 

1,1 0,2 0,2 

 Summa 20,0 17,0 25,2 

     

8 Finansiella kostnader    

 Räntekostnader (lån, 
bankswappar) 

11,9 0,3 14,1 

 Finansiella kostnader hos 
kommunala bolag 

0,0 9,8 0,0 

 Ränta på avsatta 
pensionsmedel 

0,1 0,0 0,2 

 Indexuppräkning på 
grundbelopp för bidrag till 
statlig infrastruktur 

0,6 1,9 1,9 

 Övriga bankkostnader 0,4 0,2 0,5 

 Förtida lösen derivat 0,0 0,0 0,0 

 Summa 13,0 12,2 16,7 

 Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de 
hör hemma. 

 Indexuppräkningen för bidrag till statlig infrastruktur baseras på grundbeloppet i prisnivå för juni 2013 
och indexuppräkning sker med Trafikverkets investeringsindex för väg. Under 2022 är kostnaden för 
uppräkningen 0,6 mkr, totalt från start motsvarar indexuppräkningen 13,4 mkr. 

 Koncernen har en koncernbank från 2021. I detta redovisas och administreras alla lån i kommunen. 
Varje bolag debiteras sina egna finansiella kostnader. Under finansiella kostnader och intäkter finns både 
intäkten och kostnaden för bolagens lån redovisade. 

 Tidigare borgensavgift är nu ersatt med ett räntepåslag vilket ingår som en del i finansiella intäkter från 
kommunala bolag. 
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Not 
Noter till delårsbokslutet 

(mkr) 

Delårsbokslut  

2022 

Delårsbokslut  

2021 

Årsbokslut  

2021 

9 Mark, byggnader, 
tekniska anläggningar 

   

 Anskaffningsvärden    

 Ingående anskaffningsvärde 2 636,0 2 416,9 2 416,9 

 Årets anskaffningar genom 
förvärv 

0,0 0,0 0,0 

 Årets investeringar 61,6 133,4 189,4 

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

 Omklassificeringar 0,0 0,0 30,3 

 Utgående anskaffningsvärde: 2 697,6 2 549,7 2 636,0 

     

 Avskrivningar    

 Ingående avskrivningar -909,9 -847,2 -847,2 

 Årets avskrivningar -43,6 -41,4 -62,7 

 Årets försäljning 0,0 0,0 0,0 

 Utgående avskrivningar -953,5 -888,6 -909,9 

     

 Nedskrivningar/uppskrivnin
gar 

   

 Ingående 
nedskrivningar/uppskrivnin
gar 

0,0 0,0 0,0 

 Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 

 Årets uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 

 Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 

     

 Summa redovisat bokfört 
värde vid periodens/årets 
slut 

1 744,1 1 661,2 1 726,2 

     

10 Maskiner och inventarier    

 Anskaffningsvärden    

 Ingående anskaffningsvärde 232,5 228,7 228,7 

 Årets investeringar 2,4 2,4 3,8 

 Försäljningar/utrangeringar -5,3 0,0 0,0 

 Utgående anskaffningsvärde: 229,6 231,1 232,5 

     

 Avskrivningar    

 Ingående avskrivningar -202,7 -195,3 -195,3 

 Årets avskrivningar -4,6 -5,0 -7,4 
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Not 
Noter till delårsbokslutet 

(mkr) 

Delårsbokslut  

2022 

Delårsbokslut  

2021 

Årsbokslut  

2021 

 Årets försäljning 3,1 0,0 0,0 

 Utgående avskrivningar -204,2 -200,3 -202,7 

     

 Nedskrivningar    

 Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 

 Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 

 Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 

     

 Summa utgående bokfört 
värde 

25,3 30,7 29,9 

     

 Genomsnittlig 
avskrivningstid i år: 

24,3 24,3 25,1 

     

 Kommunen använder komponentavskrivning för att få en mer rättvisande bild över livslängden och den 
årliga kostnaden baserat på gjorda investeringar. Komponenter tillämpas på nya investeringar samt större 
befintliga byggnader och anläggningar. 

 Individuell fördelning på komponenter har gjorts enligt framtagen fördelningsnyckel inom fastighet, gata, 
vatten/avlopp (VA) samt maskiner och inventarier. 

 Se även i stycket om redovisningsprinciper. 

     

11 Finansiella 
anläggningstillgångar 

   

 VänerEnergi AB 8,0 8,0 8,0 

 Mariehus AB 3,2 3,0 3,0 

 Andelar Kommuninvest 17,2 17,1 17,1 

 Andelar övrigt 9,1 9,1 9,1 

 Mariestads Markutveckling 
AB 

26,6 0,0 26,6 

 Summa 64,1 37,2 63,8 

     

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

     

12 Bidrag till statlig 
infrastruktur 

   

 Medfinansiering för 
utbyggnad av E20. 

76,5 76,5 76,5 

 Avgår tidigare upplöst 
belopp 

-40,4 -35,3 -37,0 

 Summa 36,1 41,2 39,5 
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Not 
Noter till delårsbokslutet 

(mkr) 

Delårsbokslut  

2022 

Delårsbokslut  

2021 

Årsbokslut  

2021 

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

     

13 Exploatering och förråd    

 Förråd, lager 2,4 5,8 4,3 

 Exploateringsmark 86,0 92,4 67,4 

 Summa 88,4 98,2 71,7 

     

 De senaste åren har ett lager kopplat till förbrukningsmaterial inom vård och omsorg samt 
städverksamhet byggts upp med anledning av pandemin. Lagret motsvarar 6 månaders förbrukning. 
Lagret kvarstår och är värderat till aktuellt värde vid delårstillfället. 

 Kommunen utvecklar nya bostads- och industriområden genom exploatering av nya markområden. 

 Detta genererar kostnader inom exploateringsmark. Områdena etappindelas och årligen sker genomgång 
över värdet och behov av omfördelning till anläggningstillgångar. 

     

14 Fordringar    

 Kundfordringar 40,3 57,3 67,7 

 Skattefordringar 12,2 15,6 22,5 

 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

185,8 126,8 103,0 

 Avräkning teknisk 
verksamhet Töreboda och 
Gullspång 

0,0 0,0 0,0 

 Övriga kortfristiga 
fordringar 

0,9 1,1 10,0 

 Koncerninterna fordringar 1 113,1 0,0 1 063,3 

 Summa 1 352,2 200,8 1 266,5 

     

15 Kassa och bank    

 Kassa 0,0 0,0 0,0 

 Bank 89,4 27,1 64,3 

 Koncernkonto kommunala 
bolag 

0,0 1 063,5 0,0 

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

     

 Koncernkonto bank:    

 Tillgodohavande Mariehus 
AB 

52,2 17,3 -9,9 

 Tillgodohavande 
VänerEnergi AB 

10,5 28,8 24,5 

 Summa 152,1 1 136,7 78,9 

     



Mariestads kommun, Tertial 2 med delårsbokslut 2022 49(52) 

Not 
Noter till delårsbokslutet 

(mkr) 

Delårsbokslut  

2022 

Delårsbokslut  

2021 

Årsbokslut  

2021 

 Total koncenkredit är 150 mkr. Vid bokslutstillfället var inte checkkrediten utnyttjad. 

 Kommunen har från 2021 en koncernbank. Samtliga lån i koncernen redovisas hos kommunen. 

     

16 Eget kapital    

 Årets resultat 139,8 83,7 96,6 

 Resultatutjämningsreserv 126,7 46,1 126,7 

 Övrigt eget kapital 561,6 545,6 465,0 

 Summa 828,1 675,5 688,4 

     

17 Avsättningar till pensioner    

 Ingående avsättning 19,0 16,6 16,6 

 Nya förpliktelser under året 0,6 0,6 2,4 

 Varav:    

 Nyintjänad pension 0,8 1,2 2,0 

 Ränte- och 
basbeloppsuppräkning 

0,3 0,2 0,2 

 Pension till efterlevande 0,0 0,0 0,1 

 Årets utbetalningar -0,7 -0,8 -0,9 

 Övrigt post 0,0 0,0 0,7 

 Förändring löneskatt 0,2 0,2 0,5 

 Summa avsatt till 
pensioner 

19,6 17,2 19,0 

     

 Beräkningsgrund för pensioner framgår under redovisningsprinciper. 

 I avsättningar ingår pension för tidigare kommunalråd motsvarande kostnad efter 65 år. 

 Nya förpliktelser under året avser nuvarande förtroendevalda enligt gällande pensionsavtal för 
förtroendevalda. 

     

18 Övriga avsättningar    

 Bidrag till statlig 
infrastruktur 

   

 Redovisad avsättning vid 
beslut 

76,5 76,5 76,5 

 Tidigare gjord 
indexuppräkning 

10,9 10,9 10,9 

 Indexuppräkning 2021 1,9 1,9 1,9 

 Indexuppräkning 2022 0,6 0,0 0,0 

 Utbetalning för utbyggnad 
E20 

-30,9 -6,9 -31,0 
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Not 
Noter till delårsbokslutet 

(mkr) 

Delårsbokslut  

2022 

Delårsbokslut  

2021 

Årsbokslut  

2021 

 Summa statlig 
infrastruktur 

59,0 82,5 58,4 

     

 Beslut i kommunfullmäktige i september 2014 avseende utbyggnad av E20. Planerad utbetalningstid är år 
2020 till 2025 med störst enskilt belopp under 2021. 

 Avsättningen är i prisnivå för juni 2013 och indexuppräkning sker med Trafikverkets investeringsindex 
för väg. 

     

 Avsättning för 
återställande av deponi 

   

 Redovisad avsättning vid 
årets början 

2,0 2,0 2,0 

 Förändring avsättning under 
året 

0,0 0,0 0,0 

 Summa deponi 2,0 2,0 2,0 

  

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

     

 Summa avsättningar 80,6 101,7 79,4 

     

19 Långfristiga skulder    

 Ingående balans 1 044,1 899,8 899,8 

 Återläggning kortfristig del 9,5 21,9 21,9 

 Kommunala bolag 
låneportfölj 
(koncernbankslån) 

1 063,3 1 048,5 1 048,3 

 Nya lån 100,0 100,0 150,0 

 Kommunala bolag 
omläggning lån till 
koncernbank 

0,0 15,0 15,0 

 Amortering -7,6 -12,5 -17,9 

 Avgår kortfristig del -4,7 -19,5 -9,5 

 Upptagna lån 2 204,6 2 053,3 2 107,5 

 Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0 0,4 

 Skuld för investeringsbidrag 3,9 2,3 3,6 

 Summa 2 208,6 2 055,6 2 111,6 

     

 Kreditgivare upptagna lån:    

 Kommuninvest 2 209,3 2 006,8 2 051,0 
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Not 
Noter till delårsbokslutet 

(mkr) 

Delårsbokslut  

2022 

Delårsbokslut  

2021 

Årsbokslut  

2021 

 Handelsbanken 0,0 66,0 66,0 

 avgår kortfristig del -4,7 -19,5 -9,5 

 Summa långfristig del 
upptagna lån 

2 204,6 2 053,3 2 107,5 

     

 Låneskuldens struktur inklusive kortfristig del, kapitalbindning 

 Förfallodag inom ett år 527,9 616,5 505,4 

 Förfallodag mellan ett och 
tre år 

1 221,6 955,8 1 141,6 

 Förfallodag över tre år 459,8 500,5 470,0 

  2 209,3 2 072,8 2 117,0 

     

 Enligt RKR R8 ska redovisning av derivat och säkringsredovisning göras. 

 I koncernen finns tre räntederivat med förfall under åren 2026–2028. De derivaten har en ränta i 
intervallet 2,16 - 2,98 procent. 

 Koncernens genomsnittliga kapitalbindning är 2,00 år (1,96 år motsvarande tid föregående år) och den 
genomsnittliga räntebindningen är 1,94 år (1,80 år motsvarande tid föregående år). 

 Den 1 januari 2021 infördes koncernbank i kommunkoncernen. Detta innebär att samtliga lån och 
derivat hos bolagen kommer att flyttas till kommunen. Detta för att samordna och hantera 
finansieringsfrågor effektivare i hela koncernen. 

     

20 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 34,2 32,4 103,8 

 Personalens skatter och 
avgifter 

99,7 117,5 143,3 

 Moms och punktskatter 29,0 29,5 28,1 

 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

100,4 113,6 75,8 

 Kortfristiga skulder till 
kunder inom VA och 
sophämtning 

9,5 9,5 6,9 

 Skuld koncernbolag inom 
koncernkonto bank 

62,7 46,1 24,5 

 Övriga kortfristiga skulder 9,6 24,6 14,7 

 Summa 345,0 373,3 397,2 

     

21 Pensionsförpliktelser    

 Ingående ansvarsförbindelse 445,5 449,1 449,1 

 Aktualisering 0,0 0,0 0,0 

 Ränteuppräkning 2,1 2,1 3,1 

 Basbeloppsuppräkning 10,1 4,8 4,8 
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Not 
Noter till delårsbokslutet 

(mkr) 

Delårsbokslut  

2022 

Delårsbokslut  

2021 

Årsbokslut  

2021 

 Ändringar av 
försäkringstekniska 
grunder/livslängdsantagande 
RIPS 

0,0 15,7 15,7 

 Övrig post 0,3 1,0 3,3 

 Årets utbetalningar -20,4 -20,5 -30,6 

 Summa pensionsförpliktelse 437,5 452,3 445,5 

 Löneskatt 106,1 109,7 108,1 

 Summa utgående 
ansvarsförbindelse 

543,7 562,0 553,5 

     

 Beräkningsgrund för pensioner framgår under redovisningsprinciper. 

 Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att skulden 
visas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Värdet på ansvarsförbindelsen är något som i 
framtiden kommer att belasta kommunens driftredovisning och likviditet. 

 Inga återlån finns för pensionsförpliktelserna. 

     

 Aktualiseringsgrad: 98,0% 98,0% 98,0% 

 Överskottsmedel i 
försäkringen hos KPA 

3,1 1,9 3,1 

     

22 Borgensåtaganden    

 Koncerninterna:    

 Mariehus AB 0,0 0,0 0,0 

 VänerEnergi AB 0,0 0,0 0,0 

 Övrigt:    

 Mariestads äldreboende 36,6 38,1 36,6 

 HSB 0,2 0,4 0,2 

 Föreningar 10,9 11,3 10,9 

 Förlustansvar för egna hem 
och småhus 

0,1 0,1 0,1 

 Summa 47,8 49,9 47,8 

     

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

 I samband med införande av koncernbank har borgensåtaganden till de kommunala bolagen upphört. 
Avtal mellan parterna säkerställer bolagens åtaganden genom bland annat räntepåslag. Inga nya uppgifter 
kring borgensåtaganden har skett hittills under året. 
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Överförmyndarnämnd 

Öfn § 21                                                   Dnr 2021/00025  

Ekonomisk uppföljning för överförmyndarnämnden 2022,  
tertial 2 med delårsbokslut 

  

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen.        

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 
- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 
1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  
 
- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 
2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning. 
  
- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndens ekonomi så att den följer antagen 
budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från 
budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas 
för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
 
Ekonomienheten har upprättat en ekonomisk prognos för tertial 2 för 
överförmyndarnämnden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedömning ur en ekonomisk dimension redovisas i dokumentet ” Tertial 2 med 
delårsbokslut överförmyndarnämnden.”.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Överförmyndarverksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet ur en 
miljömässig dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Överförmyndarverksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet ur 
en social dimension.  
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1 Verksamhetens prognos 

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. 

1.2 Viktiga händelser under året 

 Under året har det tillkommit 24 nya huvudmän som är i behov av ställföreträdare.  

 260 årsredovisningar har inkommit till verksamheten.  

 Nya blanketter och rutiner har upprättats.  

1.3 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. Förslaget har varit ute på remiss men med anledning 
av att det är valår kommer beslut fattas först nästa mandatperiod. 

Ärendemängden har under flera år varierat dock har antalet komplexa ärenden ökat. Detta är en 
utmaning för verksamheten då det är en svårighet att hitta ställföreträdare som är villiga att ta sig 
an uppdragen. För att komma till rätta med svårigheten att tillsätta ställföreträdare har flertalet 
kommuner anställda ställföreträdare. 

1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Överförmyndarverksamheten har under de senaste åren ej lyckats nå en budget i balans. För år 
2022 har nämnden fått en utökad budget om 500 tkr. Bedömningen är att nämnden kommer att 
nå ett resultat i enlighet med beslutad budget. 
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1.5 Ekonomisk sammanställning 

Mariestad - Ekonomisk översikt 

Överförmyndarnämnd 
(Tkr) 

Budget Prognos Budgetavvikelse 

Intäkter -20 -20 0 

Kostnader 2 045 2 045 0 

Netto 2 025 2 025 0 

  

Analys av ekonomi 

Till verksamheten har det inkommit 260 årsredovisningar och handläggarna har i nuläget granskat 
ungefär 200 årsredovisningar. I likhet med övriga år så är det fortfarande huvudmännen som står 
för större andel av arvodet. 

Bedömningen är att nämnden kommer att nå ett resultat i enlighet med beslutad budget. 

  



 

Tertial 2 med delårsbokslut 

MTG - Tekniska nämnden 
  



MTG - Tekniska nämnden, Tertial 2 med delårsbokslut 2(25) 

Innehållsförteckning 
1 Nämndernas delårsrapporter ........................................................... 3 

1.1 Verksamhetens uppdrag ...................................................................................... 3 
1.2 Viktiga händelser under året ................................................................................. 3 
1.3 Framtid ................................................................................................................. 4 
1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi .............................................. 4 
1.5 Nämndens måluppföljning MTG Teknik ................................................................ 5 
1.6 Ekonomisk sammanställning .............................................................................. 13 
1.7 Sammanställning investeringar .......................................................................... 22 

 

  



MTG - Tekniska nämnden, Tertial 2 med delårsbokslut 3(25) 

1 Nämndernas delårsrapporter 
1.1 Verksamhetens uppdrag 

Tekniska nämnden  

Ordförande: Sven-Inge Eriksson (KD) 

Vice ordförande: Jan-Erik Sandegren (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 samt 
produktionsavdelning 

  

Ansvarsområden 

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

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. 
• 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. 

1.2 Viktiga händelser under året 
Generellt: 

Teknisk verksamhet påverkas av rådande omvärldsläge genom, kraftigt ökande priser på bränsle 
och energi, även prisutvecklingen på varor och tjänster belastar verksamheten. 

Utöver prisutvecklingen så påverkas flertalet planerade aktiviteter under året av förseningar, detta 
på grund av materialbrist och långa leveranstider, detta är särskilt påtagligt inom VA- 
verksamheten där global kemikaliebrist och osäker logistik kan komma att  påverka kapaciteten 
vid avloppsreningsverken. 

Teknisk verksamhet har engagerats i samtliga MTG kommuner avseende förutsättningsskapande 
aktiviteter för mottagandet av flyktingar. Även åtgärder för att bättre möta en kris i form av 
samhällsstörningar har engagerat verksamheten under kvartal 1-2 

Flertalet nyanställningar både inom driftsidan och inom förvaltningsenheten. 
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Verksamhet:  

Övergripande samtliga MTG, fokus på utbildning av personalen i fastighetssystemet Xpand samt 
implementering av rutiner kopplade till systemet. 

Mariestad: Förskolan Kronopark har tagits i bruk, Högelids IP löparbanorna ny beläggning, Bron 
till Marieforsleden klar enl plan, Verksamhetsområdet VA i Björsäter klar enl plan, Hög 
beläggning av ställplatser och hamn. 

Töreboda: Resecentrum samt gestaltat Norra Torggatan, Stöd och åtgärder efter kraftig storm, 
anskaffning fastigheter - Vadsbogata 6, Nämndemannen och EHCC i Älgarås, Nytt Vatten- och 
avloppsreningsverk Fägre. 

Gullspång: Cykelbanan till Askevik klar, Delaktighet i arbetet med kommunakuten samt 
anskaffning och avyttring av fastigheter, bostadsområde VA och Gata Sjögläntan. 

  

1.3 Framtid 
Verksamhet 

Organisationen och driftbudget behöver dimensioneras efter grunduppdraget MTG 
Samverkansavtal, befintligt behov (nuvarande objekt och ytor) samt allmänhetens och beställarnas 
förväntningar. Detta görs möjligt genom översyn, revidering och omförhandling av befintligt 
avtal samt tidregistrering för uppföljning och kontroll. Utöver detta behöver formerna för 
ledning och styrning ses över så att de följer gällande reglemente,  för ett effektivare nyttjande av 
verksamheten. Förmågan att planera, beställa och genomföra behöver fortsatt utvecklas, dels 
inom den tekniska verksamheten men också hos beställarna vid resp. MTG kommun. 

Inom Fastighetsområdet behöver verksamheten ges förutsättningar att omhänderta befintlig 
behov av underhåll av fastighetsbeståndet samt systematiskt planera långsiktigt underhåll i syfte 
att motverka akuta felavhjälpanden. 

För att verksamheten fullt ut skall ges förutsättningar att vidta åtgärder enligt beslutad 
klimatanpassningsplan och därigenom skapa en säkrare och tryggare region, behöver ekonomiska 
prioriteringar. Detta då hållbara och preventiva åtgärder för att möta framtidens 
klimatutmaningar ofta medför en högre kostnad än normal standard. 

Personal 

För att kostnadseffektivt förvalta och utveckla servicenivån till medborgare och andra 
verksamheter är det nödvändigt med långsiktig personalplanering, digitalisering och 
automatisering (IOT). Insatser för att kompetensutveckla och stärka arbetsgivarvarumärket är 
nödvändigt i en allt hårdare konkurrens om arbetskraft.  Verksamheten behöver stärka upp 
nyckelbefattningar så att redundans uppnås, detta bedöms minska sårbarheten vid 
personalrörlighet och positivt påverka arbetsmiljön, genom jämnare arbetsbelastning. Ytterligare 
åtgärder på kommunövergripande nivå, så som aktiviteter och förmåner bedöms som lämpliga 
åtgärder för att vara konkurrenskraftiga. 

1.4 Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 
Sammanfattningsvis följer framdriften i aktiviteterna planeringen. Med anledning av att 
kostnadsökningarna inte kompenserats fullt ut finns osäkerheter, då aktiviteter under kv3-4 kan 
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komma att behöva omprioriteras alt. strykas. Den generella bedömningen är dock att 
verksamheten genom focus och tidigare progress når satta mål. 

  

1.5 Nämndens måluppföljning MTG Teknik 
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: 

 

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

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 
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Kommentar 

MTG - Tekniska nämnden 

För att göra våra miljöer trygga och säkra pågår flera aktiviteter inom verksamheten. På ett 
övergripande plan vid både ute och innemiljöer arbetar verksamheten aktivt med åtgärder för 
tillgänglighetsanpassningar i nya projekt samt reinvesteringar. 

Verksamheten har i perioden fokuserat och prioriterat åtgärder för att skapa redundans i 
verksamheten för att bättre möta en kris och, eller andra samhällsstörningar. 

Säkerhet i våra utemiljöer    

Verksamheten arbetar med att löpande information till allmänheten via hemsidor och sociala 
medier om kommande och pågående markaktiviteter. Detta för att höja medvetenheten om 
kommande eller pågående trafiksituation och därigenom möjliggöra andra transportvägar för att 
motverka besvärliga trafiksituationer med risk för olyckor. Vidare har verksamheten arbetat med 
att effektuera, av Tekniska nämnden antagen planer så som  cykel- samt plan för 
trafiksäkerhetsåtgärder i MTG. Verksamheten har i samarbete med polisen och folkhälsostrateg 
startat ett samarbete för att kartlägga problemområden för att förbättra tryggheten vid våra 
allmänna platser. 

Övrigt utemiljöer 

Förebyggande arbete vid Mariestads (MST) hamn genom aktiv uppföljning och planerade 
åtgärder med bevakningstjänst vid hamnen MST. 

Verksamheten arbetar löpande med att minska mängden inläckande vatten till spillvattennätet, 
minska mängden odebiterat vatten samt förnyelse av anläggningar. Verksamheten stärker skyddet 
av kommunernas vattentäkter, genom att följa upprättad plan, där identifierade åtgärder tagits 
fram och riktade satsningar genomförs enligt plan fram till 2024. 

Säkerheten i våra innemiljöer 

Aktivt arbete med att förbättra nyckelhanteringen fortsätter i MST och Gullspång. Töreboda är 
sedan tidigare klart. Arbetet bedöms slutföras under året. 

Verksamheten arbetar fortsatt med att se över och upprätta rutiner, dokumentation för att 
utveckla och förbättra det systematiska brandskyddsarbetet vid våra verksamhetslokaler. 

Aktivitet Status Periodicitet Avdelning 

Trygghet i 
kommunernas 
utemiljö 

 Uppnått 
MTG Delår MTG - Tekniska 

nämnden 

Trygghet i 
kommunernas 
utemiljö 

 Uppnått 
MTG Delår 

Gatuavdelningen 

Minska odebiterat 
vatten  Uppnått 

MTG År MTG - Tekniska 
nämnden 

Minska odebiterat 
vatten  Uppnått 

MTG År Produktionsavdelningen 
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Aktivitet Status Periodicitet Avdelning 

Minska odebiterat 
vatten  Uppnått 

MTG År VA-avdelningen 

Efterlevande av 
grävbestämmelser 
- minska antal 
skadeärenden 
kopplat till 
grävarbeten 

 Uppnått 

MTG Delår 

Gatuavdelningen 

Säkrare korsningar 
och passager  Positiv trend 

MTG År Gatuavdelningen 

Minska antalet 
belysningsärenden  Delvis uppnått 

Tertial Gatuavdelningen 

Antal skyddsronder  Delvis uppnått MTG År Produktionsavdelningen 

Arbetsmiljöplan  Uppfyllt MTG År Produktionsavdelningen 

Systematiskt 
brandskyddsarbete  Positiv trend 

MTG År Fastighetsavdelningen 

Säker 
nyckelhantering  Positiv trend 

MTG Delår Lokalvårdsavdelningen 

Kvalitetskontroller  Delvis uppnått Tertial Lokalvårdsavdelningen 

Minska inläckage till 
spillvatten  Uppnått 

MTG År VA-avdelningen 

VA-plan  Positiv trend Tertial VA-avdelningen 

Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan 
Beskrivning 

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

Måluppfyllelse status 

 Positiv trend 

Kommentar 

MTG - Tekniska nämnden 

Verksamheten minskar vårt klimatavtryck och miljöpåverkan genom att, 

Samordnat i verksamheten arbeta med lokala återvinningsstationer där olika avfalls fraktioner 
sorteras. 

Succesivt omsätta vår fordonspark till miljövänligare alternativ, med mål att bli helt fria från 
fossila bränslen. 

Skötselplaner inom park och gata har reviderats för ett minskat klimatavtryck och miljöpåverkan. 
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Under året påbörjas ett arbete med att göra om tidigare bruksgräsmatteytor till ängsmark, samt att 
metoder för skötsel av ytor vid kommunala anläggningar ses över, detta för att främja och bidraga 
till en bättre biologisk mångfald. 

Ett förberedande arbete har genomförts under perioden i syfte att kartlägga var energisparande 
åtgärder ger högst effekt, detta så att en lägre energiförbrukning effektivt kan uppnås. Vidare 
arbetar verksamheten löpande med att förfina och anpassa driften till det mest energieffektivaste 
alternativen. Vid utbyte och förnyelse av komponenter och system görs val för att minska 
klimatavtrycket. 

Aktiviteten energimätning är påbörjad men kan inte fullföljas p.g.a. att referensvärden från 
tidigare år saknas. 

Aktivitet Status Periodicitet Avdelning 

Skötselplan med 
alternativa 
skötselmetoder 

 Positiv trend 
MTG År 

Gatuavdelningen 

Införa sopsortering 
på offentlig plats  Neutral trend 

MTG År Gatuavdelningen 

Skapa en 
återvinningstation  Uppfyllt 

MTG Delår Produktionsavdelningen 

Ställa krav på 
miljöklass fordon  Positiv trend 

MTG Delår Produktionsavdelningen 

Etablering på 
arbetsplatsen  Positiv trend 

MTG Delår Produktionsavdelningen 

Utbyte av 
företagsbilar till 
miljövänliga 
alternativ etc 

 Uppnått 

Tertial 

Fastighetsavdelningen 

Få till en 
energimätning  Uppfyllt 

MTG Delår Fastighetsavdelningen 

Energimätning  Ingen MTG År Fastighetsavdelningen 

Kemförbrukning  Uppnått MTG År Lokalvårdsavdelningen 

Utsläppskrav 
utgående 
avloppsvatten 

 Negativ trend 
Tertial 

VA-avdelningen 

Energieffektivisering 
avloppsvatten  Uppnått 

MTG År VA-avdelningen 

VA-plan  Positiv trend Tertial VA-avdelningen 

Energieffektivisering 
dricksvatten  Uppnått 

MTG År VA-avdelningen 

Kommunikation till 
abonnenter  Positiv trend 

MTG Delår VA-avdelningen 
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Vi tar tillvara på såväl medarbetarnas som medborgarnas kreativitet för att utveckla vår 
verksamhet 
Beskrivning 

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 

MTG - Tekniska nämnden 

Verksamheten arbetar löpande med digitaliseringsåtgärder i syfte att förenkla kommunikationen 
mellan medborgare och kommun, samt mellan medarbetare och arbetsgivare. Exempelvis så 
pågår ett arbete med att vidareutveckla appen för felanmälan där allmänheten kan lämna 
synpunkter, idéer och förslag. Verksamheten planerar under hösten att informera allmänheten 
om digital felanmälan. 

Vidare fortsätter verksamheten att utöka antalet Teams anslutna medarbetare i syfte att möjliggör 
digitala möten och snabbare informationsspridning. Applikationer har införskaffats för att 
förenkla tidrapportering inom produktion. 

Flera utvecklingsprojekt pågår för att utveckla möjligheterna med digital övervakning i syfte att 
effektivisera verksamheten. 

Löpande aktiviteter pågår under året för att tydliggöra roller och ansvar inom verksamheten, 
något som tidigare medarbetarenkät påvisat som ett utvecklingsbehov. 

Verksamheten arbetar med kompetensutveckling av personal genom att erbjuda kurser, 
studiebesök och deltagande på relevanta mässor för att insamla ny kunskap som kan bidra till 
utvecklingen vid den tekniska verksamheten. 

  

Aktivitet Status Periodicitet Avdelning 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått 
MTG År MTG - Tekniska 

nämnden 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått MTG År Gatuavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått MTG År Produktionsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått MTG År Fastighetsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Delvis uppnått MTG År Lokalvårdsavdelningen 

Nöjda medarbetare  Uppnått MTG År VA-avdelningen 
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Aktivitet Status Periodicitet Avdelning 

Digitaliseringsplan  Positiv trend 
Tertial MTG - Tekniska 

nämnden 

Digitaliseringsplan  Positiv trend Tertial Gatuavdelningen 

Digitaliseringsplan  Positiv trend Tertial Produktionsavdelningen 

Digitaliseringsplan  Positiv trend Tertial Fastighetsavdelningen 

Digitaliseringsplan  Positiv trend Tertial Lokalvårdsavdelningen 

Digitaliseringsplan  Positiv trend Tertial VA-avdelningen 

Fler invånarna känner 
till metod för 
felanmälan 

 Ingen 
Tertial 

Gatuavdelningen 

Uppföljning 
genomförda projekt  Ingen 

MTG År VA-avdelningen 

Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt 
Beskrivning 

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 

MTG - Tekniska nämnden 

Verksamheten ser över och utvecklar kommunikationen till allmänheten, detta görs bland annat 
genom kommunikationsplaner och ett utvecklat samarbete med kommunikationsenheten, i syfte 
att informera om verksamhetens projekt och aktiviteter. Ett arbete med klassificering/prioritering 
av ärenden har resulterat i en prioriteringsmall som är under införande. Målsättningen är en 
effektivare hantering och återkoppling. 

Vidare arbetar verksamheten med att befästa mötesstrukturer, lokalstyrgruppsmöten och 
lokalanvändargruppsmöten,  där verksamheten som bedriver sin verksamhet i kommunens 
lokaler, samt  i vissa fall externt hyrda lokaler, möter oss. Dessa möten ger en bra dialog mellan 
verksamheterna och bidrar till utveckling för båda parter. 

Vid VA-Avdelningen sker mätningar som påvisar att våra abonnenter är nöjda med den service 
som de får. För att våra abonnenter ska fortsätta att vara nöjda genomförs riktade 
informationskampanjer för att visa på vad verksamheten arbetar med. 

Två aktiviteter bedöms inte nå full måluppfylland. Aktiviteten som lokalvårdsavdelningen arbetar 
med vad gäller att ta fram nya avtal har försenats  med anledning av personalrörlighet. Den andra 
aktiviteten vad gäller felanmälningar utförda i tid, krävs vidare arbete med för att klarlägga och 
implementera processer vilket inte bedöms hinnas med i år. 
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Aktivitet Status Periodicitet Avdelning 

Medborgare upplever vårt 
bemötande som bra  Delvis uppnått 

MTG År Gatuavdelningen 

Återkoppla ärenden inom 
planerad tid  Ingen 

Tertial Gatuavdelningen 

Utförande av ärende i 
Infracontrol  Positiv trend 

MTG Delår Produktionsavdelningen 

Nöjdhet hos de som 
berörts av våra 
investeringsprojekt 

 Ingen 
MTG Delår 

Produktionsavdelningen 

Genomför 
lokalstyrgruppsmöten och 
lokalanvändargruppsmöten 

 Delvis uppnått 
Tertial 

Fastighetsavdelningen 

Felanmälningar och 
beställningar utförda i tid  Ej uppnått 

MTG Delår Fastighetsavdelningen 

Nöjda kunder  Uppnått MTG Delår Lokalvårdsavdelningen 

Ta fram nya tydliga avtal  Neutral trend MTG Delår Lokalvårdsavdelningen 

Nöjda abonnenter  Positiv trend MTG År VA-avdelningen 

Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt 
Beskrivning 

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 

MTG - Tekniska nämnden 

Verksamheten arbetar aktivt för att medverka i de tidiga faserna vid exploateringsprojekt som 
drivs i kommunerna. Syftet är att identifiera behov och synergier för att medverka till ett 
möjliggörande och attraktiva lösningar. 

Verksamhetsområdena arbetar löpande med att kontinuerligt renovera vägnätet, sköta park- 
hamn och skärgårdsmiljöer samt anpassa befintlig VA-struktur för att möta framtida behov. 

Inom fastighetsbeståndet finns begränsningar med anledning av en stor reinvesteringsskuld som 
verksamheten har att ta igen. Arbetet med att göra underhållsplaner för att få kontroll på skulden 
har pågått sedan 2020 och idag har 54% av våra lokaler i MTG en underhållsplan. 
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Aktivitet Status Periodicitet Avdelning 

God standard på 
gator och vägar  Delvis uppnått 

MTG År Gatuavdelningen 

Attraktiva utemiljöer  Delvis uppnått MTG År Gatuavdelningen 

Förvaltning av 
fastigheter  Delvis uppnått 

Tertial Fastighetsavdelningen 

Hållbarhetsindex  Positiv trend MTG År VA-avdelningen 

Planer för 
Avloppsreningsverk 
och Vattenverk 

 Positiv trend 
MTG År 

VA-avdelningen 

VA-plan  Positiv trend Tertial VA-avdelningen 

Plan för ledningsnätet  Positiv trend MTG År VA-avdelningen 
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1.6 Ekonomisk sammanställning 

Mariestad - Ekonomisk översikt 
 

Mariestad       
Skattefinanser
ad             
Verksamhet 

(tkr) Budget Prognos Budgetavvi
kelse 

Föregåen
de 

budgetav
vikelse 

Delårsres
ultat 2022 

Delårsr
esultat 

2021 

Verksamhet 
teknik ledning Intäkter -1 951 -1 951 0 0 -1 084 -971 

 Kostna
der 7 271 5 291 1 980 90 1 978 2 284 

 Netto 5 320 3 340 1 980 90 894 1 313 

        

Projektavdelni
ngen Intäkter -5 147 -1 122 -4 025 0 -1 130 -1 196 

 Kostna
der 6 092 1 367 4 725 0 1 367 1 748 

 Netto 945 245 700 0 237 552 

        

Gatuavdelnin
gen Intäkter -8 889 -8 499 -390 0 -4 602 -4 876 

 Kostna
der 45 061 45 171 -110 0 26 987 30 301 

 Netto 36 172 36 672 -500 0 22 385 25 425 

        

Produktionsav
deln. Intäkter -36 966 -36 966 0 0 -24 235 -23 652 

 Kostna
der 33 659 34 039 -380 0 22 173 21 476 

 Netto -3 307 -2 927 -380 0 -2 062 -2 176 

        

Fastighets-
avdelningen Intäkter -46 986 -46 861 -125 0 -32 001 -31 076 

 Kostna
der 189 956 190 131 -175 -650 130 262 122 264 

 Netto 142 970 143 270 -300 -650 98 261 91 188 

        

Lokalvårds-
avdelningen Intäkter -23 094 -23 094 0 0 -15 845 -15 223 

 Kostna
der 23 094 23 994 -900 0 16 175 14 986 
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Mariestad       
Skattefinanser
ad             
Verksamhet 

(tkr) Budget Prognos Budgetavvi
kelse 

Föregåen
de 

budgetav
vikelse 

Delårsres
ultat 2022 

Delårsr
esultat 

2021 

 Netto 0 900 -900 0 330 -237 

        

Totalt Intäkte
r -123 033 -118 493 -4 540 0 -78 897 -76 994 

 Kostna
der 305 133 299 993 5 140 -560 198 942 193 059 

 Netto 182 100 181 500 600 -560 120 045 116 065 
  

Mariestad           
Taxefinans
erad      
Verksamhe
t 

(tkr) Budge
t Prognos Prognosa

vvikelse 

Föregående 
budgetavvik

else 

Delårsresu
ltat 2022 

Delårsresu
ltat 2021 

VA-
avdelninge
n 

Intäkter -67 681 -67 800 119 -67 681 -44 685 -40 345 

 Kostna
der 67 681 67 520 161 67 681 42 135 38 090 

 Netto 0 -280 280 0 -2 550 -2 255 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MTG - Tekniska nämnden, Tertial 2 med delårsbokslut 15(25) 

Töreboda       
Skattefinanser
ad             
Verksamhet 

(tkr) Budget Prognos Prognosa
vvikelse 

Föregåen
de 

budgetavv
ikelse 

Delårsres
ultat 2022 

Delårsres
ultat 2021 

Verksamhet 
teknik 
ledning 

Intäkter -182 -182 0 0 -121 -199 

 Kostna
der 1 265 1 155 110 40 624 803 

 Netto 1 083 973 110 40 503 604 

        

Projektavdeln
ingen Intäkter -340 0 -340 0 0 -498 

 Kostna
der 680 0 680 0 1 728 

 Netto 340 0 340 0 1 230 

        

Gatuavdelnin
gen Intäkter -80 -180 100 0 -16 -5 

 Kostna
der 6 652 7 652 -1 000 -400 5 505 4 518 

 Netto 6 572 7 472 -900 -400 5 489 4 513 

        

Produktionsa
vdeln. Intäkter -9 052 -9 052 0 0 -5 935 -5 362 

 Kostna
der 8 545 8 675 -130 0 5 778 5 670 

 Netto -507 -377 -130 0 -157 308 

        

Fastighets-
avdelningen Intäkter -27 107 -27 707 600 0 -18 561 -17 867 

 Kostna
der 28 535 30 135 -1 600 -680 20 115 18 708 

 Netto 1 428 2 428 -1 000 -680 1 554 841 

        

Lokalvårds-
avdelningen Intäkter -8 894 -8 894 0 0 -6 145 -6 372 

 Kostna
der 8 894 9 194 -300 0 6 331 6 112 

 Netto 0 300 -300 0 186 -260 
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Töreboda       
Skattefinanser
ad             
Verksamhet 

(tkr) Budget Prognos Prognosa
vvikelse 

Föregåen
de 

budgetavv
ikelse 

Delårsres
ultat 2022 

Delårsres
ultat 2021 

Totalt Intäkte
r -45 655 -46 015 360 0 -30 778 -30 303 

 Kostna
der 54 571 56 811 -2 240 -1 040 38 354 36 539 

 Netto 8 916 10 796 -1 880 -1 040 7 576 6 236 
  

Töreboda         
Taxefinans
erad      
Verksamhe
t 

(tkr) Budget Prognos 
Prognos
avvikels

e 

Föregåen
de 

budgetav
vikelse 

Delårsresu
ltat 2022 

Delårsresu
ltat 2021 

VA-
avdelninge
n 

Intäkter -22 890 -23 040 150 0 -13 201 -16 167 

 Kostnade
r 17 090 17 740 -650 -750 9 210 10 852 

 Netto -5 800 -5 300 -500 -750 -3 991 -5 315 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MTG - Tekniska nämnden, Tertial 2 med delårsbokslut 17(25) 

Gullspång       
Skattefinanser
ad             
Verksamhet 

(tkr) Budget Prognos Prognosavvi
kelse 

Föregåen
de 

budgetav
vikelse 

Delårsr
esultat 
2022 

Delårsres
ultat 2021 

Verksamhet 
teknik 
ledning 

Intäkter -122 -122 0 0 -81 -127 

 Kostna
der 913 913 0 20 410 564 

 Netto 791 791 0 20 329 437 

        

Projektavdeln
ingen Intäkter -245 0 -245 0 0 -298 

 Kostna
der 490 0 490 0 1 437 

 Netto 245 0 245 0 1 139 

        

Gatuavdelnin
gen Intäkter -173 -173 0 0 -121 -132 

 Kostna
der 6 276 6 676 -400 -250 4 311 3 737 

 Netto 6 103 6 503 -400 -250 4 190 3 605 

        

Produktionsa
vdeln. Intäkter -5 368 -5 368 0 0 -3 369 -3 118 

 Kostna
der 5 482 5 482 0 0 3 347 3 537 

 Netto 114 114 0 0 -22 419 

        

Fastighets-
avdelningen Intäkter -5 729 -5 729 0 0 -3 895 -3 893 

 Kostna
der 13 006 13 906 -900 -190 9 325 9 213 

 Netto 7 277 8 177 -900 -190 5 430 5 320 

        

Lokalvårds-
avdelningen Intäkter -517 -517 0 0 -449 -404 

 Kostna
der 6 757 6 957 -200 0 4 646 4 624 

 Netto 6 240 6 440 -200 0 4 197 4 220 
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Gullspång       
Skattefinanser
ad             
Verksamhet 

(tkr) Budget Prognos Prognosavvi
kelse 

Föregåen
de 

budgetav
vikelse 

Delårsr
esultat 
2022 

Delårsres
ultat 2021 

Totalt Intäkte
r -12 154 -11 909 -245 0 -7 915 -7 972 

 Kostna
der 32 924 33 934 -1 010 -420 22 040 22 112 

 Netto 20 770 22 025 -1 255 -420 14 125 14 140 
  

Gullspång         
Taxefinans
erad      
Verksamhe
t 

(tkr) Budget Prognos 
Prognos
avvikels

e 

Föregåend
e 

budgetavvi
kelse 

Delårsresu
ltat 2022 

Delårsresu
ltat 2021 

VA-
avdelninge
n 

Intäkter -14 350 -14 350 0 -300 -9 364 -8 995 

 Kostnade
r 11 110 11 260 -150 50 6 593 6 700 

 Netto -3 240 -3 090 -150 -250 -2 771 -2 295 
  

Analys av ekonomi 
Övergripande MTG 

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 
• Materialkostnadsutvecklingen och tillgång som en följd av omvärldsläget 
• Osäkerhet kring kommande vinterväghållningskostnader 

Generellt har kraftiga prisökningar på material, drivmedel och energi skett under året, detta  till 
följd av bland annat pandemin men också det oroliga världsläget, gör att budgeten urholkas då vi 
får mindre för våra budgeterade medel. 

Fastigheter 

Befintligt underhållsbehov i alla MTG kommuner bedöms fortsätta att växa, då avdelad ekonomi, 
till att planerat underhåll ofta får användas till åtgärder för akuta fel eller felavhjälpande underhåll. 
En större del av fastighetsbeståndet befinner sig i eller på väg in i den del av fastighetens livscykel 
där underhållsbehovet ökar. 

I utfallet ligger hyresintäkterna lågt på grund av ett systemfel mellan fastighetssystemet och 
kommunens ekonomisystem. Bedömningen är att intäktssidan kommer att följa budget. 
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VA 

Budgetarbetet inför året har höjd tagits för ökade kostnader för bränsle, energi och kemikalier. 
Utfallet i tertial 1 visade att kostnaderna för dessa poster balanserar väl med de budgeterade 
medlen, sedan dess har priset på kemikalier ökat ytterligare. Det torra vädret under första delen 
av året visar sig i form av låg energi- och kemikalieförbrukning 

Mariestad, Skattefinansierad verksamhet (+600 tkr) 

Övergripande balanserar de extra tillförda medel upp underskott i verksamheten 

Inom verksamhetsområde Gata prognostiseras ett underskott med anledning av minskade 
intäkter på nyttjande av allmänplatsmark. Snöfall i april påverkar negativt. Uppsida är större 
intäkter än förväntat vid småbåtshamnar och ställplatser. 

Prognostiserat underskott för fastighetsavdelningen har minskat till -300 tkr efter prioriteringar 
enligt ovan.  Avvikelsen mot riktpunkt beror främst på akuta underhålls åtgärder, 
advokatkostnader och konsultstöd för att kompensera vakanser. 

Lokalvårdsavdelningen prognostiserar ett underskott, detta till följd av att verksamheten inte 
lyckats inarbeta givna besparingar i kombination med ökade tim- och sjuklönekostnad. Vidare 
påverkar även ökade kostnader för förbrukningsmateriel och licenser negativt samt att 
budgeterad kostnad för pooltjänster inte motsvarat behovet. 

Mariestad, Taxefinansierad verksamhet VA (+280 tkr) 

Simulering visar att intäkterna är 119 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 161 tkr högre än 
budgeterat. Totalt sett prognostiseras ett överskott om 280tkr. 

De poster som till störst del skiljer sig från budget presenteras nedan: 

- Vakanser medför att personalkostnaderna är 550 tkr lägre än budgeterat, vilket är lägre än vid 
prognosen i tertial 1. 
- Akuta åtgärder om 195 tkr på en av de större avloppspumpstationerna, där endast 45 tkr inryms 
i befintlig budget. 
- Ökade kostnader för processkemikalier om 100 tkr. 

Töreboda, Skattefinansierad verksamhet (- 1 880 tkr) 

Gatuavdelningen går mot ett underskott på 900tkr. Verksamheten bedöms inte kunna inarbeta 
effektiviseringskrav pga. resursbrist vid AME samt balansera ökade kostnader för snöröjning och 
energikostnader. Vidare bidrar även ytterligare fördyringar negativt,  fördyringar av parkunderhåll, 
åtgärder inför festival samt arbete med stormskador. 

Fastighetsavdelningen går mot ett underskott på ca 1 000 tkr. Högre kostnader för media bedöms 
som oundvikligt, då uppräkning av internhyra skett enligt budgetdirektiv (2,5% år 2021). Större 
kostnad för fuktskada (300 tkr) samt stormkostnader bidrar till negativ avvikelse. Osäkerheter är 
total kostnad för stormen i augusti, vad inryms av självrisk (241,5 tkr) samt kostnader och 
ersättning från staten angående köp av flerfamiljshus (518 tkr), dessa kan ytterligare försämra 
resultatet. 

Inom verksamhetsområde för Lokalvården prognostiseras ett underskott, uppkommit av ökade 
kostnader för tim- och sjuklönekostnad vilka bedöms härledas till pandemin. Vidare negativ 
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påverkan har även ökade lönekostnader (centrala lönesatsningar) som ej kompenserats av 
Töreboda kommun samt att budgeterade pooltjänster inte motsvarat behovet. 

Töreboda, Taxefinansierad verksamhet VA ( - 500 tkr) 

Prognosen är att verksamheten kommer att gå mot ett negativt resultat om 500 tkr. Det negativa 
resultatet regleras mot det överskott som upparbetats tidigare år. Innevarande års budget är 
anpassad för att reglera delar av det överskott som VA-kollektivet upparbetat tidigare år genom 
ett negativt resultat om 670 tkr för 2022. Prognosen visar således ett resultat om 170 tkr lägre än 
det planerade. 

De poster som till störst del skiljer sig från budget presenteras nedan: 

- Simuleringar indikerar 150 tkr högre intäkter än budgeterat. 

- Driftkostnaderna för kommunens avloppsreningsverk är högre än budgeterat. Kostnaderna 
påverkas av flera faktorer ex. åtgärder efter el-revision, prisökningar på kemikalier samt 
oförutsedda belastningar med avloppsvatten. Prognosen ger kostnadsökning om 460 tkr för drift 
av avloppsreningsverk under 2022. 

- Personalkostnaderna prognostiseras bli 250 tkr lägre för året än budgeterat med anledning av 
vakanser. 

Gullspång, Skattefinansierad verksamhet (- 1 255 tkr) 

Gatuavdelningen går mot ett underskott på 400tkr. Verksamheten bedöms inte kunna parera de 
ökade kostnaderna för snöröjning (300tkr) samt ökade kommunala kostnader i samband med 
höjda statliga bidrag för enskilda vägar. 

Fastighetsavdelningen har sedan tidigare adresserat underskott från tidigare prognos. 
Underskottet bedöms uppgå till ca 900 tkr. Övervägande del är oförutsedda reparationer av 
utrustning/arbetsmaskiner och pelletspannor samt ökade kostnader för renhållning, sandning och 
snöröjning. 

Inom verksamhetsområde för Lokalvården prognostiseras ett underskott på 200 tkr, uppkommit 
av ökade kostnader för tim- och sjuklönekostnad vilka bedöms härledas till pandemin. Vidare 
negativ påverkan har även ökade lönekostnader (centrala lönesatsningar) som ej kompenserats 
fån Gullspångs kommun samt att budgeterade pooltjänster inte motsvarat behovet. 

Gullspång, Taxefinansierad verksamhet VA ( - 150 tkr) 

Simulering visar att intäkterna följer budgeten, vilket är en förändring om 300 tkr högre intäkter 
än vad som simulerades i tertial 1. Kostnaderna är prognostiserade till 150 tkr högre än 
budgeterat vilket ger ett prognostiserat underskott om 150 tkr. Detta är 100 tkr mindre än planen 
om ett negativt utfall om 250 tkr för att reglera det överskott som finns upparbetat sedan tidigare 
år. 

De poster som till störst del skiljer sig från budget presenteras nedan: 

- Ökade kostnader för kemikalier, 130 tkr över budget 

- Akuta åtgärder på en av kommunens pumpstationer medför en kostnad om 21 tkr extra 
kostnader utöver budgeterade medel. 
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- Personalkostnaderna prognostiseras bli 200 tkr lägre än budgeterat till följd av vakanser. Vid 
tiden för tertial 1 var denna siffra lägre. 

- Förbättrad styrning och minskade transporter av slam har gett lägre kostnader om 130 tkr. 

  

Sjuktal medarbetare 
 

Sjukfr
ånvaro

 % 

Janu
ari 

Febru
ari Mars Apr

il Maj Juni Juli Aug
usti 

Sep
te

mb
er 

Ok
tob
er 

Nov
emb

er 

Dece
mber 

 9,70 9,5 6,1 2,84 6,16 6,59 5,10 3,58     

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

• Återhållsamhet samt planering i inköp  
• Uppstart av aktiv personalplanering 
• Prioritering och avvägning av åtgärder för drift och underhåll 
• Fokus på energieffektiviseringar 
• Aktiv planering och ledning av resurser inom MTG kopplat till drift och 

investeringsåtgärder 
• Ekonomisk månadsuppföljning införs 
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1.7 Sammanställning investeringar 
 

Mariestad Budget Prognos Budgetavvikelse Föregående 
budgetavvikelse 

Utfall 
per 31/8 

Teknik Ledning 1 500 1 500 0 0 108 

Gatuavdelningen 37 866 34 816 3 050 1 200 12 206 

Fastighetsavdelningen 77 219 39 582 37 637 32 221 23 691 

VA-avdelningen 56 360 44 860 11 500 10 000 10 200 

Totalt 172 945 120 758 52 187 43 421 46 205 
  

Töreboda Budget Prognos Budgetavvikelse Föregående 
budgetavvikelse 

Utfall 
per 31/8 

Teknik ledning 0 0 0 0 0 

Gatuavdelningen 10 906 10 906 0 0 1 474 

Fastighetsavdelningen 23 682 19 545 4 137 1 200 5 021 

VA-avdelningen 21 599 19 699 1 900 0 4 385 

Totalt 56 187 50 150 6 037 1 200 10 880 
  

Gullspång Budget Prognos Budgetavvikelse Föregående 
budgetavvikelse 

Utfall 
per 31/8 

Teknik ledning 0 0 0 0 0 

Gatuavdelningen 13 727 13 427 300 0 1 128 

Fastighetsavdelningen 3 519 3 479 40 42 568 

VA-avdelningen 19 117 16 917 2 200 0 5 052 

Totalt 36 363 33 823 2 540 42 6 748 
 Analys av investeringar 

Tekniska nämnden MTG prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid tertial 2 med 
ca 61 000 tkr. De största budgetavvikelserna avser investeringarna i Mariestad. Vid tertial 1 var 
prognosen ett överskott med 44 700 tkr. Det innebär en ökning med 16 300 tkr. 

Skattefinansierade investeringar Mariestad 

Prognosen för de skattefinansierade investeringarna för Mariestad är en positiv budgetavvikelse 
på cirka 41 000 tkr. 

Gata: 

Pumptrack: 

Projektet är pausat på grund av att projektet blir dyrare än vad som är budgeterat samt att 
placering ännu inte är beslutad. 
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Trafiksäkerhet: 

Förseningar i projekteringar och utredningar i trafiksäkerhetsarbetet innebär att arbetet inte 
kommer utföras under 2022. 

Fastighet: 

Skolgård utemiljö: 
Budgeterade medel kommer inte att upparbetas under 2022 på grund av förseningar i projektet. 
Projektet försätter nästa år och överskottet 2 571 tkr önskas överföras till 2023. 

Kronopark, ny förskola: 
Hela projektet kommer att bli dyrare än budgeterat. Beräknat underskott på hela projektet 
ca 2 200 tkr. Finns en osäkerhet hur mycket till som kommer att upparbetas under 2022 då det är 
försenade leveranser. 

Tillbyggnad Kvarnstenen: 
Planerad start av projektet under hösten 2022. Prognosen är att 100 tkr kommer att förbrukas år 
2022. 

Brandskyddsåtgärder färdigställande av projekt: 
Underskottet på 1 320 tkr beror på fördyringar i projektet. 

Vandrarhemmet: 
Renoveringen har blivit mer omfattande än beräknat. 

Tidavads storkök: 
Kommer troligen inte att starta 2022. Kräver en mer omfattande renovering än vad som först 
antogs. Utredning pågår. 

Förskola Sikelvingen: 
Blev billigare då det räckte med en takrenovering istället för ett takbyte. 

Taxefinansierade investeringar Mariestad 

Prognosen för de taxefinansierade investeringarna för Mariestad har en positiv budgetavvikelse 
på cirka 11 500 tkr. Följande poster förklarar till största del överskottet: 

Lindholmens vattenverk: 

10 000 tkr kopplat till projektet som rör optimering av Lindholmens vattenverk. Dessa medel 
planeras att upparbetas under 2023 och bör ombudgeteras. 

VA-sanering Stockholmsvägen 

Arbetet för VA-sanering på Stockholmsvägen kommer att upparbeta 1 000 tkr mindre än 
budgeterat. Dessa medel önskar verksamheten ombudgetera för att nyttja i kommande etapp. 

Ledningsnästsförnyelse 

Flera av de projekt som syftar till ledningsnätsförnyelse redovisar avvikelser från budget, några 
positiva och några negativa avvikelser. Detta beror främst på markförhållandena på plats i 
projekten. 
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Skattefinansierade investeringar Töreboda 

Prognosen för de skattefinansierade investeringarna för Töreboda är en positiv budgetavvikelse 
på cirka 4 100 tkr. 

Gata: 

Inga prognostiserade avvikelser. 

Fastighet: 

Töreshov Värme: 
Förseningar i projektet på grund av långa leveranser på materiel. 797 tkr önskas överföras till 
2023. 

Kilagården sprinkler: 
Projektet dyrare än beräknat. 

Brandstation tak: 
Strukits till förmån för sprinkler Kilagården. 

Attefallhus Kilagården avser Restaurang Krubb: 
Projektet avslutat och blev ca 290 tkr billigare är planerat. 

Centralskolan "Gula villan": 
Har tagit längre tid på grund av mer omfattande och tidskrävande arbete än beräknat. Resterande 
400 tkr önskas överföras till 2023. 

Flytt Björkäng moduler: 
Budgeterade medel ska användas för att komplettera förskolan på Kilen med ytterligare moduler. 
Beräknar att ca 100 tkr förbrukas 2022 och ca 600 tkr under 2023. Resterande kommer inte att 
nyttjas då modulerna är tänkta att hyras. 

Taxefinansierade investeringar Töreboda 

Prognosen visar ett positivt utfall om 1 900 tkr vilket till störst del kan förklaras av följande 
poster: 

Lerlyckan: 

Lerlyckan prognostiseras upparbeta 1 250 tkr mindre än budgeterat år 2022. Dessa medel bör 
ombudgeteras till år 2023 för att fortsätta projektet. 

Nytt avloppsreningsverk Fägre: 

Det nya avloppsreningsverket i Fägre kunde genomföras till en kostnad som var 300 tkr lägre än 
budgeterat. 

Ombyggnation Töreboda avloppsreningsverk: 

Ombyggnation av rejektvattenhantering i Töreboda avloppsreningsverk kunde genomföras till en 
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kostnad som var 150 tkr lägre än budgeterat. 

Förnyelse ledningsnät: 

Flera förnyelseprojekt av ledningsnätet har genomförts till än lägre kostnad än budgeterat vilket 
kan väga upp för de två projekt där vi prognostiserar att projekten kommer att gå över budget. 
Totalt sett prognostiserar vi att projekten för ledningsnätsförnyelse genomförs till en kostnad 
som är 200 tkr lägre än budgeterat. 

Skattefinansierade investeringar Gullspång 

Prognosen för de skattefinansierade investeringarna för Gullspång är en positiv budgetavvikelse 
på cirka 0,3 tkr. 

Gata: 

Gatuavdelningen kommer inte att hinna upparbeta alla medel i lekplatsprogrammet då 
planeringen för Dressinparken stoppats samt att Badängsparken pausats (kommunen tar ett 
större grepp över den). Istället har planeringen för Magnus Ladulås påbörjats. 

Fastighet: 

Investeringsbudgeten i Gullspång ser ut att ge ett överskott på 40 tkr. 

Taxefinansierade investeringar Gullspång 

Prognosen visar ett positivt utfall om 2 200 tkr vilket till största del kan förklaras av följande 
poster: 

Hova vattenverk och styr/regler Hova och Gullspångs avloppsreningsverk: 

Projekten Hova vattenverk Bypassledning samt Styr/regler Hova och Gullspångs 
avloppsreningsverk kommer inte att kunna genomföras under 2022 till följd av de extremt långa 
leveranstider som råder på grund av den världsomfattande komponentbristen. Dessa projekt har 
budgetar på 400 tkr respektive 600 tkr. Dessa investeringsmedel bör ombudgeteras så att 
projekten kan genomföras nästa år, när verksamheten fått leverans av beställt material. 

Sjögläntan: 
Anläggande av VA-struktur för det nya bostadsområdet i Sjögläntan prognostiserar ett överskott 
om 1 000 tkr. 

Ledningsnät Kärret: 

Ledningsförnyelse i Kärret har genomförts till en kostnad som är 200 tkr lägre än den 
budgeterade. 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 96                                                   Dnr 2022/00174  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftsbudget 2022, Mariestads kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2022 
tertial 2, för tekniska nämnden Mariestads kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +600 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat +280 tkr.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

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

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

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

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2022 tertial 2 
för tekniska nämnden i Mariestads kommun.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning 
och ha kontroll över intäkter och utgifter. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 103/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-14 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2022-009-14 Driftbudget Mariestad 2022  

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2022 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Ekonomichef Christina Olsson 
Controller Pia Svartén 
Controller Anna Blanck 
Teknisk chef Johan Myhrman 
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Tekniska nämnden 

Tn § 97                                                   Dnr 2022/00175  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2022, Mariestads kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2022 tertial 2 för tekniska nämnden, Mariestads kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 52 187 tkr för tekniska 
nämndens budget.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

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

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

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

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget 2022 
tertial 2 för tekniska nämnden i Mariestads kommun.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning 
och ha kontroll över intäkter och utgifter. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Sida 7 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 104/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-14 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2022 

Bilaga uppföljning investeringar 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2022-09-14 Investeringsbudget Mariestad 
2022 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Ekonomichef Christina Olsson 
Controller Pia Svartén 
Controller Anna Blanck 
Teknisk chef Johan Myhrman 
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Tekniska nämnden 

Tn § 102                                                   Dnr 2022/00074  

T2 - Uppföljning av tekniska nämndens mål 2022 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen kring hur arbetet fortlöper med de 
aktiviteter som är framtagna i verksamheten som ska resultera i att nämndens mål 
uppfylls under innevarande mandatperiod. 

Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att intensifiera målarbetet för att 
nå målen inom nuvarande mandatperiod.  

Bakgrund 

Enligt beslutad styrmodell har tekniska nämnden satt upp nämndmål kopplade till 
Mariestad kommuns kommunfullmäktigemål. Kommunfullmäktige har satt upp fem 
mål som ska gälla under mandatperioden. Ett av målen är ett rent ekonomiskt mål 
och de fyra andra är kvalitetsmål. De fyra kvalitetsmålen är följande: 

- En trygg kommun för alla 

- En kreativ och innovativ kommun 

- En välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande 

- En attraktiv tillväxtkommun 

Då tekniska nämndens verksamhetsansvar spänner över hela MTG har hänsyn tagits 
under framtagandet av förslag till mål till att även passa till fullmäktigemålen i 
Töreboda och Gullspång vilket var ett direktiv från MTG-styrgrupp. 

Enligt målstyrningsmodellen behöver inte/ska inte nämndmålen vara direkt mätbara 
utan de mäts indirekt genom de verksamhetsmål/aktiviteter som tas fram av 
verksamheten. 

Tekniska nämndens mål för mandatperioden 
 
Till kommunfullmäktigemålet: En trygg kommun för alla 

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

Målbeskrivning;  
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.   
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• Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan. 

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

 
Till kommunfullmäktigemålet: En kreativ och innovativ kommun 

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

 
Målbeskrivning;  
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. 

 
Till kommunfullmäktigemålet: En välkomnande kommun där alla kontakter 
genomsyras av ett gott bemötande 

• Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt. 
 

Målbeskrivning;  
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.  

 
Till kommunfullmäktigemålet: En attraktiv tillväxtkommun 

• Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt.  
 

Målbeskrivning;  
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. 

 
Verksamhetens aktiviteter 
Aktiviteterna som verksamheten arbetat fram och jobbar med att genomföra är mätbara 
och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de utgör en indikator för 
måluppfyllelsen. Aktiviteterna bildar verksamhetsplan för nämnden. De redovisas till 
bilagan Tekniska nämnden måluppföljning T1 2022. 
Hela målprocessen inklusive aktiviteter dokumenteras i Stratsys. I samband med 
prognostillfällena, delårs- och helårsbokslut följs status på måluppfyllelsen upp, analyseras 
samt rapporteras till nämnden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tekniska nämndens mål och aktiviteter bidrar till att kommunernas mål och budget 
uppnås.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Tekniska nämndens mål och aktiviteter bidrar till att kommunerna arbetar med 
miljömässiga aspekter för att nå målen i Agenda 2030.  

Bedömning ur social dimension 

Tekniska nämndens mål och aktiviteter bidrar till att kommunerna arbetar med 
sociala aspekter för att nå Agenda 2030.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 109/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-14 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2022-09-14 

Tekniska nämnden måluppföljning T2 2022 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik 
  

 



 

Miljö- och 

byggnadsnämnden MTG (tkr) Budget Prognos

Budget 

avvikelse

Föregående 

budgetavvikelse

Bygglov Intäkter -4 156 -5 856 1 700 1 700

Kostnader 7 823 7 823 0 0

Netto 3 667 1 967 1 700 1 700

Livsmedel Intäkter -1 340 -1 540 200 0

Kostnader 2 667 2 667 0 0

Netto 1 327 1 127 200 0

Tobakstillsyn/Rökfria miljöer Intäkter 0 0 0 0

Kostnader 162 162 0 0

Netto 162 162 0 0

Miljötillsyn Intäkter -1 200 -1 200 0 0

Kostnader 4 492 4 492 0 0

Netto 3 292 3 292 0 0

Enskilda avlopp Intäkter -500 -500 0 0

Kostnader 1 824 1 824 0 0

Netto 1 324 1 324 0 0

Hälsoskydd Intäkter -150 -150 0 0

Kostnader 1 533 1 533 0 0

Netto 1 383 1 383 0 0

Naturvård Intäkter -350 -350 0 0

Kostnader 2 009 2 009 0 0

Netto 1 659 1 659 0 0

Total Intäkter -7 696 -9 596 1 900 1 700

Kostnader 20 510 20 510 0 0

Netto 12 814 10 914 1 900 1 700
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Miljö- och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 107                                                   Dnr 2022/00094  

Tertialrapport 2, prognos och delårsrapport  
Dnr: 2022.MBN12 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av tertialrapporten och den 
ekonomiska uppföljningen.   

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna den ekonomiska prognosen, erhålla en 
uppföljning av ekonomin i förhållande till årets budget. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tertialrapporten är en del av miljö- och byggnadsnämndens strävan att uppnå en god 
ekonomisk hushållning och ha kontroll över intäkter och utgifter. Genom att sköta 
sina uppdrag objektivt, rättssäkert och professionellt skapar men dessutom bästa 
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljö- och byggnadsnämnden vill vara en aktiv part i planerandet och byggandet av 
det hållbara samhället. Den byggda miljön har en stor betydelse för människors hälsa, 
trygghet och sociala sammanhållning.  

Bedömning ur social dimension 

Miljö- och byggnadsnämnden har ett viktigt uppdrag när det gäller att bevaka att 
stadsgrönska och ekosystemtjänster uppmärksammas när men deltar i den 
kommunala planeringen. Det gäller såväl vid planering, byggande och förvaltning av 
stadsmiljöerna.   

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-09-19 

Tertialrapport, prognos, Tertialrapport med ekonomisk uppföljning     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång  

 

























 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 137                                                   Dnr 2022/00201 

Finansuppföljning vid tertial 2, 2022 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen vid tertial 2 2022. 

Bakgrund 

Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för den finansiella 
verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, 
upplåning, leasing, placering och riskhantering.  

Under perioden januari till augusti har nyupplåning skett med 50,0 mkr hos 
kommunen och 50,0 mkr i Mariehus AB vilket ökat skuldportföljen med totalt 100,0 
mkr, amortering har skett med 7,6 mkr.  

Koncernens skuldportfölj per 31 augusti är 2 209,3 mkr fördelat på kommunen 1 
096,3 mkr (49,6 procent), Mariehus AB 771,8 mkr (35,0 procent) och VänerEnergi 
AB 341,2 mkr (15,4 procent). 

Snitträntan de senaste 12 månaderna har varit 0,78 procent. 

Finansrådet har haft fem möten under perioden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En koncernekonomisk finansiell nytta med samordning genom koncernbank. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen bedömning i detta ärende. 

Bedömning ur social dimension 

Ingen bedömning i detta ärende. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet överlämnades utan förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 247/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-16 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-13 

Finansrapport vid tertial 2 2022 för Mariestads kommunkoncern 

  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

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

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 247                                                   Dnr 2022/00201 

Finansuppföljning vid tertial 2, 2022 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för den finansiella 
verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, 
upplåning, leasing, placering och riskhantering.  

Under perioden januari till augusti har nyupplåning skett med 50,0 mkr hos 
kommunen och 50,0 mkr i Mariehus AB vilket ökat skuldportföljen med totalt 100,0 
mkr, amortering har skett med 7,6 mkr.  

Koncernens skuldportfölj per 31 augusti är 2 209,3 mkr fördelat på kommunen 1 
096,3 mkr (49,6 procent), Mariehus AB 771,8 mkr (35,0 procent) och VänerEnergi 
AB 341,2 mkr (15,4 procent). 

Snitträntan de senaste 12 månaderna har varit 0,78 procent. 

Finansrådet har haft fem möten under perioden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En koncernekonomisk finansiell nytta med samordning genom koncernbank. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen bedömning i detta ärende. 

Bedömning ur social dimension 

Ingen bedömning i detta ärende. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-16 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-13 

Finansrapport vid tertial 2 2022 för Mariestads kommunkoncern 

  

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

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-09-16 
Dnr: KS 2022/00201   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Finansuppföljning vid tertial 2 2022 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen vid tertial 2 2022. 

Bakgrund 

Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för 

den finansiella verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet 

omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, leasing, placering och 

riskhantering.  

Under perioden januari till augusti har nyupplåning skett med 50,0 mkr hos 
kommunen och 50,0 mkr i Mariehus AB vilket ökat skuldportföljen med totalt 
100,0 mkr, amortering har skett med 7,6 mkr.  
 
Koncernens skuldportfölj per 31 augusti är 2 209,3 mkr fördelat på kommunen 
1 096,3 mkr (49,6 procent), Mariehus AB 771,8 mkr (35,0 procent) och 
VänerEnergi AB 341,2 mkr (15,4 procent). 
 
Snitträntan de senaste 12 månaderna har varit 0,78 procent. 
 
Finansrådet har haft fem möten under perioden. 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En koncernekonomisk finansiell nytta med samordning genom 

koncernbank. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen bedömning i detta ärende. 

  



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Bedömning ur social dimension 

Ingen bedömning i detta ärende. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-16 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-13 

Finansrapport vid tertial 2 2022 för Mariestads kommunkoncern 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Revisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 
Finanssamordnare Lars Bergqvist  



Datum: 2022-09-13 
Dnr:  

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Ekonomiavdelningen 

Christina Olsson 

Ekonomichef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Finansuppföljning vid tertial 2 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner finansuppföljningen vid tertial 2 2022. 

Bakgrund 

Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för den finansiella 

verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, 

upplåning, leasing, placering och riskhantering.  

Under perioden januari till augusti har nyupplåning skett med 50,0 mkr hos kommunen och 
50,0 mkr i Mariehus AB vilket ökat skuldportföljen med totalt 100,0 mkr, amortering har 
skett med 7,6 mkr.  
 
Koncernens skuldportfölj per 31 augusti är 2209,3 mkr fördelat på kommunen 1096,3 mkr 
(49,6 %), Mariehus AB 771,8 mkr (35,0 %) och VänerEnergi AB 341,2 mkr (15,4 %). 
 
Snitträntan de senaste 12 månaderna har varit 0,78 procent. 
 
Finansrådet har haft fem möten under perioden. 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En koncernekonomisk finansiell nytta med samordning genom koncernbank. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen bedömning i detta ärende. 

Bedömning ur social dimension 

Ingen bedömning i detta ärende. 

Underlag för beslut 

Finansrapport vid tertial 2 2022 för Mariestads kommunkoncern. 



Sida: 2 (2) 
 
 

 

Beslutet ska skickas till:  

Revisionen 

Ekonomichef Christina Olsson 

Finanssamordnare Lars Bergqvist 



1 
 

Datum: 2022-09-14 
Dnr:  

Sida: 1 (10) 
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Mariestads kommunkoncern 
 
 

Tertial 2 2022 
 

 2022-01-01—2022-08-31 
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Inledning 
Från 1 januari 2021 finns en koncernbank i Mariestads kommunkoncern. Kommunkoncernens 
finansverksamhet samordnas i Mariestads koncernbank. Syftet med samordningen är att uppnå 
en enhetlig riskhantering i hela kommunkoncernen och att uppnå stordriftsfördelar av ekonomisk 
och administrativ karaktär. De kommunala bolagen ansvarar i enlighet med aktiebolagslagen och 
inom ramen för gällande bolagsordning och ägardirektiv självständigt för sin ekonomiska 
verksamhet men ska vända sig till koncernbanken i sin finansiella verksamhet. 
Som en del i den interna kontrollen ska tertialvis en finansrapport rapportera om efterlevnaden 
av finanspolicyn till kommunstyrelsen och bolagsstyrelserna.  
 
Som ett styrande dokument finns den gemensamma finanspolicyn för koncernen, beslutad av 
kommunfullmäktige (KF §115/20, 2020-11-30).  
Finanspolicyn har som syfte att betrygga en lagenlig, effektiv och transparent hantering av 
kommunkoncernens finanser. Policyn anger vilka finansiella risker kommunkoncernen är 
exponerad mot och hur dessa risker ska begränsas. Syftet är vidare att fastlägga olika roller och 
ansvar inom organisationen. 
 

Uppföljning av finansverksamheten 
 

Skuldförvaltning 
Kommunkoncernen hade vid ingången av 2022 en skuldportfölj på totalt 2117,0 miljoner kronor 
(mkr) fördelat på kommunen 1053,6 mkr (49,8 %), Mariehus AB 722,2 mkr (34,1 %) och 
VänerEnergi AB 341,2 mkr (16,1 %). 
 
Under perioden har nyupplåning skett med totalt 100,0 mkr fördelat på 50,0 mkr hos kommunen 
och 50,0 mkr hos Mariehus AB. Amortering har skett med 7,6 mkr. På nyupplåning och vid 
refinansiering av lån sker ingen amortering. Detta gör att koncernens skuldportfölj per 31 augusti 
är 2209,3 mkr. 
 
Refinansiering av befintliga lån har skett under perioden med totalt 360 mkr. Totalt vid ingången 
av året fanns 28 lån, vid utgången av perioden finns 25 stycken. Detta är en del i strategin att 
minska antalet lån i samband med omteckning för att få en effektiv administration och hantering 
av skuldportföljen. Målsättningen är att ha 12-15 stycken lån utifrån nuvarande skuldnivå när hela 
portföljen omsatts under de närmaste åren. 
 
Räntebindningen hade vid utgången av perioden en genomsnittstid på 1,94 år och för 
kapitalbindningen var motsvarande 2,00 år. Vid årsskiftet var tiden 1,86 år respektive 2,02 år. 
Förändringen går över tid mot att ha en längre bindning som styr mot finanspolicyns 
medelnivåer. 
 
Snitträntan de senaste 12 månaderna har varit 0,78 procent. Vid årsskiftet var motsvarande 0,69 
procent.  
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Skuldportfölj 
Tabellen visar den nuvarande skuldnivån bland kommunkoncernens parter samt periodens 
räntekostnad. Under perioden har den totala nettoskuldnivån ökat med 92,4 mkr inklusive 
amorteringar. Nyupplåning har skett med 100,0 mkr.  
På nya lån sker ingen amortering med tanke på fortsatt lånebehov de närmaste åren. Detta 
behöver hanteras över tid. 
Summan av räntebärande skulder understiger den av kommunfullmäktige beslutade 
utlåningsramen för året på 2615,0 mkr. 
 

Bolag 
Beslutad 

utlåningsram 

Räntebärande 
långfristiga 

skulder 31 augusti 

Förändring 
2022 

Räntekostnad 
jan-augusti 

Mariehus AB 897,0 745,4  50,0 7,6 

Mariehus Uttern AB 43,0 26,4 -0,2 0,2 

VänerEnergi AB 375,0 341,2  - 3,7 

Mariestads kommun 1 300,0 1 096,3 42,6 3,1 

Summa 2 615,0 2 209,3 92,4 14,6 

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

 

Riskanalys 
 
Ränterisk 
Den genomsnittliga räntebindningen är 1,94 år med 39,7 procent av portföljen som förfaller 
inom 12 månader. Från årsskiftet har bindningstiden ökat med 0,08 år och förfallet inom 12 
månader minskat med 8,1 procent. 
En stor del av skulden är fortfarande kopplad till Stibor3M och inriktningen för räntebindningen 
vid omteckning och nyteckning av lån gör att bindningstiden ökar och andelen med kort tid till 
förfall minskar. Detta genom att lån tecknas med fast ränta. Se även avsnittet om uppföljning av 
finanspolicy. 
 
Räntekänslighet 
Under året har mycket hänt på den finansiella marknaden. Räntor och inflation har stigit till 
nivåer som inte förekommit på många år och osäkerheten i omvärlden påverkar alla kommuner 
och regioner i landet. Marknadsräntorna har stigit kraftigt och även den rörliga ränta som mer 
direkt är kopplad till Stibor3M-räntan har stigit. Riksbanken har höjt sin styrränta under året och 
mycket talar nu för en fortsatt stor höjning under hösten vilket ytterligare höjer marknadsräntan.  
 
Inflationen som också har påverkan på räntorna visar efter augusti en årstakt på cirka 9 procent. 
Inflationen bedöms öka ytterligare under året men sjunka under 2023 för att under 2024 vara 
runt Riksbankens nivå på 2 procent. 
Både de korta och långa marknadsräntorna har stigit brant under året utifrån de låga nivåer som 
varit de senaste åren. De långa räntorna upp mot 10 år har stigit med drygt 2,4 procentenheter 
under året och är vid periodens slut cirka 3,6 procent. En stor osäkerhet finns fortsatt för 
räntenivån under 2022 men även för 2023. En helt rörlig ränta kopplat till Stibor3M-räntan är nu 
på cirka 1,7 procent. 
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Den så kallade räntekvoten vilket är räntekostnaderna i förhållande till omsättningen kommer nu 
att öka när det blir höjda marknadsräntor. Räntekostnaderna i koncernens låneportfölj binder då 
alltså en större andel av kostnaderna över tid när räntan stiger. 
 
 
Räntebindning per 31 augusti 2022 
 
 

 
 
 
Räntebindning per 30 april 2022 
 

 
 
 
 
 
Refinansieringsrisk 
Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,00 år med 23,8 procent av portföljen som förfaller 
inom 12 månader. Under året har bindningstiden minskat med 0,02 år och förfallet inom 12 
månader är i stort sett oförändrat. 
Nuvarande nivå är inom målen/limiten för finanspolicyn och bindningstiden ses löpande över i 
samband med om- och nyteckning av lån. 
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Kapitalbindning per 31 augusti 2022 
 
 

 
 
 
Kapitalbindning per 30 april 2022 
 

 
 
 
 
Motpartsrisk 
Mariestads kommun lånar endast nytt kapital från Kommuninvest på grund av de ekonomiskt 
fördelaktiga villkoren. Kommunen och bolagen är också medlem i Kommuninvest ekonomisk 
förening. 
Under året har ett lån i Mariehus AB på 66,0 mkr flyttats från Handelsbanken till Kommuninvest 
och därmed in i koncernbanken. Samtliga lån finns därmed i Kommuninvest. 
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Räntederivat 
Räntederivat (ränteswappar) finns i båda de kommunala bolagen men inte i kommunen. 
Kommunen står som garant för bolagens räntederivat men kostnaden belastar respektive bolag 
under löptiden. Räntederivaten används för att byta en rörlig ränta till en fast ränta som säkrar en 
viss räntenivå under en specifik period framöver.  
Per den 31 augusti är 7 procent av totala låneportföljen säkrad genom räntederivat vilket 
motsvarar 155,0 mkr. 100 procent finns i Nordea. Derivaten har totalt vid periodslutet ett 
negativt marknadsvärde på 2,4 mkr. 

 

 
Två derivat i Mariehus AB har förfallit och är avslutade, ett i april och ett i maj. Datum för förfall 
av övriga derivat i VänerEnergi AB är september 2026 till september 2028. Räntan är i intervallet 
2,16-2,98 procent. 
Prognos för räntekostnad i år kopplat till derivaten är för Mariehus är 1,8 mkr och VänerEnergi 
3,1 mkr. 
 
 
Valutarisk 
Samtliga lån är i svenska kronor (SEK). I detta finns ingen valutarisk. 
 
Operativa risker 
Finansrådet har löpande möten för avstämning av processer och rutiner och för förvaltning av 
skulder men även för likvida medel inom koncernen. Finansrådets möten dokumenteras. Detta 
utvärderas löpande och rapportering sker till styrelser i samband med tertial och genom 
finansrapporten. 
 
 

Kapitalförvaltning 
Koncernen har ett koncernkonto i Nordea med en checkkredit på 150,0 mkr. Krediten har inte 
använts under perioden. Vid utgången av perioden var saldot totalt på koncernkontot 145,8 mkr 
med ett snittsaldo under året på 128,6 mkr. 
Inga placeringar finns av likvida medel. 
Bevakning sker löpande av samtliga koncernkonton för att följa saldo och förändringar i 
förhållande till uppsatta och beslutade limiter. Målet över tid är att ha en stabil likviditet utan att 

Nordea ; 
100%

Motpart räntederivat 
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använda checkkrediten mer än som en buffert. Likviditeten ska klara motsvarande minst en 
månads skatteintäkter. 
 
 
 

Uppföljning av finanspolicy 
 

Område Mål/limit Utfall T2 2022 Utfall T1 2022 Utfall bokslut 

Genomsnittlig 
kapitalbindningstid 

1-5 år 
 

2,00 
 

 
2,00 

 

 
2,02 

 

Kapitalförfall inom 12 månader Max 50 % 24% 33% 24% 

     

Genomsnittlig räntebindningstid 1-5 år 1,94 1,94 1,86 

Ränteförfall inom 12 månader Max 60 % 39 % 46 % 48 % 

 
 
Under året har arbetet fortsatt med att omarbeta strukturen i skuldportföljen. I samband med 
omsättning av lån har en större andel av lånen fått fast ränta och därmed styrts mot räntemålet. 
De genomsnittliga bindningstiderna har från tertial 1 inte förändrats trots att både kapital- och 
ränteförfall inom 12 månader blir lägre. Det beror på ett antal lån som har ränta kopplat till 
Stibor 3M.  

 

Årsprognos räntekostnader 
 

  
Årsprognos räntekostnad 
inklusive räntepåslag 1) 

Varav 
räntederivat 

Varav 
räntepåslag 

Mariestads kommun 9,5 - - 

Mariehus AB 10,5 1,8 3,4 

Mariehus Uttern AB 0,3 - 0,1 

VänerEnergi AB 6,5 3,1 0,8 

Summa 26,8 4,9 4,3 

 
1) För kommunen föreligger inget räntepåslag. Räntepåslaget debiteras koncernbolagen av kommunen och 

motsvarar tidigare borgensavgift. Räntepåslaget är en intern kostnad inom koncernen. 
 

Årsprognosen för räntekostnaden är totalt 26,8 mkr, av detta är 4,9 mkr kopplat till räntederivat 
med fast räntesats. Varje part belastas för sina räntekostnader utifrån aktuell låneskuld i 
koncernbanken. 
Bedömningen vid tertial 2 är att ingen ytterligare nyupplåning under året ska ske. En nyupplåning 
har påverkan på kostnaderna under 2023. Vid alternativ finansiering kan nyupplåningen minskas.  
Genomsnittlig räntesats på befintlig låneportfölj under året bedöms bli 0,99 procent.  
Framtida nyupplåning på 100 mkr med en bindningstid på tre år ger nu en räntekostnad på cirka 
3,5 mkr för helår.  
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Sammanfattning 
Kommunkoncernen hade vid ingången av 2022 en skuldportfölj på totalt 2117,0 miljoner kronor 
(mkr). Under året har nyupplåning skett hos kommunen med 50,0 mkr och Mariehus AB med 
50,0 mkr vilket ökat skuldportföljen med 100,0 mkr, amortering har skett med 7,6 mkr.  
Detta gör att koncernens skuldportfölj per 31 augusti är 2209,3 mkr fördelat på kommunen 
1096,3 mkr (49,6 %), Mariehus AB 771,8 mkr (35,0 %) och VänerEnergi AB 341,2 mkr (15,4 %). 
 
Snitträntan under det senaste 12 månaderna har varit 0,78 procent och bedöms vara 0,99 procent 
vid årsskiftet. 
Ingen amortering sker på nyupplåning vilket gör att både nya och gamla investeringar inte 
finansiellt betalas tillbaks. Detta behöver över tid hanteras. 
 
En kraftigt ökande marknadsränta gör att den finansiella kostnaden ökar i snabb takt. Med en 
ökad låneskuld blir koncernen mer känslig för en ökad marknadsränta och det finansiella nettot 
ökar och tar en större del av den totala kostnadsmassan. I samband med omsättning och 
nyteckning av lån sker räntebindning till en betydligt högre ränta än tidigare. Detta gäller både 
rörlig och fast ränta. Det gör att den genomsnittliga räntesatsen och därmed räntekostnaden 
kommer att öka även för nästkommande perioder och år. 
 
Koncernen har nu en kortare bindningstid för både ränta och kapital jämfört med genomsnittet i 
landet. Det gör att ökningen av marknadsräntorna har en större påverkan på kostnaderna på kort 
sikt jämfört med snittet. 
 
Fokus fortsätter att vara att samordna och omsätta de lån som förfaller för att minska det totala 
antalet lån i koncernen och nå en bra balans i kapital- och räntebindningen enligt finanspolicyn. 
Finansrådet har haft fem möten under perioden. 
Nyttan av koncernbanken visar sig genom att nya lån läggs ihop och större poster kan uppnås 
med bättre räntevillkor. En tydligare styrning genom användandet av koncernkonto gör att 
likvida medel kan användas effektivare än att varje part hanterar det självt. Fokus mot koncernens 
finanspolicy gör också att den önskade styrningen och riskhanteringen kan följas. Ytterligare 
effekter sker allteftersom lån med fast ränta omsätts och hanteras koncernmässigt. 
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Ordlista 
 
Checkkredit 
En möjlighet att löpande låna pengar upp till en viss avtalad gräns där ränta betalas på det belopp 
som utnyttjas. 
Kapitalbindningstid 
Hur lång tid ett lån är bundet. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ger ett mått för hela 
skuldportföljen där vissa lån sträcker sig kortare respektive längre. Ett lån kan när tiden har löpt 
ut antingen refinansieras eller återbetalas. 
Motpartsrisk 
Risken som finns att en motpart inte kan uppfylla avtalade betalningsskyldigheter och som 
påverkas av hur stor exponeringen är gentemot motparten samt motpartens finansiella stabilitet. 
Operativa risker 
Exempelvis risker som uppstår på grund av felaktiga/bristfälliga interna processer, systemfel, 
mänskliga fel eller externa händelser. 
Refinansieringsrisk 
Att inte kunna finansiera på nytt eller refinansiering på nytt till avsevärt sämre villkor. 
Räntebindningstid 
Hur lång tid en ränta är bunden. När tiden går ut kan det avtalas om en ny bindningstid med nya 
räntenivåer beroende på marknadens förhållanden. 
Räntederivat/ränteswap 
En ränteswap är ett derivatinstrument som avtalar att två parter byter risk och betalningsström, 
exempelvis byte från/till rörlig eller fast ränta. Betalningen beror på den underliggande tillgången 
och räntenivån. 
Ränterisk 
Risken som är förknippad med förändringar i räntenivåerna. Exempelvis risken att betala mer i 
ränta på ett lån med rörlig ränta när räntenivåerna stiger. 
Valutarisk 
Risken som uppstår vid handel med utländsk valuta på grund av att valutakursen kan förändras 
till ett ofördelaktigt förhållande inför den faktiska transaktionen. 
Stibor3M (Stockholm Interbank Offered Rate) 
En daglig referensränta baserat på en genomsnittlig ränta som svenska storbanker är villiga att lån 
ut till varandra. 3M står för en löptid på 3 månader. 
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sammanträdesprotokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 139                                                   Dnr 2021/00493 

Uppföljning av internkontroll delår 2022 för Mariestads kommun 
utifrån uppsiktsplikten 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad uppföljning av intern kontroll i Mariestads 
kommun i samband med delår 2022.     

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att säkerställa att vidtagna/planerade 
åtgärder är tillräckliga för att uppnå god intern kontroll för de kontroller där 
avvikelser noterats.  

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 1 § kommunallagen uppsiktsplikt. 
Uppsiktsplikten medför att kommunstyrelsen har ansvar för att samtliga nämnder 
följer kommunfullmäktiges fastställda regler och riktlinjer. Respektive nämnd ska 
årligen med utgångspunkt i risk och väsentlighet fastställa en intern kontrollplan. 
Vidare ska rapportering av status ske vid per nämnd beslutade tillfällen.  

Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har status för respektive nämnds arbete 
med intern kontroll efterfrågats i samband med tertial 2 och delårsbokslutet. En 
uppföljning av intern kontrollplanerna för respektive nämnd har skett och 
sammanställts i en samlad rapport för Mariestads kommun.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning förutsätts att det finns en tillräcklig 
intern kontroll inom verksamheterna. Genomförda kontroller visar att nämnderna är 
på god väg att uppnå en tillräcklig god intern kontroll. Detta under förutsättning att 
åtgärder vidtas där inte kontroller genomförts eller där avvikelser finns. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet överlämnades utan förslag till beslut. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 249/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-20 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-16 

Rapport ”Uppföljning av intern kontroll Mariestads kommun Tertial 2 2022” 

Protokollsutdrag Tn § 103/22 

Uppföljning internkontroll - T2 Tekniska nämnden 

Protokollsutdrag Sn § 76/22 

Uppföljning internkontroll - T2 Socialnämnden 

Protokollsutdrag Öfn § 22/22 

Uppföljning intern kontroll - T2 Överförmyndarnämnden 

  

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
Ekonomichef Christina Olsson 
Stabschef Per Garenius 
Samhällsbyggnadschef Niklas Brandt 
Verksamhetschef miljö och bygg Pia Ekström 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Socialchef Anitta Into 
Äldre- och omsorgschef Anneli Åberg 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Chef medborgarkontoret Ewa Sallova 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 249                                                   Dnr 2021/00493 

Uppföljning av internkontroll delår 2022 för Mariestads kommun 
utifrån uppsiktsplikten 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 1 § kommunallagen uppsiktsplikt. 
Uppsiktsplikten medför att kommunstyrelsen har ansvar för att samtliga nämnder 
följer kommunfullmäktiges fastställda regler och riktlinjer. Respektive nämnd ska 
årligen med utgångspunkt i risk och väsentlighet fastställa en intern kontrollplan. 
Vidare ska rapportering av status ske vid per nämnd beslutade tillfällen.  

Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har status för respektive nämnds arbete 
med intern kontroll efterfrågats i samband med tertial 2 och delårsbokslutet. En 
uppföljning av intern kontrollplanerna för respektive nämnd har skett och 
sammanställts i en samlad rapport för Mariestads kommun.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning förutsätts att det finns en tillräcklig 
intern kontroll inom verksamheterna. Genomförda kontroller visar att nämnderna är 
på god väg att uppnå en tillräcklig god intern kontroll. Detta under förutsättning att 
åtgärder vidtas där inte kontroller genomförts eller där avvikelser finns. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-20 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-16 

Rapport ”Uppföljning av intern kontroll Mariestads kommun Tertial 2 2022” 

  

Kommunstyrelsen 
(Expedieras till:) 
(Kommundirektör Susanne Wirdemo) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(Stabschef Per Garenius) 
(Chef samhällsbyggnad Tommy Jingfors) 
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(Verksamhetschef miljö och bygg Pia Ekström) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(Socialchef Anitta Into) 
(Äldre- och omsorgschef Anneli Åberg) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
(Chef medborgarkontoret Ewa Sallova)  

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-09-20 
Dnr: KS 2021/00493   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Uppföljning av intern kontroll för Mariestads 
kommun delår 2022 utifrån uppsiktsplikten 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad uppföljning av intern kontroll i 
Mariestads kommun i samband med delår 2022.      

 
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att säkerställa att 

vidtagna/planerade åtgärder är tillräckliga för att uppnå god intern kontroll 
för de kontroller där avvikelser noterats.  

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 1 § kommunallagen uppsiktsplikt. 
Uppsiktsplikten medför att kommunstyrelsen har ansvar för att samtliga 
nämnder följer kommunfullmäktiges fastställda regler och riktlinjer. Respektive 
nämnd ska årligen med utgångspunkt i risk och väsentlighet fastställa en intern 
kontrollplan. Vidare ska rapportering av status ske vid per nämnd beslutade 
tillfällen.  
 
Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har status för respektive 
nämnds arbete med intern kontroll efterfrågats i samband med tertial 2 
och delårsbokslutet. En uppföljning av intern kontrollplanerna för 
respektive nämnd har skett och sammanställts i en samlad rapport för 
Mariestads kommun.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen. 

  



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning förutsätts att det finns 

en tillräcklig intern kontroll inom verksamheterna. Genomförda 

kontroller visar att nämnderna är på god väg att uppnå en tillräcklig 

god intern kontroll. Detta under förutsättning att åtgärder vidtas där 

inte kontroller genomförts eller där avvikelser finns. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-20 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-16 
 
Rapport ”Uppföljning av intern kontroll Mariestads kommun Tertial 2 2022” 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
(Kommundirektör Susanne Wirdemo) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(Stabschef Per Garenius) 
(Chef samhällsbyggnad Tommy Jingfors) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Pia Ekström) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(Socialchef Anitta Into) 
(Äldre- och omsorgschef Anneli Åberg) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
(Chef medborgarkontoret Ewa Sallova)  



Datum: 2022-09-16 
Dnr:  

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Christina Olsson 
Ekonomichef 

  
 

 

 

 

Uppföljning av intern kontroll Mariestads kommun 

delår 2022 utifrån uppsiktsplikten 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad uppföljning av intern kontroll i Mariestads 
kommun i samband med delår 2022.      

 
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att säkerställa att vidtagna/planerade åtgärder 

är tillräckliga för att uppnå god intern kontroll för de kontroller där avvikelser noterats.  

 

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. Kommunstyrelsen 
har enligt 6 kap. 1 § kommunallagen uppsiktsplikt. Uppsiktsplikten medför att 
kommunstyrelsen har ansvar för att samtliga nämnder följer kommunfullmäktiges fastställda 
regler och riktlinjer. Respektive nämnd ska årligen med utgångspunkt i risk och väsentlighet 
fastställa en intern kontrollplan. Vidare ska rapportering av status ske vid per nämnd 
beslutade tillfällen.  
 
Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har status för respektive nämnds arbete 
med intern kontroll efterfrågats i samband med tertial 2 och delårsbokslutet. En 
uppföljning av intern kontrollplanerna för respektive nämnd har skett och 
sammanställts i en samlad rapport för Mariestads kommun.  

 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning förutsätts att det finns en tillräcklig 

intern kontroll inom verksamheterna. Genomförda kontroller visar att nämnderna 

är på god väg att uppnå en tillräcklig god intern kontroll. Detta under 

förutsättning att åtgärder vidtas där inte kontroller genomförts eller där avvikelser 

finns. 

 

Underlag för beslut 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  



Uppföljning intern kontroll för 
Mariestads kommun – delår (T2) 2022 

  



Uppföljning intern kontroll - tertial 2 2(25) 

Innehållsförteckning 

1 Mariestads kommun ......................................................................... 3 

1.1 Sammanfattning ................................................................................................... 3 

1.2 Inledning .............................................................................................................. 3 

1.3 Uppföljning kontroller och åtgärder ....................................................................... 4 

2 Kommunstyrelsenämnden ............................................................... 5 

3 Utbildningsnämnden ........................................................................ 9 

4 Socialnämnden .............................................................................. 12 

5 Miljö- och byggnadsnämnden ........................................................ 15 

6 Tekniska nämnden ......................................................................... 18 

7 Överförmyndarnämnden ................................................................ 24 

 

  



Uppföljning intern kontroll - tertial 2 3(25) 

1 Mariestads kommun 

1.1 Sammanfattning 

Rapporten, uppföljning av intern kontroll inom Mariestads kommun visar på en samlad bild över 
hur nämnderna har klarat av sitt uppdrag utifrån nämndens internkontroll ansvar. Syftet med 
rapporten är att ge en samlad bild till kommunstyrelsen utifrån deras uppsiktsplikt. 

Den samlade rapporten visar att det inte är någon nämnd som redovisar internkontroller utan 
avvikelser utan att det kommer att slutföras under hösten. 

Vi kan se att utav 38 internkontrollpunkter är det 14 som har avvikelse som kräver åtgärd.  

1.2 Inledning 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. 

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för att 
främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och 
utvärdering av verksamhetens resultat för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås. 

Reglerna syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. Den interna kontrollen ska utformas för att med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att: 

 verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

 lagar, styrdokument och beslut efterlevs 

 tillgångar säkras och förluster förhindras 

 allvarliga fel upptäcks och elimineras 

Att med rimlig nivå av säkerhet säkerställa innebär att alla risker med verksamheten inte kan 
undvikas men att verksamheten ska vara medveten om riskerna och där det behövs sätta in 
kontrollåtgärder för att reducera eller eliminera riskerna. Det är alltid en avvägning mellan 
kostnad och nytta. 

Genom en god intern styrning och kontroll skapas förtroende för Mariestads kommun och den 
service som kommunen erbjuder. 

Fullmäktige ger uppdrag och ansvar till styrelse och nämnder. Fullmäktige förväntar sig en 
återkoppling för att kunna följa upp och eventuellt omprioritera, ta nya initiativ och slutligen 
också utkräva ansvar från kommunstyrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda. I fullmäktiges 
ansvarsprövning utgör bedömningen av den interna kontrollen en viktig del. 

Nämnder har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 
verksamhetsområden. 

Nämnder är skyldiga att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnder ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för 
sin verksamhet. En riskanalys som utgår från riskernas sannolikhet och konsekvens ska 
genomföras inför upprättandet av nämndens intern kontrollplan. 
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Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Planen ska baseras på en riskanalys där riskernas sannolikhet och konsekvens 
bedöms. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnd i den omfattning 
som fastställts i intern kontrollplanen. 

Nämnderna ska i samband med upprättandet av delårsrapport och årsredovisning rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Vid eventuella 
brister ska rapporteringen innehålla information om vilka åtgärder som vidtagits eller som 
planeras att vidtas. 

1.3 Uppföljning kontroller och åtgärder 

Kontrollerna i intern kontrollplanen följs upp och rapporteras till nämnd med den periodicitet 
som beslutats om. 

I uppföljningen rapporteras respektive kontroll under den risk som den avser att motverka och 
som identifierats i riskanalysen. Per risk finns ett riskvärde mellan 1-16 angivet vilket avser 
produkten av den bedömda sannolikheten att en risk inträffar (1-4) multiplicerat med 
konsekvensen om den inträffar (1-4). 

Vid uppföljning av kontrollerna sker en bedömning om de anses fungera "utan avvikelse" eller 
med "avvikelse som kräver åtgärd". 

De åtgärder som har vidtagits/planeras att vidtas rapporteras efter uppföljningen av kontrollerna 
nedan. Det kan även vara rena förbättringsåtgärder som identifierats. 
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2 Kommunstyrelsenämnden 

Nyrekryteringar 

Riskvärde (1-16) 

 16 

Kontroll Resultat 

Kontrollera att beslut och finansiering finns vid 
utökning av tjänster. 

 Avvikelse som kräver åtgärd 

Delår och helår 

Kommentar 

Kontrollen har inte genomförts på grund av vakanser inom HR och ekonomi. Åtgärd blir att kontrollen 
sker i oktober och återrapporteras under november till HR chef och ekonomichef. 

 

 

Ohälsa och sjukskrivningar 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Uppföljning av att chefer vidtar åtgärder utifrån 
medarbetarenkäten. 

 Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 

Stickprover har gjorts inom skola, omsorg samt samhällsbyggnad. Utöver en hög svarsfrekvens på 
medarbetarenkäten, visar stickproverna inte bara på att berörda chefer arbetat med resultatet av 
enkäten, utan även att medarbetarengagemanget varit högt, samt att det har förkommit samverkan 
mellan enheter i vissa frågor. 

En översyn av hur kommunen ska arbeta med denna typ av medarbetarundersökning pågår. I en stor 
organisation, där det med viss regelbundenhet sker förändringar i såväl organisation som chefskap, bör 
"temperaturen" i organisationen ske med högre frekvens, men med en mindre mängd frågor. Med ett 
sådant arbetssätt blir kontinuiteten i arbetet bättre, förändringar i organisation med mera, mindre 
kännbar. Ambitionen är att presentera förslag på alternativt arbetssätt under hösten 2022. 

Trivsel och introduktion 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Uppföljning av att chefer följder det 
introduktionsprogram som kommunen beslutat 
om. 

 Avvikelse som kräver åtgärd 
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Kontroll Resultat 

Delår och helår 

Kommentar 

2021 initierades ett arbete med att höja kvaliteten på kommunens introduktion av nya medarbetare. 
Introduktionen [kommer att] ske[r] på tre nivåer; en generell övergripande för alla anställda, en 
verksamhetsspecifik samt slutligen en på enhetsnivå. Introduktionen är skapad i en digital plattform 
vilket innebär att arbetsgivaren lätt kan följa upp och styra så att medarbetaren verkligen tar del av 
informationen. 

Systemet har byggt på att introduktionsprogrammet för den enskilde medarbetaren aktiveras av 
närmaste chef.  Ett uttag av rapport i systemet gav vid handen att inte alla chefer gjort det nödvändiga 
momentet för att aktivera introduktionen. 

HR har av detta skälet automatiserat detta moment, vilket innebär att genomförandet av introduktionen 
säkerställs i den delen. 

Delegationsordningen 

Riskvärde (1-16) 

 16 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att delegationsordningen efterlevs.  

Delår och helår 

Kommentar 

Kontrollen kommer att genomföras under hösten. 

Arbetsmiljöarbete 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Uppföljning av att chefer följer det systematiska 
arbetsmiljöansvaret. 

 Avvikelse som kräver åtgärd 

Delår och helår 

Kommentar 

Kommunen arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet i ett digitalt stödsystem sedan januari 2021. 
Införande, som skett i projektform, har inneburit att cheferna i kommunens verksamheter 
"förvaltningsvis" utbildats och börjat arbeta i systemet. På grund av att pandemin inte gav med sig, har 
införandet tagit längre tid än vad som initialt planerades, och det var först i mars 2022 som den sista 
förvaltningen implementerade arbetssättet. 

Vid sin inspektion i juni 2021 menade Arbetsmiljöverket att kommunen inte, i den omfattning som 
verket önskar, gör risk- och konsekvensanalyser i systemet och att man inte heller, i den omfattning 
som verket önskar, gör det som kallas för årlig uppföljning. 

HR-enheten har under höst och vår arbetat med att informera, utbilda och stötta kommunens chefer 
med att arbeta på det sätt som Arbetsmiljöverket önskar. Inför verkets återbesök i augusti 2022 
konstaterades klara förbättringar i hur cheferna arbetar med risk- och konsekvensanalyser samt 
handlingsplaner, men också att vissa, mindre brister, fortfarande finns. HR-enheten kommer därför, 
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Kontroll Resultat 

regelbundet under framtida verksamhetsår, att fortsätta att arbeta för, och stötta, kommunens chefer 
för att uppfylla de krav som ställs i arbetsmiljölagstiftningen. 

Attestreglemente 

Riskvärde (1-16) 

 16 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att attestreglementet efterlevs.  Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 

Leverantörsfakturor, periodisen januari-april 2022 har stickprovsmässigts granskats. Kontrollen har 
genomförts utifrån att fakturorna innehöll rätt information, och mottagningsattestant enligt reglemente. 

Resultatet av samtligt granskade fakturor visade inte på några anmärkningar. 

 

Kundfakturor 

Riskvärde (1-16) 

 16 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att kundfakturor har skickats till nya 
kunder. 

 Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 

Kommunen tillhandahåller och utför en mängd olika tjänster för vilka man debiterar avgift till 
kommuninvånare, andra kommuner, företag m fl. Att ha en välfungerande administration är således 
viktigt för att uppnå en effektiv hantering av kommunens fakturering. 

Kontroll av att debitering skett till nya kunder har gjorts i kommunens ekonomisystemet Unit 
4/Agresso samt verksamhetssystemen Expand och Future som avser hyror respektive VA-avgifter. 

I respektive system har stickprov gjorts på totalt 46 stycken kunder. 

I Unit 4/Agresso har urvalet bestått av äldreomsorgsavgifter och de 15 senaste upplagda kunderna. 
Perioden januari 2022-maj 2022. 
I Future har urvalet bestått av 15 förstagångskunder i registret under perioden april 2022. 
I Agresso har urvalet bestått av 16 kunder fördelade på olika kategorier (bostadshyror, företagshyror, 
övrigt - innefattar arrenden m.m.). 
Avtalsdatum 2019-juni 2022. 

Resultatet påvisar att samtliga kunder i stickproven har debiterats enligt rutin. Kontrollmålet bedöms 
som uppfyllt utan avvikelser. 

Underlag till kontrollerna i respektive system finns under "Dokument och länkar". 
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Projektmodellen 

Riskvärde (1-16) 

 16 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att projektmodellen följs.  

Delår och helår 

Kommentar 

Kontrollen är påbörjad och kommer att redovisas i årsbokslutet (T3). 

Exploateringsprocessen 

Riskvärde (1-16) 

 16 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att exploateringsprocessen följs.  Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 

Kontroll har skett mot köpekontrakt, att de är betalda enligt avtal. Under januari-augusti har 14 
köpekontrakt kontrollerats. Rutinerna har stämts av, så att fakturering sker på det som ska faktureras 
och i tid. Det finns inte någon avvikelse i urvalet. Övriga rutiner inom processen har inte kontrollerats 
fram tills augusti. 
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3 Utbildningsnämnden 

Risk att upprättade rutiner kring egenkontroll, hygien och städ inte är kända och/eller inte 

används. 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att upprättade rutiner kring 
egenkontroll, hygien och städ är kända och 
används 

 Utan avvikelse 

Halvårsvis 

Kommentar 

Vid stickprovskontroll av tre kök inom äldreomsorgen, fem kök inom förskolan och fem kök inom 
grundskolan framkommer att medarbetarna inom enheterna har god kännedom om regler kring 
egenkontroll och följer angivna regler. Enhetschefen har även arbetat med egenkontrollärenden vid 
APT under året. 

Risk att upprättad rutin för vikarieanskaffning inte följs 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att upprättad rutin för 
vikarieanskaffning följs 

 Avvikelse som kräver åtgärd 

Halvårsvis 

Kommentar 

Då rutinen inte fastställts ännu kan inte uppföljning göras vid halvårsskiftet. 

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller 
förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Upprätta rutin för 
vikarieanskaffning  
 

Kontroll av att 
upprättad rutin för 
vikarieanskaffning följs 

Framtagande av rutin 
pågår. 

 Pågående  
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Risk att skyddsronder inte utförs 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Kontroll att skyddsronder utförs  

Årlig 

Kommentar 

Kontrolleras under hösten 2022. 

Risk att medel för verksamheten saknas om riktade statsbidrag inte söks.  

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Kontroll att riktade statsbidrag söks  Utan avvikelse 

Halvårsvis 

Kommentar 

Riktade statsbidrag annonseras via Skolverkets hemsida. En medarbetare har till uppdrag att vid 
annonsering av statsbidrag sammanfatta den information som finns och förmedla till berörda parter i 
verksamheten att ett statsbidrag utlysts. De som mottager denna information ska besvara om 
statsbidraget är sökbart för verksamheten och lämnar in aktuella handlingar för detta. 

Vid kontrolltidpunkten hade samtliga statsbidrag som utlysts hanterats på detta sätt. 

Risk att beslutade avgifter i förskola och fritidshem inte tas ut samt att inkomstförändring inte 

följs upp och efterdebiteras. 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Kontroll att beslutade avgifter i förskola och 
fritidshem tas ut samt att inkomstförändring följs 
upp och efterdebiteras. 

 

Årlig 

Kommentar 

Kontrolleras under hösten 2022. 
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Risk att god ekonomisk hushållning ej uppnås.  

Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll Resultat 

Kontroll och prognos av enheternas följsamhet 
mot budget 

 Avvikelse som kräver åtgärd 

Kvartalsvis 

Kommentar 

Samtliga enheter följer inte budget vilket redovisas i delårsbokslutet. Fortsatt arbete med åtgärder måste 
genomföras. 

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller 
förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Åtgärder för budget i 
balans  
 
 

Kontroll och prognos 
av enheternas 
följsamhet mot budget 

Åtgärder för budget i 
balans beskrivs i andra 
dokument. 

 Avslutad med 
avvikande effekt 

 

Åtgärder för budget i 
balans  
 
 

Kontroll och prognos 
av enheternas 
följsamhet mot budget 

Åtgärder för budget i 
balans beskrivs i 
ekonomiuppföljningen. 

 Pågående  

Risk att utbildningsnämndens årshjul och kvalitetsuppföljning inte följs 

Riskvärde (1-16) 

 4 

Kontroll Resultat 

Kontroll att utbildningsnämndens årshjul följs  Utan avvikelse 

Årlig 

Kommentar 

Utbildningsnämndens årshjul har använts första gången läsåret 2021/2022. I detta framgår vid vilka 
tidpunkter utbildningsnämnden får del av insamlade resultat och rapporter från verksamheternas arbete 
och kvalitetsuppföljning. Under läsåret 2021/2022 har återkoppling skett på alla punkter till 
utbildningsnämnden även om något ärende av praktiska skäl kan ha flyttats till mötet före eller 
nästkommande möte. 



Uppföljning intern kontroll - tertial 2 12(25) 

4 Socialnämnden 

Risk att personalförsörjningen inte kan tillgodoses 

Riskvärde (1-16) 

 12 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att all ny personal genomför planerad 
introduktion 

 Avvikelse som kräver åtgärd 

Delår och helår 

Kommentar 

Efter kontakt med HR-avdelningen har det visat sig att det inte går att se vilka unika personer som tagit 
del av den digitala introduktionen eller vilken förvaltning de tillhör. HR rapporterar centralt. 

  

  

Kontroll av personalomsättning  Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 

HR rapporterar personalomsättning centralt. 

Under perioden 220101-220731 har 82 personer sagt upp sig från verksamheter inom sektor stöd och 
omsorg. 

Risk att riktlinjer och rutiner gällande smittskydd inte efterlevs  

Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att egenkontroller genomförs två 
gånger per år 

 Utan avvikelse 

I april och i oktober med rapportering delår och helår 

Kommentar 

Egenkontroll av basala hygienrutiner har genomförts under våren. Under hösten kommer ytterligare en 
kontroll att genomföras. 
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Risk för övervältring av arbetsuppgifter med anledning av att statliga myndigheter 

omstrukturerar sin verksamhet. 

Riskvärde (1-16) 

 12 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att försörjningsstödsdeltagare i AME:s 
produktion inte är anvisade av 
Arbetsförmedlingens fristående aktörer 

 Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 

Detta kontrolleras regelbundet av Arbetsmarknads sekreterare i alla ärenden. God kontroll både genom 
personliga kontakter samt i det system Arbetsförmedlingen tillhandahåller till kommunerna för 
gemensamma ärenden, ALFI. 

Risk att kraven i samband med utvecklingen av en god och nära vård medför svårigheter 

med kompetensförsörjning samt ökade kostnader. 

Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att verksamheten aktivt deltar i 
omställningen till en nära vård 

 Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 

Medicinskt ansvarig sköterska och enhetschefer för hälso- och sjukvårdsenhet har under året deltagit i 
olika samverkansgrupper som organiseras av kommunalförbundet. Information från dessa möten har 
vidarebefordrats till avdelningschef och enhetschefer. 

Risk att gällande attestreglemente ej efterlevs 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Kontrollera att attestreglementet efterlevs  Avvikelse som kräver åtgärd 

Delår och helår 
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Kontroll Resultat 

Kommentar 

Kontrollen har inte genomförts och kommer att utföras under hösten. 

  

Risk att nämnden inte reagerar tillräckligt snabbt vid ekonomisk avvikelse. 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Kontrolleras genom tillskapande av 
månadsrapport 

 Utan avvikelse 

Varje månad samt vid delår och helår 

Kommentar 

Månadsrapporter har skapats och presenterats för socialnämnden under året, enligt plan. 

Risk att underlag inte är korrekta 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att alla ärenden till nämnd bereds.  Utan avvikelse 

Stående punkt "ärenden till nämnd" varje ledningsgrupp 

Kommentar 

Ärenden till nämnd har under första halvåret beretts i samband med sektorns ledningsgrupp som letts 
av tf sektorchef, Annika Larsson Maspers. 

Risk att signaler/visselblåsarfunktionen inte är känd och därmed inte fungerar som tänkt. 

Riskvärde (1-16) 

 12 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att visselblåsarfunktionen är känd i 
verksamheten 

 Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 

Enhetscheferna har informerat om visselblåsarfunktionen i sina verksamheter. 
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5 Miljö- och byggnadsnämnden 

Risk att gällande rutiner och nya arbetssätt inte digitaliseras 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Kontrollera att gällande rutiner och nya arbetssätt 
digitaliseras 

 Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 

De rutiner som fastställts hittills i år är samtliga skriftliga, digitaliserade och publicerade på intranätet. 

Risk att verksamhetens kvalitetsmål ej uppnås 

Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll Resultat 

Ha rutiner att bevaka att uppsatta mål följs  Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 

Statistikunderlag är uttaget från verksamhetssystemet EDP och sammanställt i Excel dokument med 
underlag till powerpointpresentation som ska redovisas för Miljö- och byggnadsnämnden vid ordinarie 
uppföljning enligt fastställd tidpunkt. 

Risk att medarbetare har förtroendeskadlig bisyssla 

Riskvärde (1-16) 

 4 

Kontroll Resultat 

Kontrollera om risk för förtroendeskadlig bisyssla  Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 

Slutsats 

Finns en egen punkt i mallen för medarbetarsamtalet om det finns någon förtroendeskadlig bisyssla. 
Medarbetarsamtal kommer att hållas med samtliga anställda under 2022. 
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Risk att nyanställda inte får rätt introduktion 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Kontrollera att nyanställda tar del av introduktion 
av nyanställda 

 Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 

Samtliga nyanställda har fått introduktion av mentor samt att samtliga checklistor vid introduktion av 
nyanställda har följts. 

Risk att APT och/eller medarbetarsamtal inte genomförs enligt avtal/plan 

Riskvärde (1-16) 

 4 

Kontroll Resultat 

Att Apt och medarbetarsamtal genomförs enligt 
avtal/plan 

 Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 

Samtliga planerade APT har hållits under året. 

Risk att webbsidorna inte är uppdaterade 

Riskvärde (1-16) 

 4 

Kontroll Resultat 

Kontrollera att chefer säkerställer att information 
på samtliga webbsidor inom ansvarsområdet är 
uppdaterade 

 Avvikelse som kräver åtgärd 

Delår och helår 

Kommentar 

Verksamhet miljö och bygg har för tillfället bara en webbredaktör. Webbredaktörer en har precis fått 
sin behörighet och kommer se över så att alla våra websidor ska vara uppdaterade. Verksamhet kommer 
även att utse ytterligare en webbredaktör. Arbetet kommer att pågå under resten av 2022 samt även 
under 2023. 
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Risk att delegationsordningen inte hålls aktuell 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att delegationsordningen hålls aktuell  Avvikelse som kräver åtgärd 

Delår och helår 

Kommentar 

Aktuell delegationsordning kommer att uppdateras inom kort då det har skett vissa förändringar inom 
verksamheten mijlö och bygg 
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6 Tekniska nämnden 

Personal- och kompetensbrist 

Riskvärde (1-16) 

 12 

Kontroll Resultat 

Finns individuella mål- och utvecklingsplaner  

Årligen 

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller 
förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Utbildning i 
medarbetarsamtal  
 
 

Finns individuella mål- 
och utvecklingsplaner 

  Pågående  

Underhållsskulden växer 

Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll Resultat 

Avsaknad underhållsplan fastighet  Avvikelse som kräver åtgärd 

Tertial 

Kommentar 

Antal kommunägda fastigheter med underhållsplan/Antal förvaltningsenheter i fastighetssystem. 

Mariestad; 49/78 = 63% (obs rensat bort inhyrda från förra mätning, endast kommunägda) 

Töreboda; 17/35 = 49% (Nämndemannen har tillkommit som kommunal fastighet). 

Gullspång; 7/22 = 32% - Fastighetsingenjör har arbetat som förvaltare och mindre tid har lagts på 
underhållsplaner. Läkarvillan har sålts från förra mätningen. 

Totalt; 73/135= 54 %  

Fastighetsavdelningen jobbar vidare med att få in enheters underhållsplaner i fastighetssystemet. 
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Kontroll Resultat 

 
  

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller 
förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Fortsatt arbete med att 
göra underhållsplaner  
 
Avsaknad 
underhållsplan fastighet 

  Pågående  

Säkerhet i och runt fastigheter. 

Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll Resultat 

Brandskyddspolicyn följs  Avvikelse som kräver åtgärd 

Tertial 

Kommentar 

Under året när vi arbetat med åtgärder för att förbättra arbetet kring brandskyddspolicyn har det blivit 
tydligt att tekniska som verksamhet inte själv kan påverka åtgärder. Ett större omtag behöver tas 
kommunvis där kommunen i sin helhet arbetar med policyn. De åtgärder teknisk verksamhet kan 
påverka kommer vi att arbeta vidare med. 

 Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning (delvis uppnådd)  

Det finns en övergripande ansvarig som kommer att arbeta med att tydliggöra ansvar och roller i 
brandskyddsorganisationen inom fastighet. En översyn vad gäller brandskyddsorganisation i sin helhet 
inom tekniska behöver göras. 

 Brister i brandskyddet ska upptäckas och åtgärdas (delvis uppnådd) 
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Kontroll Resultat 

Verksamheten gör SBAer (systematiskt brandskyddsarbete), dessa skickas till fastighetsavdelningen. 
Idag samlas SBAer in dock finns inte inarbetad rutin för hur dessa sparas och åtgärdas. Fastighet ser 
över vilket system som skulle kunna lämpa sig för att dokumentera. 

 Medarbetare ska utbildas och övas (ej uppnådd) 

Finns inget systematiskt arbete kring utbildning av personal inom tekniska. Nyanställda får inte alltid 
utbildning. Några har utbildning men uppdatering av den saknas ofta. Detta är en fråga som kan 
samverkas mellan verksamheterna inom tekniska men även med övriga verksamheter i kommunerna då 
en organisation finns på plats. 

Pärm finns ute hos våra hyresgäster som beskriver brandskyddsarbetet. 

 Risk för anlagda bränder ska minskas (uppnådd) 

RÖS påminner vid kontroller. Här finns medvetenhet på fastighetsavdelningen. 

 Rapportering av inträffades incidenter (uppnådd) 

Brandlarm/fellarm/provlarm dokumenteras. Annan dokumentation sker mer av verksamheten, inget 
som fastighetsavdelningen tar del av. 

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Utse 
brandskyddsansvarig 
samt 
brandskyddsorganisation 
med ansvariga  
Brandskyddspolicyn 
följs 

  Pågående  

Rutiner för periodiska 
arbeten i Xpand  
Brandskyddspolicyn 
följs 

  Pågående  

Utbilda medarbetare i 
brandskyddsarbete  
Brandskyddspolicyn 
följs 

  Pågående  

Utveckla system för 
inkomna SBAer  
Brandskyddspolicyn 
följs 

  Pågående  

Klimatpåverkan 

Riskvärde (1-16) 

 12 

Kontroll Resultat 

Genomgång av klimatanpassningsplanen  

Årligen 
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Åtgärd vid avvikelse 
eller förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Respektive avdelning 
ska identifiera risker 
inom egen verksamhet 
samt skapa aktivitetsplan 
för att bättre hantera 
dessa.  
Genomgång av 
klimatanpassningsplanen 

  Pågående  

Lagen om offentlig upphandling 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Avtalstrohet  Avvikelse som kräver åtgärd 

Tertial 

Kommentar 

Avtalstroheten mäts i ett verksamhetssystem som kan utläsa antal % av inköp som skett inom avtal. 

I Tekniska MTG har 91 % av verksamhetens köp skett mot befintligt avtal med dokumentation. 

Övriga 9% är inköp från juli 2021 till juni 2022 som inte är dokumenterade och upphandlade 
avtalsleverantörer. 3% är inköp under 100 000 kr vilka de inte finns krav på upphandling för. 

Slutsats 

Mariestads kommun har genomfört en verksamhetsövergång till Skövde kommun vad gäller 
upphandling över direktupphandlingsgränsen (700 tkr). Det pågår ett arbete med att förtydliga ansvar 
och roller för inköpsorganisationen i Mariestad. Då detta arbete är klart kommer teknisk verksamhets 
organisation utbildas i sina roller och ansvar. 

De 6 % som inte är upphandlade avtalsleverantörer kommer teknisk verksamhet under 2022-2023 att 
upphandla samt se till att dokumentation finns för de inköp mellan 100-700 tkr. 
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Kontroll Resultat 

 

Direktupphandlingar  Avvikelse som kräver åtgärd 

Tertial 

Kommentar 

Inköp som ryms inom 100 tkr - 700 tkr ska dokumenteras. 4% (andel i förhållande till volym) av 
leverantörer saknar dokumentation. För att förbättra antalet dokumentationer behövs ännu mer 
utbildning och information till beställare. 

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Utbildning av 
inköpsfunktion  
 
Avtalstrohet 

  Pågående  

Genomföra upphandling 
på leverantörer över 
direktupphandlingsgränsen  
 

Avtalstrohet 

  Pågående  

Se över ansvar och roller  
 

Direktupphandlingar 

  Avslutad med 
avvikande effekt 

 

Månadsuppföljning och 
analys av inköp  
Direktupphandlingar 

  Pågående  

Utbildning och 
information  
Direktupphandlingar 

  Pågående  
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Hyresavtal 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Andel avtal i Xpand  Utan avvikelse 

Delår- och årsbokslut 

Kommentar 

Kontrollpunkten är utan avvikelse då vi har samlat alla kända avtal i systemet. Fortsatt arbete bör ske 
för att samla in även avtal som ligger i andra verksamheter detta måste ske i samråd med resp. kommun 
och verksamhet. 

Hyreskontrakt i fastighetssystemet som är gällande: 

Lokal: 121 (38 Mariestad, 69 Töreboda och 14 i Gullspång) 

Bostad: 435 (411 Mariestad, 11 Töreboda, 13 Gullspång) 

Bilplats: 3 (samtliga Mariestad) 

*Övriga objekt: 79 (75 Mariestad, 3 Töreboda, 1 Gullspång) 

En del hyreskontrakt ligger inte i systemet och det gäller främst Töreboda där en del avtal gällande 
externt hyrda lokaler inte samlats in i systemet under teknisk verksamhet utan ligger i kommunens egen 
verksamhet. I Mariestad och Gullspång har inte internhyra införts, därför är Törebodas siffra något 
högre för lokaler än de andra två kommunerna. 

*Övriga objekt kan vara tex campingar.  

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller 
förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Utreda vilka avtal som 
ska läggas in i systemet  
Andel avtal i Xpand 

  Pågående  

Skapa rutiner för 
systematiskt revidering 
och förnyelse av avtal.  
Andel avtal i Xpand 

  Pågående  
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7 Överförmyndarnämnden 

Att dokumentation ej är komplett i ärenden 

Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll När sker kontrollen? Resultat Kommentar 

Kontroll av 
dokumentation i 
ärenden 

Delår och helår  Avvikelse som 
kräver åtgärd 

Verksamheten har 
upprättat en 
handlingsplan för att 
komma till rätta med 
det brister finns i 
verksamheten. 
Länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet 
kommer att granska 
verksamheten under 
hösten. 

Risk att huvudman blir lidande om förordnande av  ställföreträdare ej sker inom föreskriven 

tid 

Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll När sker kontrollen? Resultat Kommentar 

Kontroll att 
förordnande av  
ställföreträdare till  
komplicerade ärenden 
sker  
inom föreskriven tid 
enligt  
föreläggande från 
tingsrätten 

Delår och helår  Avvikelse som 
kräver åtgärd 

Verksamheten har 
under perioden 1 
januari till 30 juni 2022 
fått 24 nya ärenden. Till 
samtliga ärenden har 
verksamheten kunna 
tillsätta ställföreträdare 
inom föreskriven tid. 

 
Dock har verksamheten 
uppmärksammat att det 
har blivit allt svårare att 
få ställföreträdare att ta 
sig an nya uppdrag då 
de är allt mer 
komplexa. 

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller 
förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Verksamheten kommer 
att under hösten göra 

  Pågående Verksamheten kommer 
under hösten bjuda in 
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Åtgärd vid avvikelse 
eller 
förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

en informationsinsats 
för att rekrytera 
ställföreträdare som kan 
ta sig an komplicerade 
ärenden.  
 
Kontroll att 
förordnande av  
ställföreträdare till  
komplicerade ärenden 
sker  inom föreskriven 
tid enligt  föreläggande 
från tingsrätten 

till en informationsträff 
för de som är 
intresserade att ta sig an 
ett uppdrag som 
ställföreträdare. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Sida 19 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 103                                                   Dnr 2022/00026  

T2 - Internkontrollplan för tekniska nämnden 2022 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för intern kontroll 
enligt ”Uppföljning intern kontroll tekniska nämnden T2 2022” i samband med 
prognos 2 år 2022. 

Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att vidta åtgärder för att nå 
beslutade mål där avvikelser föreligger.  

Bakgrund 

Internkontroll är en viktig del i verksamhets-  och ekonomistyrning. Enligt 6 kap. 6§ 
kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Nämnden ska upprätta en intern kontrollplan för den egna verksamheten.  

Internkontrollplanen bygger på en riskanalys där riskerna bedöms utifrån 
sannolikheten att det ska inträffa och konsekvensen om det inträffar. De kontroller 
som ingår i interna kontrollplanen för 2022 är de kontroller som bedöms hantera 
respektive risk. Kontrollerna har olika uppföljningsperioder.   

I tertial 2 följs punkt 2, 3, 5, 6 och 7 upp.  

Risk/Kontroll 2022    

1. Personal-kompetensbrist/Individuella mål- och utvecklingsplaner 
Följs upp årligen 

2. Underhållsskulden växer/Underhållsplaner för fastigheter 
Följs upp varje tertial 

3. Säkerhet i och runt fastigheter/Brandskyddspolicyn följs 
Följs upp varje tertial 

4. Klimatpåverkan/Klimatanpassningsplanen   
Följs upp årligen 

5. Lagen om offentlig upphandling/Avtalstrohet 
Följs upp varje tertial 

6. Lagen om offentlig upphandling/Direktupphandlingar 
Följs upp varje tertial 

7. Hyresavtal/Avtal i Xpand 
Delår/Årsbokslut 

 

Verksamhetsutvecklare redovisar ”Uppföljning intern kontroll tekniska nämnden T2 
2022” på sammanträdet. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Sida 20 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Internkontroll är viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. Vid en god 
internkontroll uppnås god verksamhetsnytta.   

Bedömning ur miljömässig dimension 

Sektor teknik har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 

En god internkontroll säkerställer leveransen av tjänster till våra invånare.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 110/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-09-12 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2022-09-09 

Uppföljning intern kontroll tekniska nämnden T2 2022 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik 
  

 



 

 

Uppföljning intern kontroll - tertial 2 

MTG - Tekniska nämnden 
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1 Inledning 
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. 

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för att 
främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och 
utvärdering av verksamhetens resultat för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås. 

Reglerna syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. Den interna kontrollen ska utformas för att med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att: 

• verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

• den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

• lagar, styrdokument och beslut efterlevs 

• tillgångar säkras och förluster förhindras 

• allvarliga fel upptäcks och elimineras 

Att med rimlig nivå av säkerhet säkerställa innebär att alla risker med verksamheten inte kan 
undvikas men att verksamheten ska vara medveten om riskerna och där det behövs sätta in 
kontrollåtgärder för att reducera eller eliminera riskerna. Det är alltid en avvägning mellan 
kostnad och nytta. 

Genom en god intern styrning och kontroll skapas förtroende för Mariestads kommun och den 
service som kommunen erbjuder. 

Fullmäktige ger uppdrag och ansvar till styrelse och nämnder. Fullmäktige förväntar sig en 
återkoppling för att kunna följa upp och eventuellt omprioritera, ta nya initiativ och slutligen 
också utkräva ansvar från kommunstyrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda. I fullmäktiges 
ansvarsprövning utgör bedömningen av den interna kontrollen en viktig del. 

Nämnder har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 
verksamhetsområden. 

Nämnder är skyldiga att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnder ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för 
sin verksamhet. En riskanalys som utgår från riskernas sannolikhet och konsekvens ska 
genomföras inför upprättandet av nämndens intern kontrollplan. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Planen ska baseras på en riskanalys där riskernas sannolikhet och konsekvens 
bedöms. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnd i den omfattning 
som fastställts i intern kontrollplanen. 

Nämnderna ska i samband med upprättandet av delårsrapport och årsredovisning rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Vid eventuella 
brister ska rapporteringen innehålla information om vilka åtgärder som vidtagits eller som 
planeras att vidtas. 
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2 Uppföljning kontroller och åtgärder 
Kontrollerna i intern kontrollplanen följs upp och rapporteras till nämnd med den periodicitet 
som beslutats om. 

I uppföljningen rapporteras respektive kontroll under den risk som den avser att motverka och 
som identifierats i riskanalysen. Per risk finns ett riskvärde mellan 1-16 angivet vilket avser 
produkten av den bedömda sannolikheten att en risk inträffar (1-4) multiplicerat med 
konsekvensen om den inträffar (1-4). 

Vid uppföljning av kontrollerna sker en bedömning om de anses fungera "utan avvikelse" eller 
med "avvikelse som kräver åtgärd". 

De åtgärder som har vidtagits/planeras att vidtas rapporteras efter uppföljningen av kontrollerna 
nedan. Det kan även vara rena förbättringsåtgärder som identifierats. 

2.1 Personal- och kompetensbrist 

Riskvärde (1-16) 

 12 

Kontroll Resultat 

Finns individuella mål- och utvecklingsplaner  

Årligen – Följs upp i årsbokslutet 

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller 
förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Utbildning i 
medarbetarsamtal  
 
 

Finns individuella mål- 
och utvecklingsplaner 

  Pågående  

2.2 Underhållsskulden växer 

Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll Resultat 

Avsaknad underhållsplan fastighet  Avvikelse som kräver åtgärd 

Tertial 

Kommentar 

Antal kommunägda fastigheter med underhållsplan/Antal förvaltningsenheter i fastighetssystem. 

Mariestad; 49/78 = 63% (obs rensat bort inhyrda från förra mätning, endast kommunägda) 
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Kontroll Resultat 

Töreboda; 17/35 = 49% (Nämndemannen har tillkommit som kommunal fastighet). 

Gullspång; 7/22 = 32% - Fastighetsingenjör har arbetat som förvaltare och mindre tid har lagts på 
underhållsplaner. Läkarvillan har sålts från förra mätningen. 

Totalt; 73/135= 54 %  

Fastighetsavdelningen jobbar vidare med att få in enheters underhållsplaner i fastighetssystemet. 

 
  

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller 
förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Fortsatt arbete med att 
göra underhållsplaner  
 
 

Avsaknad 
underhållsplan fastighet 

  Pågående  

2.3 Säkerhet i och runt fastigheter. 

Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll Resultat 

Brandskyddspolicyn följs  Avvikelse som kräver åtgärd 

Tertial 

Kommentar 

Under året när vi arbetat med åtgärder för att förbättra arbetet kring brandskyddspolicyn har det blivit 
tydligt att tekniska som verksamhet inte själv kan påverka åtgärder. Ett större omtag behöver tas 
kommunvis där kommunen i sin helhet arbetar med policyn. De åtgärder teknisk verksamhet kan 
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Kontroll Resultat 

påverka kommer vi att arbeta vidare med. 

• Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning (delvis uppnådd)  

Det finns en övergripande ansvarig som kommer att arbeta med att tydliggöra ansvar och roller i 
brandskyddsorganisationen inom fastighet. En översyn vad gäller brandskyddsorganisation i sin helhet 
inom tekniska behöver göras. 

• Brister i brandskyddet ska upptäckas och åtgärdas (delvis uppnådd) 

Verksamheten gör SBAer (systematiskt brandskyddsarbete), dessa skickas till fastighetsavdelningen. 
Idag samlas SBAer in dock finns inte inarbetad rutin för hur dessa sparas och åtgärdas. Fastighet ser 
över vilket system som skulle kunna lämpa sig för att dokumentera. 

• Medarbetare ska utbildas och övas (ej uppnådd) 

Finns inget systematiskt arbete kring utbildning av personal inom tekniska. Nyanställda får inte alltid 
utbildning. Några har utbildning men uppdatering av den saknas ofta. Detta är en fråga som kan 
samverkas mellan verksamheterna inom tekniska men även med övriga verksamheter i kommunerna då 
en organisation finns på plats. 

Pärm finns ute hos våra hyresgäster som beskriver brandskyddsarbetet. 

• Risk för anlagda bränder ska minskas (uppnådd) 

RÖS påminner vid kontroller. Här finns medvetenhet på fastighetsavdelningen. 

• Rapportering av inträffades incidenter (uppnådd) 

Brandlarm/fellarm/provlarm dokumenteras. Annan dokumentation sker mer av verksamheten, inget 
som fastighetsavdelningen tar del av. 

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Utse 
brandskyddsansvarig 
samt 
brandskyddsorganisation 
med ansvariga  
 
 

Brandskyddspolicyn 
följs 

  Pågående  

Rutiner för periodiska 
arbeten i Xpand  
 
 

Brandskyddspolicyn 
följs 

  Pågående  

Utbilda medarbetare i 
brandskyddsarbete  
 
 

Brandskyddspolicyn 
följs 

  Pågående  

Utveckla system för 
inkomna SBAer  

  Pågående  
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Åtgärd vid avvikelse 
eller förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

 
 

Brandskyddspolicyn 
följs 

2.4 Klimatpåverkan 

Riskvärde (1-16) 

 12 

Kontroll Resultat 

Genomgång av klimatanpassningsplanen  

Årligen – Följs upp i årsbokslut 

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Respektive avdelning 
ska identifiera risker 
inom egen verksamhet 
samt skapa aktivitetsplan 
för att bättre hantera 
dessa.  
 
 

Genomgång av 
klimatanpassningsplanen 

  Pågående  

2.5 Lagen om offentlig upphandling 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Avtalstrohet  Avvikelse som kräver åtgärd 

Tertial 

Kommentar 

Avtalstroheten mäts i ett verksamhetssystem som kan utläsa antal % av inköp som skett inom avtal. 

I Tekniska MTG har 91 % av verksamhetens köp skett mot befintligt avtal med dokumentation. 

Övriga 9% är inköp från juli 2021 till juni 2022 som inte är dokumenterade och upphandlade 
avtalsleverantörer. 3% är inköp under 100 000 kr vilka de inte finns krav på upphandling för. 

Slutsats 

Ekonomikontoret har genomfört en verksamhetsövergång till Skövde kommun vad gäller upphandling 
över direktupphandlingsgränsen (700 tkr). Det pågår ett arbete med att förtydliga ansvar och roller för 
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Kontroll Resultat 

inköpsorganisationen i Mariestad. Då detta arbete är klart kommer teknisk verksamhets organisation 
utbildas i sina roller och ansvar. 

De 6 % som inte är upphandlade avtalsleverantörer kommer teknisk verksamhet under 2022-2023 att 
upphandla samt se till att dokumentation finns för de inköp mellan 100-700 tkr. 

 

Direktupphandlingar  Avvikelse som kräver åtgärd 

Tertial 

Kommentar 

Inköp som ryms inom 100 tkr - 700 tkr ska dokumenteras. 4% (andel i förhållande till volym) av 
leverantörer saknar dokumentation. 

För att förbättra antalet dokumentationer behövs ännu mer utbildning och information till beställare. 

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Utbildning av 
inköpsfunktion  
 
 

Avtalstrohet 

  Pågående  

Genomföra upphandling 
på leverantörer över 
direktupphandlingsgränsen  
 
 

Avtalstrohet 

  Pågående  

Se över ansvar och roller  
 
 

Direktupphandlingar 

  Avslutad med 
avvikande effekt 
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Åtgärd vid avvikelse 
eller förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Månadsuppföljning och 
analys av inköp  
 
 

Direktupphandlingar 

  Pågående  

Utbildning och 
information  
 
 

Direktupphandlingar 

  Pågående  

2.6 Hyresavtal 

Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Andel avtal i Xpand  Utan avvikelse 

Delår- och årsbokslut 

Kommentar 

Kontrollpunkten är utan avvikelse då vi har samlat alla kända avtal i systemet. Fortsatt arbete bör ske 
för att samla in även avtal som ligger i andra verksamheter detta måste ske i samråd med resp. kommun 
och verksamhet. 

Hyreskontrakt i fastighetssystemet som är gällande: 

Lokal: 121 (38 Mariestad, 69 Töreboda och 14 i Gullspång) 

Bostad: 435 (411 Mariestad, 11 Töreboda, 13 Gullspång) 

Bilplats: 3 (samtliga Mariestad) 

*Övriga objekt: 79 (75 Mariestad, 3 Töreboda, 1 Gullspång) 

En del hyreskontrakt ligger inte i systemet och det gäller främst Töreboda där en del avtal gällande 
externt hyrda lokaler inte samlats in i systemet under teknisk verksamhet utan ligger i kommunens egen 
verksamhet. I Mariestad och Gullspång har inte internhyra införts, därför är Törebodas siffra något 
högre för lokaler än de andra två kommunerna. 

*Övriga objekt kan vara tex campingar.  

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller 
förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Utreda vilka avtal som 
ska läggas in i systemet  
 
 

Andel avtal i Xpand 

  Pågående  

Skapa rutiner för 
systematiskt revidering 

  Pågående  
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Åtgärd vid avvikelse 
eller 
förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

och förnyelse av avtal.  
 
 

Andel avtal i Xpand 

 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Sn § 76                                                   Dnr 2021/00223  

Uppföljning av internkontroll - delår 2022 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontroll för delår 
2022 avseende socialnämndens verksamheter.      

Bakgrund 

För att ha kontroll över verksamheten ska delar av den följas upp och 
kontrolleras i en internkontrollplan. Den fastställs årligen av nämnden. 
 
Socialnämnden följer upp den interna kontrollplanen vid delår och helår. 
 
Under 2022 har 7 av 8 områden kontrollerats i enlighet med plan. 
Kontrollpunkten Risk att gällande attestreglemente ej efterlevs har inte 
genomförts då uppdraget behöver omformuleras. 
 
I uppföljningen rapporteras respektive kontroll under den risk som den avser 
att motverka och som identifierats i riskanalysen. Per risk finns ett riskvärde 
mellan 1-16 angivet vilket avser produkten av den bedömda sannolikheten att 
en risk inträffar (1-4) multiplicerat med konsekvensen om den inträffar (1-4). 
 
Vid uppföljning av kontrollerna sker en bedömning om de anses fungera "utan 
avvikelse" eller med "avvikelse som kräver åtgärd". 
 
De åtgärder som har vidtagits/planeras att vidtas rapporteras efter 
uppföljningen av kontrollerna. Det kan även vara rena förbättringsåtgärder som 
identifierats.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Anitta Into, 2022-09-13 

Dokument: Intern kontroll delårsbokslut 2022 för socialnämnden 
(Stratsysrapport)       

 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Anita Into 
Förvaltningschef Annelie Åberg 
Avdelningschef Anette Karlsson 
Tf. avdelningschef Caroline Carlsson 
Tf. avdelningschef Selma Bandic 
Controller Daniel Andersson 
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1 Socialnämnden 

1.1 Inledning 
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. 

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för att 
främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och 
utvärdering av verksamhetens resultat för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås. 

Reglerna syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. Den interna kontrollen ska utformas för att med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att: 

 verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

 lagar, styrdokument och beslut efterlevs 

 tillgångar säkras och förluster förhindras 

 allvarliga fel upptäcks och elimineras 

Att med rimlig nivå av säkerhet säkerställa innebär att alla risker med verksamheten inte kan 
undvikas men att verksamheten ska vara medveten om riskerna och där det behövs sätta in 
kontrollåtgärder för att reducera eller eliminera riskerna. Det är alltid en avvägning mellan 
kostnad och nytta. 

Genom en god intern styrning och kontroll skapas förtroende för Mariestads kommun och den 
service som kommunen erbjuder. 

Fullmäktige ger uppdrag och ansvar till styrelse och nämnder. Fullmäktige förväntar sig en 
återkoppling för att kunna följa upp och eventuellt omprioritera, ta nya initiativ och slutligen 
också utkräva ansvar från kommunstyrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda. I fullmäktiges 
ansvarsprövning utgör bedömningen av den interna kontrollen en viktig del. 

Nämnder har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 
verksamhetsområden. 

Nämnder är skyldiga att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnder ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för 
sin verksamhet. En riskanalys som utgår från riskernas sannolikhet och konsekvens ska 
genomföras inför upprättandet av nämndens intern kontrollplan. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Planen ska baseras på en riskanalys där riskernas sannolikhet och konsekvens 
bedöms. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnd i den omfattning 
som fastställts i intern kontrollplanen. 

Nämnderna ska i samband med upprättandet av delårsrapport och årsredovisning rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Vid eventuella 
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brister ska rapporteringen innehålla information om vilka åtgärder som vidtagits eller som 
planeras att vidtas. 

1.2 Uppföljning kontroller och åtgärder 
Kontrollerna i intern kontrollplanen följs upp och rapporteras till nämnd med den periodicitet 
som beslutats om. 

I uppföljningen rapporteras respektive kontroll under den risk som den avser att motverka och 
som identifierats i riskanalysen. Per risk finns ett riskvärde mellan 1-16 angivet vilket avser 
produkten av den bedömda sannolikheten att en risk inträffar (1-4) multiplicerat med 
konsekvensen om den inträffar (1-4). 

Vid uppföljning av kontrollerna sker en bedömning om de anses fungera "utan avvikelse" eller 
med "avvikelse som kräver åtgärd". 

De åtgärder som har vidtagits/planeras att vidtas rapporteras efter uppföljningen av kontrollerna 
nedan. Det kan även vara rena förbättringsåtgärder som identifierats. 

1.2.1 Risk att personalförsörjningen inte kan tillgodoses 
Riskvärde (1-16) 

 12 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att all ny personal genomför planerad 
introduktion 

 Avvikelse som kräver åtgärd 

Delår och helår 

Kommentar 
Efter kontakt med HR-avdelningen har det visat sig att det inte går att se vilka unika personer som tagit 
del av den digitala introduktionen eller vilken förvaltning de tillhör. HR rapporterar centralt. 
  
  

Kontroll av personalomsättning  Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 
HR rapporterar personalomsättning centralt. 
Under perioden 220101-220731 har 82 personer sagt upp sig från verksamheter inom sektor stöd och 
omsorg. 

 

  



Uppföljning intern kontroll - tertial 2 5(7) 

1.2.2 Risk att riktlinjer och rutiner gällande smittskydd  inte efterlevs  
Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att egenkontroller genomförs två 
gånger per år 

 Utan avvikelse 

I april och i oktober med rapportering delår och helår 

Kommentar 
Egenkontroll av basala hygienrutiner har genomförts under våren. Under hösten kommer ytterligare en 
kontroll att genomföras. 

1.2.3 Risk för övervältring av arbetsuppgifter med anledning av att 
statliga myndigheter omstrukturerar sin verksamhet. 
Riskvärde (1-16) 

 12 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att försörjningsstödsdeltagare i AME:s 
produktion inte är anvisade av 
Arbetsförmedlingens fristående aktörer 

 Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 
Detta kontrolleras regelbundet av Arbetsmarknads sekreterare i alla ärenden. God kontroll både genom 
personliga kontakter samt i det system Arbetsförmedlingen tillhandahåller till kommunerna för 
gemensamma ärenden, ALFI. 

1.2.4 Risk att kraven i samband med utvecklingen av en god och nära 
vård medför svårigheter med kompetensförsörjning samt ökade 
kostnader. 
Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att verksamheten aktivt deltar i 
omställningen till en nära vård 

 Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 
Medicinskt ansvarig sköterska och enhetschefer för hälso- och sjukvårdsenhet har under året deltagit i 
olika samverkansgrupper som organiseras av kommunalförbundet. Information från dessa möten har 
vidarebefordrats till avdelningschef och enhetschefer. 
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1.2.5 Risk att gällande attestreglemente ej efterlevs 
Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Kontrollera att attestreglementet efterlevs  Avvikelse som kräver åtgärd 

Delår och helår 

Kommentar 
Stickprov har inte genomförts då det inte har kunnat hitta bra metod för detta. Det är inte möjligt att 
attestera fakturor som inte hör till det egna ansvaret. Avsikten med kontrollen är att inköp sker med 
avtalade leverantörer. Uppdraget behöver omformuleras till att omfatta inköp hos icke avtalade 
leverantörer och hur detta efterföljs. 
  

1.2.6 Risk att nämnden inte reagerar tillräckligt snabbt vid ekonomisk 
avvikelse. 
Riskvärde (1-16) 

 6 

Kontroll Resultat 

Kontrolleras genom tillskapande av 
månadsrapport 

 Utan avvikelse 

Varje månad samt vid delår och helår 

Kommentar 
Månadsrapporter har skapats och presenterats för socialnämnden under året, enligt plan. 

1.2.7 Risk att underlag inte är korrekta 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att alla ärenden till nämnd bereds.  Utan avvikelse 

Stående punkt "ärenden till nämnd" varje ledningsgrupp 

Kommentar 
Ärenden till nämnd har under första halvåret beretts i samband med sektorns ledningsgrupp som letts 
av tf sektorchef, Annika Larsson Maspers. 
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1.2.8 Risk att signaler/visselblåsarfunktionen inte är känd och därmed 
inte fungerar som tänkt. 
Riskvärde (1-16) 

 12 

Kontroll Resultat 

Kontroll av att visselblåsarfunktionen är känd i 
verksamheten 

 Utan avvikelse 

Delår och helår 

Kommentar 
Enhetscheferna har informerat om visselblåsarfunktionen i sina verksamheter. 

 



 

Överförmyndarnämnd 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Överförmyndarnämnd 

Öfn § 22                                                   Dnr 2021/00026  

Uppföljning av internkontroll för överförmyndarnämnden,  
tertial 2 och delår 2022 

  

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för intern 
kontroll för tertial 2 och delår 2022.        

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet 
är att säkerställa är att fullmäktiges fastställda mål uppfylls.  Intern kontroll avser att:  

 Ha grepp över både verksamhet och ekonomi 

 Styra mot effektivitet 

 Ha ordning och reda 

 Skapa trygghet och stärka varumärket 
 
Överförmyndarnämndens kontrollpunkter för år 2022 är följande: 
 
1. Förordnande av ställföreträdare till komplicerade ärenden enligt föräldrabalken.  
Kontrollmoment: Att förordnande av ställföreträdare till komplicerade ärenden sker inom 
föreskriven tid enligt föreläggande från tingsrätten.  
 
2. Dokumentationsskyldig 
Kontrollmoment: Kontroll av dokumentation i ärenden.  
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ur en ekonomisk dimension kan ärendet ha en påverkan på den enskilde huvudmannen i 
händelse av att huvudmannen lider ekonomisk skada.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Överförmyndarverksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån 
denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Överförmyndarverksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet 
utifrån denna dimension.   



 

Överförmyndarnämnd 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Ewa Sallova, 2022-08-30 

Dokument: Uppföljning intern kontroll överförmyndarnämnden – tertial 2    

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen 
Stabschef Per Garenius 
Enhetschef Ewa Sallova 
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1 Inledning 
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. 

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för att 
främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och 
utvärdering av verksamhetens resultat för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås. 

Reglerna syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. Den interna kontrollen ska utformas för att med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att: 

 verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

 lagar, styrdokument och beslut efterlevs 

 tillgångar säkras och förluster förhindras 

 allvarliga fel upptäcks och elimineras 

Att med rimlig nivå av säkerhet säkerställa innebär att alla risker med verksamheten inte kan 
undvikas men att verksamheten ska vara medveten om riskerna och där det behövs sätta in 
kontrollåtgärder för att reducera eller eliminera riskerna. Det är alltid en avvägning mellan 
kostnad och nytta. 

Genom en god intern styrning och kontroll skapas förtroende för Mariestads kommun och den 
service som kommunen erbjuder. 

Fullmäktige ger uppdrag och ansvar till styrelse och nämnder. Fullmäktige förväntar sig en 
återkoppling för att kunna följa upp och eventuellt omprioritera, ta nya initiativ och slutligen 
också utkräva ansvar från kommunstyrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda. I fullmäktiges 
ansvarsprövning utgör bedömningen av den interna kontrollen en viktig del. 

Nämnder har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 
verksamhetsområden. 

Nämnder är skyldiga att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnder ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för 
sin verksamhet. En riskanalys som utgår från riskernas sannolikhet och konsekvens ska 
genomföras inför upprättandet av nämndens intern kontrollplan. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Planen ska baseras på en riskanalys där riskernas sannolikhet och konsekvens 
bedöms. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnd i den omfattning 
som fastställts i intern kontrollplanen. 

Nämnderna ska i samband med upprättandet av delårsrapport och årsredovisning rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Vid eventuella 
brister ska rapporteringen innehålla information om vilka åtgärder som vidtagits eller som 
planeras att vidtas. 
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2 Uppföljning kontroller och åtgärder 
Kontrollerna i intern kontrollplanen följs upp och rapporteras till nämnd med den periodicitet 
som beslutats om. 

I uppföljningen rapporteras respektive kontroll under den risk som den avser att motverka och 
som identifierats i riskanalysen. Per risk finns ett riskvärde mellan 1-16 angivet vilket avser 
produkten av den bedömda sannolikheten att en risk inträffar (1-4) multiplicerat med 
konsekvensen om den inträffar (1-4). 

Vid uppföljning av kontrollerna sker en bedömning om de anses fungera "utan avvikelse" eller 
med "avvikelse som kräver åtgärd". 

De åtgärder som har vidtagits/planeras att vidtas rapporteras efter uppföljningen av kontrollerna 
nedan. Det kan även vara rena förbättringsåtgärder som identifierats. 

2.1 Att dokumentation ej är komplett i ärenden 

Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll När sker kontrollen? Resultat Kommentar 

Kontroll av 
dokumentation i 
ärenden 

Delår och helår  Avvikelse som 
kräver åtgärd 

Verksamheten har 
upprättat en 
handlingsplan för att 
komma till rätta med 
det brister finns i 
verksamheten. 
Länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet 
kommer att granska 
verksamheten under 
hösten. 

2.2 Risk att huvudman blir lidande om förordnande av  ställföreträdare ej 

sker inom föreskriven tid 

Riskvärde (1-16) 

 9 

Kontroll När sker kontrollen? Resultat Kommentar 

Kontroll att 
förordnande av  
ställföreträdare till  
komplicerade ärenden 
sker  
inom föreskriven tid 
enligt  
föreläggande från 
tingsrätten 

Delår och helår  Avvikelse som 
kräver åtgärd 

Verksamheten har 
under perioden 1 
januari till 30 juni 2022 
fått 24 nya ärenden. Till 
samtliga ärenden har 
verksamheten kunna 
tillsätta ställföreträdare 
inom föreskriven tid. 
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Kontroll När sker kontrollen? Resultat Kommentar 

Dock har verksamheten 
uppmärksammat att det 
har blivit allt svårare att 
få ställföreträdare att ta 
sig an nya uppdrag då 
de är allt mer 
komplexa. 

 

Åtgärd vid avvikelse 
eller 
förbättringsbehov 

Beskrivning åtgärd Status Kommentar 

Verksamheten kommer 
att under hösten göra 
en informationsinsats 
för att rekrytera 
ställföreträdare som kan 
ta sig an komplicerade 
ärenden.  
 
 

Kontroll att 
förordnande av  
ställföreträdare till  
komplicerade ärenden 
sker  inom föreskriven 
tid enligt  föreläggande 
från tingsrätten 

  Pågående Verksamheten kommer 
under hösten bjuda in 
till en informationsträff 
för de som är 
intresserade att ta sig an 
ett uppdrag som 
ställföreträdare. 
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3 Uppföljning kontroller och åtgärder 

3.1 Verksamhet 

Att dokumentation ej är komplett i ärenden 

Riskvärde 

9  

Kontroll av dokumentation i ärenden 

Resultat 

 Avvikelse som kräver åtgärd 

När sker kontrollen? 

Delår och helår 

Kommentar 

Delår  2022 
 

Verksamheten har upprättat en handlingsplan för att komma till rätta med det brister finns i 
verksamheten. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet kommer att granska verksamheten under 
hösten. 

3.2 Lagar och regler 

Risk att huvudman blir lidande om förordnande av  ställföreträdare ej sker inom föreskriven 

tid 

Riskvärde 

9  

Kontroll att förordnande av  ställföreträdare till  komplicerade ärenden sker  inom föreskriven 

tid enligt  föreläggande från tingsrätten 

Resultat 

 Avvikelse som kräver åtgärd 

När sker kontrollen? 

Delår och helår 

Kommentar 

Delår  2022 
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Verksamheten har under perioden 1 januari till 30 juni 2022 fått 24 nya ärenden. Till samtliga 
ärenden har verksamheten kunna tillsätta ställföreträdare inom föreskriven tid. 

 
Dock har verksamheten uppmärksammat att det har blivit allt svårare att få ställföreträdare att ta 
sig an nya uppdrag då de är allt mer komplexa. 

Verksamheten kommer att under hösten göra en informationsinsats för att rekrytera 

ställföreträdare som kan ta sig an komplicerade ärenden. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Delår  2022 
 

Verksamheten kommer under hösten bjuda in till en informationsträff för de som är intresserade 
att ta sig an ett uppdrag som ställföreträdare. 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 109                                                   Dnr 2022/00093  

Internkontroll år 2022  
Dnr:2022MBN15 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisning av intern kontroll för 
nämndens verksamhet vid slutet av andra tertialen år 2022   

Bakgrund 

Verksamhet miljö- och bygg har utarbetat förslag till plan för intern kontroll år 2022. 
Internkontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen.  

Intern kontroll avser att: 

- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi, styra mot effektivitet  

- Ha ordning och reda, skapa trygghet.  

Varje år beslutas om en plan för interkontroll där nämnden väljer att fokusera på 
några kontrollmoment. Nämnden ska år 2022 följa upp de kontrollpunkter som 
redovisas i bilagda dokument. Dokumentet återfinns också i verksamhetssystemet 
Stratsys. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ett av målen som passar väl in på miljönämndens verksamhetsområde är att 
medverka i skapandet av hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Ansvaret 
för tillsyn av vissa verksamheter och ett aktivt deltagande vid fysisk planering och 
försäljning av kommunal mark gynnar målets intentioner.   

Bedömning ur miljömässig dimension 

Den miljömässiga dimensionen genomsyrar miljö- och byggnadsnämndens 
arbetssätt. Som exempel kan målet att bekämpa klimatförändringar nämnas. En 
miljöstrategi som siktar in sig på att förebygga följderna av klimatförändringarna är 
en bred uppgift för nämnden. I målet finns många aspekter där miljö- och 
byggnadsnämnden har möjligheter att påverka genom såväl tillsyn som uppmuntran. 
Nämndens miljöövervakande tillsynsverksamhet träffar också målet hav och marina 
resurser där bevakningen av såväl försurning som övergödning är viktiga inslag. 

Bedömning ur social dimension 

Att skapa hållbara städer och samhällen passar väl in på miljö- och 
byggnadsnämndens delaktighet i den fysiska planeringen. Här ingår såväl städernas 
miljöpåverkan som livskvaliteten för de som bor där.  

Hållbara bostäder som är energieffektiva samt utomhusluftens kvalitet är aspekter 
som kan nämnas i det sammanhanget.  
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Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-09-19 

Uppföljning internkontrollplan år 2022     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 73                                                   Dnr 2022/00026  

T1 - Internkontrollplan för tekniska nämnden 2022 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för intern kontroll 
enligt ”Uppföljning intern kontroll tekniska nämnden T1 2022” i samband med 
prognos 1 2022. 

Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att vidta åtgärder för att nå 
beslutade mål där avvikelser föreligger.  

Bakgrund 

Internkontroll är en viktig del i verksamhets-  och ekonomistyrning. Enligt 6 kap. 6§ 
kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Nämnden ska upprätta en intern kontrollplan för den egna verksamheten.  

Internkontrollplanen bygger på en riskanalys där riskerna bedöms utifrån 
sannolikheten att det ska inträffa och konsekvensen om det inträffar. De kontroller 
som ingår i interna kontrollplanen för 2022 är de kontroller som bedöms hantera 
respektive risk. Kontrollerna har olika uppföljningsperioder.   

I tertial 1 följs punkt 2, 3, 5 och 6 upp.  

Risk/Kontroll 2022    

1. Personal-kompetensbrist/Individuella mål- och utvecklingsplaner 
Följs upp årligen 

2. Underhållsskulden växer/Underhållsplaner för fastigheter 
Följs upp varje tertial 

3. Säkerhet i och runt fastigheter/Brandskyddspolicyn följs 
Följs upp varje tertial 

4. Klimatpåverkan/Klimatanpassningsplanen   
Följs upp årligen 

5. Lagen om offentlig upphandling/Avtalstrohet 
Följs upp varje tertial 

6. Lagen om offentlig upphandling/Direktupphandlingar 
Följs upp varje tertial 

7. Hyresavtal/Avtal i Xpand 
Delår/Årsbokslut 

 

Verksamhetsutvecklare redovisar ”Uppföljning intern kontroll tekniska nämnden T1 
2022” på sammanträdet. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Internkontroll är viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. Vid en god 
internkontroll uppnås god verksamhetsnytta.   

Bedömning ur miljömässig dimension 

Sektor teknik har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 

En god internkontroll säkerställer leveransen av tjänster till våra invånare.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 78/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-05-11 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2022-05-05 

Uppföljning intern kontroll tekniska nämnden T1 2022 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik 
Teknisk chef Johan Myhrman 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 141                                                   Dnr 2020/00440 

Beslut om antagande: Detaljplan för Tidavad 4:16, Tidavad, 
Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för Tidavad 4:16, Tidavad, 
Mariestads kommun ska antas. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, § 407 om 
planuppdrag för fastigheten Tidavad 4:16. Bakgrunden till uppdraget är att 
kommunen sålt fastigheten som tidigare använts för förskola och den nya ägaren 
planerar bygga om till bostäder. Den planerade ombyggnationen förutsätter ny 
detaljplan eftersom gällande plan (1493-P27) anger att marken är planlagd för 
daghem.  

Fastigheten Tidavad 4:16 omfattar cirka 3 570 m2, är belägen i Tidavad och gränsar i 
öster till väg 2931. Byggnaderna på fastigheten uppfördes 1963 som 
pensionärsbostäder, sedan början av 2000-talet har lokalerna använts för förskola 
fram till dess att verksamheten flyttade till Tidavads skola 2018. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglag 
(2010:900) 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av kommunen och anpassning till befintliga 
miljömässiga värden har gjorts genom beaktande av biotopskydd längs med vägen 
och säkerställande av risken för översvämning kopplat till kraftiga skyfall. Då 
planområdet redan är exploaterat innebär det att ingen ny mark behöver tas i anspråk 
för bostäder vilket bidrar till bevarande av exempelvis naturområden där 
ekosystemtjänster kan frodas. 

Bedömning ur social dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av kommunen och möjliggör nya bostäder för nya 
och befintliga kommuninvånare. Med närhet till både naturområden och skola kan 
rekreation, utevistelse och sociala samspel frodas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen har hanterats inom planenhetens 
budgetram. I samband med att detaljplanen genomförs och byggnation sker kommer 
planenheten få intäkter i form av planavgifter. Eftersom att planen inte innehåller 
någon allmän plats uppstår inga kostnader för genomförande som kommunen är 
ansvarig för. 
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 233/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-01 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-31 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-12-11 

Granskningsutlåtande 

Markteknisk undersökning 

PM Geoteknik 

Skyfallsutredning 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Planchef, Adam Johansson) 
(Planarkitekt August Eriksson) 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 233                                                   Dnr 2020/00440 

Beslut om antagande: Detaljplan för Tidavad 4:16, Tidavad, 
Mariestads kommun 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för Tidavad 4:16, Tidavad, 
Mariestads kommun ska antas. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, § 407 om 
planuppdrag för fastigheten Tidavad 4:16. Bakgrunden till uppdraget är att 
kommunen sålt fastigheten som tidigare använts för förskola och den nya ägaren 
planerar bygga om till bostäder. Den planerade ombyggnationen förutsätter ny 
detaljplan eftersom gällande plan (1493-P27) anger att marken är planlagd för 
daghem.  

Fastigheten Tidavad 4:16 omfattar cirka 3 570 m2, är belägen i Tidavad och gränsar i 
öster till väg 2931. Byggnaderna på fastigheten uppfördes 1963 som 
pensionärsbostäder, sedan början av 2000-talet har lokalerna använts för förskola 
fram till dess att verksamheten flyttade till Tidavads skola 2018. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglag 
(2010:900) 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av kommunen och anpassning till befintliga 
miljömässiga värden har gjorts genom beaktande av biotopskydd längs med vägen 
och säkerställande av risken för översvämning kopplat till kraftiga skyfall. Då 
planområdet redan är exploaterat innebär det att ingen ny mark behöver tas i anspråk 
för bostäder vilket bidrar till bevarande av exempelvis naturområden där 
ekosystemtjänster kan frodas. 

Bedömning ur social dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av kommunen och möjliggör nya bostäder för nya 
och befintliga kommuninvånare. Med närhet till både naturområden och skola kan 
rekreation, utevistelse och sociala samspel frodas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen har hanterats inom planenhetens 
budgetram. I samband med att detaljplanen genomförs och byggnation sker kommer 
planenheten få intäkter i form av planavgifter. Eftersom att planen inte innehåller 
någon allmän plats uppstår inga kostnader för genomförande som kommunen är 
ansvarig för. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-01 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-31 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-12-11 

Granskningsutlåtande 

Markteknisk undersökning 

PM Geoteknik 

Skyfallsutredning 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 

(Planchef, Adam Johansson) 

(Planarkitekt August Eriksson) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-09-01 
Dnr: KS 2020/00440   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Beslut om antagande: Detaljplan för Tidavad 
4:16, Tidavad, Mariestads kommun 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för Tidavad 

4:16, Tidavad, Mariestads kommun ska antas. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, § 407 

om planuppdrag för fastigheten Tidavad 4:16. Bakgrunden till uppdraget 

är att kommunen sålt fastigheten som tidigare använts för förskola och 

den nya ägaren planerar bygga om till bostäder. Den planerade 

ombyggnationen förutsätter ny detaljplan eftersom gällande plan (1493-

P27) anger att marken är planlagd för daghem.  

Fastigheten Tidavad 4:16 omfattar cirka 3 570 m2, är belägen i 

Tidavad och gränsar i öster till väg 2931. Byggnaderna på fastigheten 

uppfördes 1963 som pensionärsbostäder, sedan början av 2000-talet 

har lokalerna använts för förskola fram till dess att verksamheten 

flyttade till Tidavads skola 2018. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- 

och bygglag (2010:900) 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av kommunen och anpassning till 

befintliga miljömässiga värden har gjorts genom beaktande av 

biotopskydd längs med vägen och säkerställande av risken för 

översvämning kopplat till kraftiga skyfall. Då planområdet redan är 

exploaterat innebär det att ingen ny mark behöver tas i anspråk för 

bostäder vilket bidrar till bevarande av exempelvis naturområden där 

ekosystemtjänster kan frodas. 

  



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Bedömning ur social dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av kommunen och möjliggör nya 

bostäder för nya och befintliga kommuninvånare. Med närhet till både 

naturområden och skola kan rekreation, utevistelse och sociala 

samspel frodas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen har hanterats inom 

planenhetens budgetram. I samband med att detaljplanen genomförs 

och byggnation sker kommer planenheten få intäkter i form av 

planavgifter. Eftersom att planen inte innehåller någon allmän plats 

uppstår inga kostnader för genomförande som kommunen är ansvarig 

för. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-01 
 
Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-31 
 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-12-11 

Granskningsutlåtande 

Markteknisk undersökning 

PM Geoteknik 

Skyfallsutredning 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Planarkitekt August Eriksson  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planenheten 
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Planarkitekt 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Beslut om antagande: Detaljplan för Tidavad 4:16, 

Tidavad, Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för Tidavad 4:16, Tidavad, 

Mariestads kommun ska antas. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-25, Ksau § 407 om 

planuppdrag för fastigheten Tidavad 4:16. Bakgrunden till uppdraget är att 

kommunen sålt fastigheten som tidigare använts för förskola och den nya ägaren 

planerar bygga om till bostäder. Den planerade ombyggnationen förutsätter ny 

detaljplan eftersom gällande plan (1493-P27) anger att marken är planlagd för 

daghem.  

Fastigheten Tidavad 4:16 omfattar cirka 3 570 m2, är belägen i Tidavad och 

gränsar i öster till väg 2931. Byggnaderna på fastigheten uppfördes 1963 som 

pensionärsbostäder, sedan början av 2000-talet har lokalerna använts för förskola 

fram till dess att verksamheten flyttade till Tidavads skola 2018 . 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglag 

(2010:900) 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av kommunen och anpassning till befintliga 

miljömässiga värden har gjorts genom beaktande av biotopskydd längs med vägen 

och säkerställande av risken för översvämning kopplat till kraftiga skyfall. Då 

planområdet redan är exploaterat innebär det att ingen ny mark behöver tas i 

anspråk för bostäder vilket bidrar till bevarande av exempelvis naturområden där 

ekosystemtjänster kan frodas. 

Bedömning ur social dimension 
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Planförslaget bidrar till utveckling av kommunen och möjliggör nya bostäder för 

nya och befintliga kommuninvånare. Med närhet till både naturområden och skola 

kan rekreation, utevistelse och sociala samspel frodas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen har hanterats inom planenhetens 

budgetram. I samband med att detaljplanen genomförs och byggnation sker 

kommer planenheten få intäkter i form av planavgifter. Eftersom att planen inte 

innehåller någon allmän plats uppstår inga kostnader för genomförande som 

kommunen är ansvarig för.   

Underlag för beslut 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-12-11 

Granskningsutlåtande 

Markteknisk undersökning 

PM Geoteknik 

Skyfallsutredning 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Planarkitekt August Eriksson 
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Detaljplanens syfte 

Syfte
Syftet med detaljplanen är att ändra den befintliga användning inom fastigheten Tidavad 
4:16 och istället medge bostadsändamål.

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet omfattar cirka 3570 m² och består idag av en outnyttjad förskolebyggnad 
samt en transformatorstation. Området är beläget i Tidavad direkt väster om väg 2931. 
Det tillhör Blackgården och avgränsas i norr av en enskild väg samt i söder och i väst av 
fastigheten Tidavad 21:1. 

Vä
g 

29
31

Blackgården

Planområde
Tidavad 4:16

Planförfarande
Beslut om uppdrag fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25. Detaljplanen 
handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) och befinner sig 
just nu i antagandeskedet.

Samråd Underrä�else Granskning Gransknings-
utlåtande

Antagande Laga kra�

Standardförfarande

Lokalisering planområde
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Överväganden

Bedömning av lämpligheten av markens användning 
Bedömning av lämpligheten av markens användning utifrån 2 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Naturvärden

I östra delen av planområdet finns en stenmur med en trädallé ovanpå, vilket utgör 
naturvärden då allén omfattas av det generella biotopskyddet. Även norr om området 
finns en allé som ska beaktas. Det innebär att schaktning inte får ske inom ett avstånd 
av 15*stamdiameter samt att bark och grenar ska hanteras aktsamt. Vid ingrepp i 
biotopsskyddade miljöer krävs dispens hos länsstyrelsen. 

Kulturvärden

En del av planområdet ingår i området för Tidavads kyrkby som är upptagen i boken 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Mariestads kommun: landsbygden. Den mest 
värdefulla bebyggelsen återfinns dock runt Tidavads kyrka, drygt 200 meter norr om 
planområdet där bebyggelsen till övervägande del är uppförd under 1800-talets mitt. 
Karaktärsdrag för dessa byggnader är timrad byggstomme, grund av huggen sten, träfasad 
med locklistpanel, fönster om två gånger tre rutor respektive vindfönster på gaveln om 
två gånger två rutor, tak av en-, två- eller trekupigt lertegel samt dekorativa snickerier. 
Enligt kommunens översiktsplan bör hänsyn till detta tas vid utveckling av orten genom 
att ny bebyggelsestruktur bör anpassas till den befintliga. 

Befintlig bebyggelse på planområdet är 
emellertid uppförd år 1963, cirka 100 år 
senare, och utgörs av två envåningslängor 
som ursprungligen använts som 
pensionärsbostäder. Längorna bildar en 
skyddad utemiljö genom att byggnaderna 
är placerade i rät vinkel mot varandra. 
Fasaderna utgörs av röd-brunt puts samt 
vitmålat tegel med vitmålade fönster 
medan stommen enbart utgörs av tegel. 
Byggnaderna är utformade med sadeltak och centrerad nock i taktegel. Bebyggelsen 
är till stora delar av ursprunglig utformning men har också anpassats till den senaste 
tidens ändamål förskola, med bland annat en tillbyggnad som binder samman de båda 
huskropparna. 
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Kommunen bedömer utifrån detta att särskilda varsamhet- eller skyddsbestämmelser inte 
är motiverat på planområdet på grund av att bebyggelsen där har andra karaktärsdrag 
gentemot kyrkbyn samtidigt som byggnaden dessutom genomgått ändringar och tillägg i 
samband med ombyggnation till förskola. 

Översvämning

Höga vattenflöden i Tidan
Kommunens översiktsplan redogör för att det finns risker för översvämning i 
Tidavad kopplade till höga vattenflöden i Tidan. Vid planläggning bör därför 
klimatanpassningsåtgärder studeras för området. Markhöjderna kring Tidan ligger som 
högst på drygt 65 meter över havet och vid planområdet som lägst runt 69 meter över 
havet. Planområdet ligger som närmast 270 meter ifrån Tidan. 

På bilden till höger syns en kartering 
för Tidans vattenflöden. Den lila färgen 
är Tidans 200-årsflöde och den blåa 
Tidans högsta flöde. Informationen 
kommer från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps 
(MSB) översvämningskartering. 
Planområdet, inringat i svart, drabbas 
inte av vattenflödena. Med avståndet, 
de positiva höjdskillnaderna och 
karteringen i beaktning gör kommunen bedömningen att riskerna för översvämning till 
följd av höga vattenflöden i Tidan är låg och att inga särskilda åtgärder erfordras. 

Skyfall
Enligt länsstyrelsens övergripande 
lågpunktskartering finns det ett antal 
lågpunkter både i och i anslutning till 
planområdet med ett generellt djup 
på 0,1-0,5 meter. Inom planområdet 
är dessa ytor koncentrerade till det 
sydvästra hörnet, utanför direkt 
anslutning till fasad. En eventuell 
översvämning bedöms därmed 
inte påverka befintlig byggnad 
inom planområdet men i och med 



7

att detaljplanen medger en större byggrätt än den som nyttjas idag (1500m2  kontra 
huvudbyggnaden som idag är cirka 510m2 ) bedöms en påverkan i framtiden kunna 
uppstå. Därav har kommunen tagit fram en skyfallsutredning för planområdet.

I skyfallsutredningen specificeras länsstyrelsens siffror och det framkommer att 
majoriteten av de översvämmade ytorna både inom och utanför planområdet har ett 
vattendjup på 0,1 till 0,3 meter samt att lågpunkten i den sydvästra delen av planområdet 
har ett maximalt vattendjup på cirka 0,35 meter. Utredningen visar också att skillnaden 
mellan de befintliga förhållandena och en framtida exploatering om 1500m2 endast är 
marginell. Majoriteten av de översvämmade ytorna både inom och utanför planområdet 
har ett fortsatt vattendjup på mellan 0,1-0,3 meter samtidigt som lågpunkten i den 
sydvästra delen av planområdet finns kvar med ett maximalt vattendjup på cirka 0,35 
meter. Nya byggnader bör emellertid inte placeras intill lågpunkten utan ytterligare 
specifikationer kring höjdsättning eller liknande som gör att lågpunkten fylls igen. 

Att fylla igen lågpunkten inom planområdet innebär dock att en större vattenvolym 
ansamlas i lågpunkten norr om planområdet. Vattendjupet i stora delar av denna 
lågpunkt uppgår då till mellan 0,3 – 0,5 m. Lågpunkten där vattnet kommer ansamlas är 
belägen på naturmark och ingen påverkan sker således på angränsande byggnader eller 
vägar. Exploateringen bedöms därmed inte förvärra översvämningssituationen utanför 
planområdet.   

Miljökvalitetsnormer

Tidan rinner cirka 300 meter från planområdet. Enligt vattenmyndighetens status har 
den berörda delen av Tidan (vattenförekomsten Tidan- Knutstorp till Per-Larsgården 
SE649779-138643) en måttlig ekologisk status. Enligt gällande miljökvalitetsnorm ska 
god ekologisk status uppnås år 2027. Att Tidans status bedöms som måttlig har med 
höga näringshalter och vandringshinder för fisk att göra. Vandringsvägar för fisk är 
ingenting som påverkas av detaljplanen. Näringshalterna är något som påverkas av de 
näringsämnen som bland annat dagvatten för med sig till Tidan. Tidan har i sin helhet ett 
avrinningsområde på över 2000 km2,, att aktuellt planförslag med en yta för bostäder på 
1500 m2 skulle påverka Tidans ekologiska status bedöms av kommunen därför som låg.
 
Dagvatten

Fastigheten är idag ansluten till kommunalt dagvattennät som leds längs med väg 2931 
mot Tidan. En större exploatering än i dagsläget kommer att generera ökade mängder 
dagvatten men eftersom fastigheten redan är bebyggd och delvis hårdgjord bedöms den 
ökade mängd dagvatten som genomförandet av detaljplanen kommer medföra som liten. 
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Kommunen förordar att dagvatten ska omhändertas lokalt. Mot bakgrund av att berg 
förekommer relativt ytligt bedöms dock möjligheten till lokal infiltration av dagvatten vara 
liten. Endast nederbörd på gräsytor och liknande bedöms kunna infiltreras ner i marken 
och därmed omhändertas lokalt inom fastigheten, exempelvis genom stenkista eller 
liknande. Övrigt dagvatten ska ledas till det kommunala dagvattennätet. 

Vatten- och avlopp

Fastigheten är ansluten till kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs grundlagret inom planområdet av sandig morän och 
kategoriseras därmed som fastmark. Området är bebyggt sedan tidigare och har inga 
kända stabilitetsproblem. I syfte att säkerställa dessa uppgifter har kommunen tagit 
fram en stabilitetsutredning. I utredningen fastställs att grundlagret inom planområdet 
huvudsakligen utgörs av sandig morän och att planerad byggnation med byggnadshöjd på 
upp till åtta meter inte ger upphov till någon påverkan av betydelse på totalstabiliteten.

Trafik

Planområdet ligger i anslutning till Trafikverkets väg 2931 som har en hastighetsgräns på 
50 km/h förbi området. År 2011 uppmättes årsdygnstrafiken för vägen till 350 fordon 
per dag, varav 15 fordon utgjordes av tung trafik. Enligt en trafikalstring som gjorts via 
Trafikverkets Trafikalstringsverktyg kommer största möjliga bebyggelse som detaljplanen 
medger generera en ökning i årsdygnstrafiken med omkring 70 fordon.  

Infart till planområdet från väg 2931 sker genom enskild väg norr om planområdet. Om 
ny anslutning till väg 2931 skulle erfordras krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten 
Trafikverket.

Trafikverket är även väghållare för den gång- och cykelväg som sträcker sig parallellt med 
väg 2931 genom tätorten från skolan norrut till korsningen mot Boterstena. 

Från väg 2931 finns det bussförbindelser till Mariestad som trafikeras ett par gånger per 
dag. Dessa är i första hand till för serviceresor anpassade efter skolelevers resebehov. Fler 
bussförbindelser, både till Mariestad och Skövde, finns längs med väg 26 cirka 4,5 km 
ifrån planområdet. 
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Planeringsunderlag och utredningar
Följande planeringsunderlag ligger till grund för detaljplanens utformning:

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (2020-12-11)
• PM 1 Geoteknik (BGK, 2022-01-17)
• Markteknisk undersökningsrapport (BGK, 2022-01-12)
• Skyfallsutredning (AFRY, 2022-04-07)

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts som underlag för 
planarbetet. Kommunen bedömer att planen antas inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan enligt 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelsen har 
2021-01-14 meddelat att de delar kommunens bedömning.

Fastighetsindelningsbestämmelser och rättigheter
Tidavad 4:16 belastas av ett avtalsservitut (16-IM3-86/6733.1) till förmån för 
Gullspångs Kraftaktiebolag (numer Ellevio). Avtalsservitutet tillåter bolaget att bibehålla 
transformatorkiosk med tillhörande jordkablar samt att nyttja befintliga tillfartsvägar. 
Servitutet gäller tills det antingen upphävs eller ändras och kommer därmed inte påverkas 
av föreslagen detaljplan. 

Utfart för Tidavad 4:16 till allmän väg sker norr om fastigheten via enskild väg (Tidavad 
S:2). Gemensamhetsanläggning saknas men kan bildas genom lantmäteriförrättning. 
Vid förrättning fastställs fördelning av förrättnings- och underhållskostnader efter 
utnyttjandegrad.

Buller
Enligt Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) är den nuvarande årsdygnstrafiken 
förbi planområdet på väg 2931 mellan 251-500 fordon per dygn. Enligt trafikalstring kan 
detaljplanen vid maximal utbyggnad generera en ökning i årsdygnstrafiken med cirka 
70 fordon. Förutsatt att trafiken även ökar med en procent per år fram till 2040 kan 
årsdygntrafiken öka med ytterligare cirka 100 fordon. Den maximala årdsygntrafiken 
beräknas därmed kunna öka till knappt 700 fordon, vilket fortsatt får anses som lågt 
eftersom det ligger under det lägsta intervallet i metod 2 i Trafikverkets publikation 
”Hur mycket bullra vägtarfiken”. Utifrån den låga trafikmängden och hastighetsgränsen om 
50 km/h på närliggande väg 2931 bedöms riktvärden för trafikbuller enligt förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskridas. 
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Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser
B - bostäder (4 kap. 5 § PBL)
Då planen syftar till att möjliggöra bostadsändamål på platsen och för att främja 
bostadsbebyggelse samt utveckling av bostadsbeståndet (2 kap. 3 § punkt 5 PBL) har 
bestämmelsen förts in i plankartan.

E- teknisk anläggning (4 kap. 5 § PBL)
Yta för teknisk anläggning har lagts runt den nuvarande transformationsstation inom 
planområdet för att säkerställa dess fortsatta lokalisering samt markens lämplighet 
för bebyggelse med hänsyn till möjligheterna att ordna elektronisk kommunikation 
(2 kap. 5 § punkt 3 PBL). Befintlig transformatorstation får stå kvar men om 
transformatorstationen behöver byggas på nytt i framtiden ska detta ske längre västerut 
inom användningsområdet. Det görs för att säkerställa siktförhållandena i befintlig 
anslutning och därmed öka trafiksäkerheten. 

e1- Största byggnadsarea är 1500m2 (4 kap. 11 § PBL)
Byggnadsarean har reglerats till 1500m2 för att möjliggöra en större exploatering på 
fastigheten än vad som finns idag och samtidigt främja en ändamålsenlig struktur samt en 
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse (2 kap. 3 § punkt 1 PBL). 

Högsta byggnadshöjd är 8 meter (4 kap. 11 § PBL)
Bestämmelsen har införts för att möjliggöra bebyggelse i två plan och samtidigt främja en 
ändamålsenlig struktur samt en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse (2 kap. 3 § 
punkt 1 PBL).

Prickmark - Marken får inte förses med byggnad (4 kap. 11 § PBL) 
Prickmark har förts in i plankartan längs med den östra planområdesgränsen, dels för 
att skydda den mur och allé som finns där och dels för att säkra siktförhållandena i 
befintliga väganslutningar. Prickmark har även förts in runt E-området med anledning 
av brandrisker. Detta främjar en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av grönområden (2 kap. 3 § punkt 1 PBL) samtidigt som det säkerställer 
markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt 
möjligheterna att ordna trafik (2 kap. 5 § punkt 1 & 3 PBL). 

b1- Lägsta nivå för färdigt golv ska vara +70,5 meter över nollplanet (4 kap. 16 § 
PBL)
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Lägsta nivå på färdigt golv har reglerats i planområdets sydvästra del för att anpassa 
framtida bebyggelse till översvämningsrisker till följd av kraftiga skyfall och samtidigt 
säkerställa markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet (2 kap. 5 § punk 1 PBL).

u1 - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (4 kap. 6 § PBL)
Bestämmelsen har införts för att säkerställa de underjordiska ledningarnas, som leder till 
nätstationen, fortsatta lokalisering samt markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn 
till möjligheterna att ordna elektronisk kommunikation (2 kap. 5 § punkt 3 PBL).

Genomförandetid - Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga 
kraft (4 kap. 21 § PBL)
Genomförandetiden är regelrad till fem år från det datum planen vunnit laga kraft då 
kommunen bedömer det som ett rimligt tidsintervall att genomföra planen på. Planen är 
efter det gällande tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts med en ny detaljplan.

Prövning enligt annan lag
Vid eventuellt ingrepp i det biotopskyddade området inom planområdet (mur med 
allé) som skyddas genom det generella biotopskyddet via förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken mm, krävs dispens hos länsstyrelsen. 

Om ny tillfart ska bildas mot väg 2931 krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten enligt 
39 § i väglagen (1971:948). 

Illustration
Illustration visar ett scenario när byggrätten på Tidavad 4:16 är fullt utnyttjad, vilket 
innebär en byggnadsarea på 1500 m2. 

Vä
g 

29
31

 

Illustration Tidavad 4:16
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Detaljplanens genomförande

Huvudman för allmän plats

Detaljplanen innefattas inte av någon allmän plats.

Förändringar i fastighetsindelning

Detaljplanen innebär att mark som i dagsläget är privatägd planläggs med kvartersmark 
för bostäder och teknisk anläggning. Inga förändringar i fastighetsindelning planeras att 
genomföras.

Ansvar för utbyggnad och drift av VA

Kommunalt vatten och avlopp finns på platsen. Kommunen är fortsatt ansvarig för 
utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar för fastigheten.

Bedömning av kostnader för genomförande

Genomförande av detaljplanen väntas innebära kostnader för den privata fastighetsägaren 
som ska iordningställa och göra om befintlig förskola till bostäder. 

Planavgift

Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Påverkan på gällande planer

Detaljplanen ersätter detaljplan och upphävande av del av detaljplan för Tidavad 4:16 m.fl., 
Tidavad, Mariestads kommun (1493-P27) inom den del som föreslaget planområde omfattar. 
Detaljplan 1493-P27 anger att berörd mark är avsedd för daghem (skoländamål). 
Planförslaget innebär att marken planläggs för bostäder. Tidigare plan har ett 
markområde med reservat för underjordiska ledningar. Detta område tas bort i den nya 
detaljplanen eftersom de ledningar u-området ursprungligen lades ut för har flyttats. 





 

 

Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

Detaljplan för Tidavad 4:16,  
Tidavad, Mariestads kommun 

 

2020-12-11 

 



Inledning 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 
undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att 
undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju 
checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 
eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 
indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker 
för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och 
nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 
störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker som 
bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en 
miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de 
tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 
bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen 
av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande 
miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex 
checklistorna används denna del som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande 
motiveras avslutningsvis.  

Planens syfte och huvuddrag 
Kommunen beslutade 2020-11-25 om uppdrag att påbörja planläggningsarbete för fastigheten 
Mariestad Tidavad 4:16. 
 
Detaljplanen syftar till att medge bostadsändamål inom fastigheten Tidavad 4:16. För området 
gäller detaljplan och upphävande av del av detaljplan för Tidavad 4:16 m.fl., Tidavad, Mariestads 
kommun (1494-P27) som anger att marken är planlagd för daghem. Föreslagen detaljplan avser 
ersätta gällande plan inom det område som berörs.   
 
Planområdet omfattar fastigheten Tidavad 4:16 i Tidavad och är beläget cirka 2,5 mil söder om 
Mariestad i anslutning till väg 2931. Planområdet omfattar cirka 3570 m² och är bebyggt. Befintlig 
bebyggelse har senast använts för förskoleverksamhet och dessförinnan för bostäder.  
 
Sammanvägd bedömning 
Utifrån förutsättningarna på platsen och den planerade förändringen bedöms inte planen orsaka 
betydande miljöpåverkan. Marken inom planområdet är exploaterad och planens syfte är att 
möjliggöra användning bostäder i befintlig bebyggelse. 
 
 
 
 
 



Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 
PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 
gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 
är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 
PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-
verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 X 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 
av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 
ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 X 

Kommentar  

6 kap. 3 § 
MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast 
syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  X 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  X 

Kommentar  

2 § miljö-
bedömnings-
förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma 
att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 
7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 
27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 
tillstånd (Skyddad natur)? 

 X 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 
kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 X 

Kommentar  

 
 
 
 
 
 
 
 



Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐Biologiskt kulturarv (Information, Inventering av biologiskt kulturarv) 

☐Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

☐Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  

☐Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 

☐Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

☐Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
☐Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Planområdet är beläget i utkanten av kyrkomiljön Tidavads kyrkby vilken har anor 
från medeltiden. Den planerade användningen och utvecklingen antas dock inte 
påverka dessa värden. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.  

☐Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning) 

☐Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) 

☐Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 

2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper) 

☐Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 

☐Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

☐Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 

☐Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 

☐Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

☐Världsarv (Information) 

Beskrivning Tidavad är upptagen i boken Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i 
Mariestads kommun:landsbygden. Den äldsta och mest värdefulla bebyggelsen i 
form av tidigare affärshus samt tidstypisk sekelskiftesbebyggelse, bland annat i form 
av ett bevarat urmakeri, finns runt kyrkan. Planen bedöms inte påverka detta 
negativt. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsändamål inom redan befintlig 

bebyggelse. Eftersom planområdet ligger utanför kyrkomiljön och redan är bebyggd 

bedöms inte planförslaget påverka kulturvärdena negativt.   



Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Planområdet ligger i anslutning till Tidavad kyrkby men utgör inte någon del av den 
miljö eller bebyggelse som omfattas av kulturvärden. Då planområdet idag är 
bebyggt med modern bebyggelse och planen syftar till att medge annan användning 
bedöms inte detta påverka beskrivna kulturvärden.  

  



 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

☐Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur) 
☐Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

(Skogens pärlor; Skyddad natur) 

☐Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur) 

☐Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur) 
☐Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur) 
☐Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
☐Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 

Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas) 
☐Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 

förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 
☐Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
☐Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden) 
☐Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  
☐Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskrivning Marken inom planområdet är exploaterad och innefattar inga naturvärden. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

☐Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 

☐Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur) 
☐Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur) 
☐Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1) 
☐Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur) 
☐Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)
☐Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i översiktsplan) 

☐Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 

☐Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

☐Världsarv (Information) 
☐Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 



☐Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i Skyddad natur)
☐Skyddade marina områden enligt OSPAR (Information; Skyddad natur) 
☐Skyddade marina områden enligt HELCOM (Information; BSPA-områden i Skyddad natur) 

Beskrivning Inga skyddade eller utpekade objekt återfinns inom området.  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Då planområdet saknar känsliga och/eller utpekade naturvärden bedömer 
kommunen att genomförande av planen inte kommer ha negativ påverkan på något 
naturvärde.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kommentar Planen bedöms inte ha negativ påverkan på naturvärden.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 

bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
☐Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 

skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 
fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

☐Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
☐Tysta områden 
☐Turistdestinationer 
☐Mötesplatser 
☐Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

☐Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 

☐Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)

☐Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 

☐Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

☐Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 
☐Världsarv (Information) 
☐Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 

Beskrivning Inom planområdet finns inga skyddade eller utpekade områden.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planen bedöms inte ha negativ påverkan på sociala värden. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 



Kommentar Planen bedöms inte ha negativ påverkan på sociala värden. 

 
  



Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till materiella värden.  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen. 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 
☐Skog (skogsbruk) 
☐Fiske (vilt och odling) 
☐Mark till rennäring 
☐Ängs- och betesmark (jordbruk) 
☐Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
☐Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
☐Färskvatten (ytvattentillgångar) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 
☐Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk)
☐Mineraler, bergarter, jordarter 
☐Energiresurser (t.ex. torv, kol)
☐Färskvatten (grundvattentillgångar) 
☐Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, 

och fossil) 

Övriga materiella värden: 
☐Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

☒Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 

transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och 
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

☐Omsorg och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

☐Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 

☐Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 

brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

☐Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 

☐Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 

kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 

☐Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskrivning Inom planområdet finns en transformatorstation. Denna avses fortsatt finnas kvar.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

☐Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 

☐Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)  

☐Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB)
☐Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
☐Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
☐Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

☐Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB)

Beskrivning Planområdet omfattas inte av något enligt ovanstående.  



Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Utgångspunkten är att transformatorstationen som finns inom planområdet ligger 
kvar. Inga andra materiella värden återfinns inom planområdet och planens 
genomförande bedöms därför inte påverka något materiellt värde negativt.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Materiella värden, i detta fall transformatorstationen, inom området förväntas inte 
påverkas negativt av planförslaget.  

 
  



 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 
av planen.   

☐Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

☐Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
☐Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
☐Verksamheter som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, 

luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

☐Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska 

fält) 

☐Utomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning) 

Beskrivning Planområdet berörs inte av något enligt ovan. En bullerberäkning av trafikbuller från 
väg 2931 har gjorts som visar att riktvärden för buller vid bostadsbyggnads fasad inte 
riskerar att överskridas. 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs i de områden som kan antas påverkas av planen. 

☐Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna 
åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014) 

☐Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; Trafikverkets 

åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller) 
☐Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 
☐Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☐Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18; 

statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.) 

Beskrivning Ingen av ovanstående berör planområdet. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Beskrivning Planen bedöms inte ha påverkan på någon av ovanstående punkter.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 



Kommentar Planen bedöms inte medföra någon risk för människors hälsa eller miljön.  

 

  



Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.  

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Planen bedöms inte ha en påverkan på någon av ovan nämnda värden eller risker. 

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet. 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 
betydande? 

Beskrivning  

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 

Beskrivning  

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  

Beskrivning  



I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning  

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 

Beskrivning  

Motiverat ställningstagande 

Kommunens bedömning är att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planen 
syftar att medge användning bostäder inom mark som är bebyggd. Området saknar natur- och 
kulturvärden och det anses inte föreligga några risker för den planerade användningen. Planen 
medför ingen negativ påverkan på sociala eller materiella värden. 

 

  



 

Bilaga 1 

Kulturvärden 

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 

 Biologiskt kulturarv 
 Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

 Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  
 Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

 Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
 Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 

 Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML  
 Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML  
 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML  

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  
 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
 Landskapsbildskyddsområde  
 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv (Information) 

 
Naturvärden 

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

 Naturtyper enligt habitatdirektivet  

 Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 
 Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan  
 Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen  
 Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag  

 Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

 Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka 
Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

 Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & 
naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 

 Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
 Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 
 Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  

 Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  
 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  
 Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 

 Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB  
 Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB 
 Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 

 Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 
 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 



 

 

 Landskapsbildskyddsområde 

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  
 Världsarv  
 Biosfärsområden  

 Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen  
 Skyddade marina områden enligt OSPAR  
 Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 
Sociala värden 

 Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller 

bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
 Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, skidbackar, lekplatser, 

ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och 
klättring. 

 Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
 Tysta områden 

 Turistdestinationer 
 Mötesplatser 
 Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  
 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  
 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
 Landskapsbildskyddsområde  
 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB  
 Världsarv 
 Biosfärsområden 

 

Materiella värden  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

 Skog (skogsbruk) 
 Fiske (vilt och odling) 

 Mark till rennäring 
 Ängs- och betesmark (jordbruk) 
 Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
 Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 

 Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

 Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

 Mineraler, bergarter, jordarter 
 Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
 Färskvatten (grundvattenförekomster) 

 Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer och fossil) 

Övriga materiella värden: 

 Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

 Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, transformator- och 
kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för 
båt och bil) 

 Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

 Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 



 

 

 Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, 
tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

 Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
 Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 

räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
 Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, 

omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

 Miljöskyddsområde (7 kap. 19–20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
 Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 

 Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
 Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
 Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 

 Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 
vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

 Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

 Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, lavin, 
erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

 Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 

 Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
 Verksamheter som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, luftföroreningar 

inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 
 Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

 Utomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning) 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas påverkas av planen. 

 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

 Miljökvalitetsnorm för buller  
 Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten  
 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten  
 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten  
 Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 
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Inkomna yttranden
Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges i sin helhet 
och kommenteras därefter av kommunen.

1. Länsstyrelsen, 2022-05-18
2. Lantmäteriet, 2022-05-02
3. Trafikverket, 2022-05-03
4. Statens geotekniska institut, 2022-05-12
5. Tekniska nämnden, 2022-05-17
6. Miljö- och byggnadsnämnden, 2022-05-17
7. Räddningstjänsten östra Skaraborg, 2022-04-26
8. Västtrafik, 2022-05-05
9. Ellevio, 2022-05-18
10. Yttrande 1, 2022-05-17
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Granskningen syftar till att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har för 
avsikt att anta samt ge berörda intressenter en andra och sista möjlighet att lämna 
synpunkter. 

Förslag till detaljplan för Tidavad 4:16, Tidavad, Mariestads kommun har varit föremål 
för samråd under perioden 25 april 2022 till 18 maj 2022. De synpunkter som kommit in 
under granskningstiden samt kommunens ställningstagande och förslag till förändring av 
planförslaget med anledning av synpunkterna redovisas i detta granskningsutlåtande. Av 
granskningsutlåtande framgår vilka synpunkter som tillgodosetts samt vilka kommunen 
inte kunnat beakta och skälen till detta.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen bedömer att kommunen behöver bearbeta/
komplettera planförslaget vad gäller prövningsgrunden för hälsa och säkerhet – skyfall 
innan planförslaget antas. Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras vad gäller 
prövningsgrunden MKN vatten under förutsättning att dagvattenhanteringen säkerställs 
och tydliggörs i planhandlingarna.

Sedan samrådsskedet har kommunen bearbetat planförslaget och har bland annat 
tagit fram en geoteknisk utredning, markteknisk undersökningsrapport samt en 
skyfallsutredning, vilket Länsstyrelsen anser är positivt.

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt
• Mellankommunal samordning blir olämplig
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
• Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten inte följs
• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik

Länsstyrelsen befarar dock att: 
• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion
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Hälsa och säkerhet - skyfall
Kommunen har tagit fram en skyfallsutredning vilket Länsstyrelsen anser är positivt. 
Utredningen förutsätter en given placering av byggnad, nära – men inte på lågpunkten i 
sydvästra hörnet. På plankartan har kommunen hanterat detta genom att i det sydvästra 
hörnet av detaljplanen reglera lägsta golvnivå. Detta riskerar dock, enligt Länsstyrelsens 
bedömning, att lågpunkten fylls igen, vilket får följden att vattenvolymen som tidigare 
samlades där, istället kommer hamna någon annanstans. Detta scenario har inte belysts i 
skyfallsutredningen. Kommunen bör antingen beskriva vad som händer om lågpunkten 
tas bort, alternativt reglera planen på ett sådant sätt att lågpunkten inte försvinner (om det 
kan orsaka problem för omgivningen).

Synpunkter på granskningshandling

Dagvatten
Kommunen har kompletterat planhandlingarna med en beskrivning av MKN vatten och 
dagvatten. I planbeskrivningen redogörs att dagvatten ska avledas till det kommunala 
dagvattennätet som leds mot Tidan samt att lokalt omhändertagande av vatten förordas. 
Marken inom planområdet bedöms ha god infiltrationsförmåga och att dagvatten kan 
omhändertas lokalt inom fastigheten, exempelvis genom stenkista eller liknande. I den 
geotekniska utredningen framgår dock att möjlighet till lokal infiltration av dagvatten är 
liten då berg förekommer relativt ytligt. Det framgår att endast nederbörd på gräsytor och 
liknande bedöms infiltreras ner i marken samt att övrigt dagvatten leds till det kommunala 
dagvattennätet. Länsstyrelsen ställer sig därför frågande till kommunens ställningstagande 
att marken bedöms ha god infiltrationsförmåga.

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver förtydliga och säkerställa hur fördröjning 
av vatten med lokalt omhändertagande ska genomföras inom planområdet innan vatten 
når dagvattennätet. Länsstyrelsen anser att en tillfredsställande dagvattenhantering bör 
säkerställas genom reglering på plankartan. Även om planområdet är litet kommer 
exploateringen att medföra en större mängd dagvatten från tak och hårdgjorda ytor 
som behöver fördröjas och renas innan det släpps på det kommunala dagvattennätet, 
alternativt tillåts infiltreras i mark som reserveras och utformas för detta ändamål. 
Länsstyrelsen förutsätter att kommunen följer Policy för hantering av dagvatten i Mariestads 
kommun.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Vid eventuellt ingrepp i det biotopskyddade området inom planområdet (mur med 
allé) som skyddas genom det generella biotopskyddet via förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken, krävs dispens hos länsstyrelsen.
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Kommentarer
Skyfallsutredningen har inför antagande kompletterats med information om vad som 
händer i det fall lågpunkten fylls igen.

Ett förtydligande kring hur vatten fördröjs lokalt har tillförts planhandlingarna inför 
antagande.

Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade april 2022) har följande noterats:

Delar av planen som bör förbättras

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Även om detaljplanens syfte enbart är att ändra den befintlig användningen inom 
Tidavad 4:16 så bör det finnas ett genomförandeavsnitt där de organisatoriska, tekniska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska genomförande frågorna redovisas. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)

SKRIVNING OM VILKA FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD SOM TILLÄMPAS
Nu när det i tillämpas olika föreskrifter olika detaljplaner beroende på när planstart var så 
kan det vara bra att i planbeskrivningen redovisa vilka föreskrifter och allmänna råd som 
följts. BFS 2014:5 eller BFS 2020:5-6 Om planen även följer föreskrifterna och allmänna 
råden om digital planbeskrivning enligt BFS 2020:8 är även det bra att notera.

Kommentarer
Ett genomförandeavsnitt har lagts till i planbeskrivningen inför antagande.

Information om planstart och vilka föreskrifter som var gällande vid tidpunkten för detta 
har lagts till i planbeskrivningen inför antagande.

Trafikverket
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande rubricerat ärende. Syftet 
med detaljplanen är att medge bostadsändamål inom fastigheten Tidavad 4:16.
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Trafikverket är väghållare för väg 2931 samt för parallell gång och cykelväg. 
Årsmedelsdygnstrafiken för väg 2931 uppmättes år 2011 till 350 fordon varav 15 tunga 
fordon.

Tidigare samråd
Trafikverket har yttrat sig över planförslaget i samrådsskedet (TRV 2021-35945, daterat 
2021-03-24) och framförde då synpunkter gällande trafikalstring, prickmark samt 
komplettering av planbeskrivning med upplysning om att tillstånd krävs för väganslutning.

Trafikverkets synpunkter
Trafikverket noterar att kommunen har tagit till sig Trafikverkets tidigare synpunkter från 
samrådsskedet och utifrån det gjort justeringar och förtydliganden av planhandlingarna. 
Trafikverket har därmed inga synpunkter på planförslaget.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

SGI
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet är 
daterat 2021-04-09, dnr. 5.2-2103-0229. 

SGI finner att våra rekommendationer har beaktats och vi har, från geoteknisk synpunkt, 
inga invändningar mot planförslaget. 

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna gällande 
detaljplan för Tidavad 4:16 och har inget att erinra avseende planförslaget.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot remitterat planförslag.
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Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Räddningstjänsten östra Skaraborg
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
− Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas.
− Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska 
säkerställas i enlighet med räddningstjänstens brandvattenplan som finns att ta del av på 
www.rtos.se/vagledningar.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Västtrafik
Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som 
Mariestads kommun har upprättat för Tidavad 4:16. Mariestads kommuns diarienummer 
KS 2020/440. Kommunen har tagit hänsyn till våra tidigare synpunkter och justerat 
texten om kollektivtrafik. 

Vi har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen. 

Kommentarer

Kommunen noterar informationen.

Ellevio
Vi har tagit del av granskningshandlingarna i planärendet. Vi har flera ledningar och en 
nätstation (transformatorstation) inom planområdet.

Våra ledningar behöver planstöd, plankartan behöver därför kompletteras med u-område 
inom de ledningsrättsområden som redovisas i grundkartan. U-område ska vara 4 meter 
brett med ledningen i mitten.

Vår nätstation har inte planstöd då den delvis står inom prickat område och det, enligt 
planbeskrivningen, med hänvisning till trafiksäkerheten.
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Runt en nätstation ska det finnas ett två meter fritt utrymme, ett så kallat arbetsområde, 
detta kan utgöras av E-område. Förutom arbetsområdet krävs ytterligare tre meter 
byggnadsfritt område, totalt sett fem meter från nätstationsbyggnaden. Inom den 
femmeterszonen får inga byggnadsdelar finnas, detta med anledning av brandrisk. De 
ytterligare tre metrarna, från arbetsområdet, kan utgöras av E-område eller av prickad 
mark. E-området behöver vara åtkomligt med lastbil.

Om ny station ska placeras väster om befintlig station innebär det att E-området behöver 
utökas väster ut eller så behöver andra åtgärder vidtas för att säkerställa att ingen byggnad 
placeras inom 5 meter från ny stationsplacering.

Kommentarer
Inför antagande har markreservat för ledningarna samt ett område som inte får bebyggas 
runt E-området tillförts planhandlingarna.

Yttrande 1
Som närmast markägare anser vi att en byggnation på 8 st. ettor inte är vad bygden 
behöver, utan större lägenheter för t.ex. barnfamiljer. Det skulle stärka bygdens 
utveckling.

Vi saknar utvärdering från Länsstyrelsens synpunkter ang, risk för översvämning 
åtgärder trafiksäkerhetsproblem, beskrivning geologiska och geotekniska förhållanden 
samt påverkan av miljökvalitetsnormer för vatten, i flera fall handlar det om krav på 
redovisning, (citerat från TSL 26 april 2021.)

Som vi i tidigare synpunkter skrivit, står vi fast i att våran privata framfartsväg ej belastas 
med någon som helst trafik eller används som parkering.

Då detta bolag som köpt fastigheten, redan har andra fastigheter i byn som står och 
förfaller. Bolaget har även fastigheter i andra orter i Skaraborg där gamla har det kallt och 
det regnar in. Trots många påpekande har det inte gjorts några åtgärder. Hur kommer det 
då bli här?

Det finns outhyrda lägenheter i de fastigheterna som dom äger här, och det finns ingen 
efterfrågan av små lägenheter.

Trodde alla skulle ha möjlighet till sociala värden enligt utredningen som finns, både för 
oss grannar och ev. de boende i lägenheterna. 
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Värdet på våra fastigheter kommer att sjunka om det byggs lägenheter där.

Tidigare har bolagets vaktmästare varit inne på våran tomt och sågat ner grenar på våra 
träd. Dom har ej yttrar sig när de blivit tillfrågade, fast de har haft möjlighet till detta 
Liljeskog Bostad AB. (se beslut från 20210408 från Länsstyrelsen)

Kommentarer
Enligt kommunens översiktsplan är ambitionen att bostadsbyggandet ska öka i hela 
kommunen därför bedömer kommunen det fortsatt som positivt att ett bostadsföretag ser 
utvecklingspotentialen i Tidavad samtidigt som det möjliggör för befintliga byggnader att 
komma till användning. Olika storlekar på bostäder samt olika upplåtelseform möjliggörs 
medan byggnadens maximala storlek samt höjd regleras i planen. 

Kommunens ställningstagande kring länsstyrelsens yttrande från 2021-04-26 finns att ta 
del av i samrådsredogörelsen som är en del av granskningshandlingarna. Denna handling 
finns på kommunen hemsida: www.mariestad.se/tidavad416.

Utfart från Tidavad 4:16 till allmän väg kommer enligt planbeskrivningen ske norr om 
fastigheten via enskild väg (Tidavad S:2). Den privata infarten till Tivadad 21:1 påverkas 
således inte.

Enligt kommunens bostadsbyggnadsprogram finns en hög efterfrågan på bostäder i hela 
kommunen. För att möta efterfrågan krävs det att attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
byggs. Ett par riktlinjer för detta är att förtätning och ny bebyggelse i första hand ska 
ske på hårdgjorda ytor, i närhet till redan etablerade bostadsområden eller befintlig 
infrastruktur istället för att ianspråkta oexploaterad naturmark. Kommunen bedömer med 
hänsyn till detta att Tidavad 4:16 är en lämplig plats för avsett ändamål. 

Det ingår inte i upprättande av detaljplaner att bedöma framtida värdeförändringar.

Det ingår inte i upprättande av detaljplaner att svara på frågan vem som får såga ner träd 
eller ej.
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Objekt  och  ändamål

På uppdrag  av Mariestads  kommun  genom  Vatten  och  Samhällsteknik  i Jönköping

har  en översiktlig  geoteknisk  undersökning  utförts  för  rubricerat  objekt.

Undersökningens  syffe  har  varit  att kontrollera  jordens  geotekniska  egenskaper  för

upprättande  av ny detaljplan  som  ska  medge  bostadsändamål.

2 Underlag  för  undersökningen

Ritningsunderlag  för  fältarbetet  och  redovisningen  har  erhållits  av beställaren  och

utgörs  av baskarta  över  området.

3 Styrande  dokument

Denna  rapport  ansluter  till  SE-EN  1997-1  med  tillhörande  nationell  bilaga.

Tabell  1. Planering  och  redovisning

(Undersökningsmetod Standard  e//er  annaf  styrande  dokument
-  I

Fältplanering SS-EN  1997-2

Fältutförande
Geoteknisk  fälthandbok  SGF Rapport  1 :2013  samt
SS-EN-ISO  22475

Beteckningssystem SGF/BGS  beteckningssystem  2001:2

Tabell  2. Fältundersökningar

I UndersökningsmetodStandard  e//er  annat  styrande  dokument  !

Mekanisk  trycksondering  (Tr) SGF Metodblad  v 1.O

Slagsondering  (Slb) SGF Rapport  1 :2013

Skruvprovtagning  (Skr) SGF Rapport  1:2013

Grundvattenpejling  (GW) i öppet
grundvattenrör  (GWR)

SGF Rapport  1 :2013

Tabell 3. Laboratorieunderse5knin,7ar

Undersökningsmetod Standard  eller  annat  styrande  dokument

Klassificering EN ISO 14688

Vattenkvot SS27116

Redovisninq  av  undersökninqen

På ritning  GI redovisas  läget  och  markhöjder  för  samtliga  sonderings-  och

provtagningspunkter.  På samma  ritning  redovisas  samtliga  undersökningspunkter

med  borrdiagram.  Tillsammans  med  sonderingsdiagrammen  redovisas  jordarter,

nivåer  för  nuvarande  mark  och  grundvattennivåer.

På bilaga  redovisas  laboratorieresuItat.

4  Geoteknisk  kategori

Utförda  undersökningar  kan  hänföras  till Geoteknisk  Kategori  2.

'iSBGK1'iDokument'iWord  dokumemSGE(X202llGeorapporterS202i291-Tidavad-4l6-Mariestad-MUR.docx
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Arkivmaterial

BGK  känner  inte  till någon  tidigare  utförd  geoteknisk  undersökning  inom  området.

6 Befintliga  förhållanden

Undersökt  Tastighet  ligger  centralt  i Tidavad,  knappt  2 mil söder  om Mariestad.  Runt

omkring  gränsar  undersökt  tomt  till villatomter,  naturmark  och  gator.  På fastigheten

Tinns befintlig  byggnad  som  tidigare  använts  till förskoleverksamhet.  Marken  runt

omkring  byggnaden  utgörs  huvudsakligen  av gräsytor  och  mindre  del asfaltsytor.

Tomten  är relativt  plan  och  inmätta  höjder  vid borrpunkterna  ligger  mellan  +70,23

och  +70,29.

7 Positionering

7. 1  Koordinatsystem  och  utsättning

Använt  koordinatsystem  i plan  är SWEREF  99 I 3 30 och  höjdsystem  RH2000.

Utsättning  och  inmätning  av sonderingspunkterna  har  gjorts  genom  GNSS,

nätverks-RTK.  Mätningen  är utförd  i minst  klass  B enligt  SGF  fälthandbok  av Janne

Svensson,  BGK.

7.2  Provtagningspunkter

Sammanställning  av de undersökta  punkternas  koordinater  och  använda  metoder

redovisas  i tabell  nedan.

Punkt X y z
I

Metod  L
2101 6496016.416 1 70477.61  9 70.254 Tr, Slb, Skr, Gvr

2102 6496008.786 170501  .281 70.226 Tr, Slb, Skr

2103 6496008.808 170527.296 70.293 Tr, Slb, Skr

8 Geotekniska  fältundersökningar

8.'1  Utförda  fältförsök

I SonderingarAntal Typ/Anmärkning
!

Mekanisk
trycksondering

4
Vriden  viktsondspets  på 25 mm stänger,
motstånd  inkl. stångfriktion

Slagsondering 3 Konisk  slagsondspets  på 44 mm Jb stänger

8.2  Utförda  provtagningar

I .,.,,.,.,..,, A»*-iil Tii»/  Ä  »Hy&«;»» «#«»»yi
o o -  - --J  a - - - -  g  -  - -zra  - ---=--=-=-a "##+J+##

Skruvprovtagning 3 punkter Störda  prover c

Jordartsbestämning  i fält 7 prover Okulärt  bedömt  i Tält

S'iBGKI'iDcikument'iWorrl  dohimentSGEO'i202llGeorapporterV021291-Tidavad-416-Mariestad-MUR.docx
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8.3  Undersökningsperiod

Undersökningen  utfördes  2021-12-28.

8.4  Fältpersonal

Borrledare  har  varit  Janne  Svensson,  BGK.

8.5  Kalibrering  och  utrustning

*  Bandgående  borrvagn  GM 75 GTS  med  hydraulhammare  Soosan  SB30,

vattenpump  Interpump  T55  och  påbyggd  kompressor.  Flytande

sonderingsbord  för  viktsondering.  Senast  kalibrerad  2021-02-04.

@ Datainsamling  med  Envi  Logger  GI.

@ Skruvprovtagare  82 mm.

*  Inmätning  har  skett  med  Trimble  Rover  Geo7X.

9 Geotekniska  laboratorieundersökningar

9.1  Utfe5rda undersökningar

L UndersökningsmetodAntal
Typ/anmärkningI

Klassificering 3 prover Bilaga  I

Bestämning  av vattenkvot 3 prover Bilaga  4

9.2  Undersökningsperiod

Laboratorieundersökningen  utfördes  2021-12-28.

9.3  Laboratoriepersonal

Laboratoriearbetet  har  utförts  av Janne  Svensson,  BGK.

9.4  Provförvaring

Upptagna  jordprover  sparas  i BGK:s  geotekniska  laboratorium  i6  månader  (ej i

kylrum).

IO  Hydrogeologiska  undersökningar

10.1  Utförda  fältarbeten

I CaJJ-iyk«6«x A-*4»J T.  ,..  / A  .  -  j:,l,  .-  :  -  -
ralklNmtafl /4111di I Jfpl  /4f1111a1Äfi111g

Installation  av 25 mm PVC-rör. 1 Slitsad  spets  O,65 m

jO.2  Utförda  undersökningar

l UndersökningarAntal Typ/Anmärkning

Pejling  av vattennivå  i öppet  borrhål 1
I samband  med
skruvprovtagning

SSBGK1SDokumentSWord  dokumentSGE0l202  1SGeorappoiterS202  1291-Tidavad-41  6-Mariestad-MUR.docx
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10.3  Korttidsobservationer

'Tpum«t
Installerat

datum

Observation

datum

Djup  iinder

markytan
Nivå

GWR2101 2021-12-28 2021-12-28 1,87  m +68,38

2102 2021-12-28 1,8  m +68,43

Gunnar  Karlsson  Bygg-  och  Geokonstruktioner  AB

Torsgatan  IO

561 30 Huskvarna tel. 03613  90 60

S'iBGKlSDokumentSWord  dokuinent'iGE0l202  RGeorapportei1202129]-Tidavad-41  6-Mariestad-MUR.docx
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LABORATORIERESULT  AT

Tidavad  4:16,  Mariestad

Översiktlig  geoteknisk  undersökning

Ny  detaljplan

Skruvborr  21-12-28  Utförd  av: Janne  Svensson

Lab-  prov  2"1-"12-28  Utförd  av: Janne  Sve  n

ne Sve

Fyllning  kan  i vissa  fall  vara  svår  att  urskilja.

Klassificeringen  avseende  gräns  för  fyllning  och

naturlig  mark  kan  därför  vara  något  osäker.
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2101 o,o-o,g mörkbrun  Fyllning:  mull,  silt, sand,  grus,  tegelflis x

o,g-r ,6 brun  grusig  SandMorän x 2 1

1,6-2,0 brun  något  grusig  SandMorän x 2 1

2102 0,0-0,4 brun  Fyllning:  sand x

0,4-0,7 mörkgrå  mullhaltig  siltig  Lera 22 5A 4

0,7-1,9 brun/grå/rostfläckig  siltig  Lera 33 5A 4

1,9-2,1 grå  Silt  (W "1,8 m u my) x 5A 4

2103 0,0-0,2 mörkbrun  Fyllning:  mull x

0,2-0,8 brun  Fyfling:  sand,  grus,  något  mull x

0,8-1,3 brun  grusig  SandNlorän IO 2 I

2021291-Tidavad-4  16-Mariestad-lab.xIsx
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I  Objekt  och  ändamål

På uppdrag  av Mariestads  kommun  genom  Vatten  och  Samhällsteknik  i Jönköping

har  en översiktlig  geoteknisk  undersökning  utförts  för  rubricerat  objekt.

Undersökningens  syffe  har  varit  att kontrollera  jordens  geotekniska  egenskaper  för

upprättande  av ny detaljplan  som  ska  medge  bostadsändamål.

Alla  kommentarer,  anvisningar  mm baseras  på vad  som  framkommit  vid

fältundersökningen.  Som  alltid  vid  grundundersökningar  kan  finnas  stäl1en  där

markförhållandena  skiljer  sig från  vad  som  framkommit  nu.

2 Underlag  för  PM I Geoteknik

Följande  underlag  har  använts  vid upprättandet  av detta  projekteringsunderIag:

@ Geoteknisk  undersökning  för  Tidavad  4:16,  Mariestad"Markteknisk

undersökningsrapport,  MUR",  upprättad  av  BGK  AB,  Arb.  nr. 20:Å291-,  daterad

2022-Oj  Å2.

Hänsyn  till ovan  nämnda  material  har  tagits  i samband  med  upprättande  av detta

PM I Geoteknik.

3 Planerade  konstruktioner

Detaljplanen  ska  möjliggöra  byggnation  av bostadshus  med  högst  byggnadshöjd  8

meter.

4  Geotekniska  förhållanden

4.1  Jordarter

Jorden  inom  undersökt  yta  består  från  markytan  räknat  av

Fyllning

Morän  eller  silt  och lera

Berg

Närmast  under  ytliga  gräs-  och  asfaltsytor  förekommer  fyllning  med  mull,  sand,  silt,

grus  och  tegelflis.  Mäktigheten  på fyllningen  är mellan  O,4 och  O,9 meter  i

provtagningspunkterna.

Under  fyllningarna  består  den  naturligt  lagrade  jorden  av sandmorän  i västra  och

östra  delen  (punkterna  2101 och  2103).  I mitten  av fastigheten  vid punkt  2102

består  den  naturligt  lagrade  jorden  av  silt  och  lera.  Mäktigheten  på morän,  silt  och

lera  ovan  berg  är mellan  O,5 och  1,6  meteri  provtagningspunkterna.

4.2  Sonderingar

I fyllningarna  visar  trycksonderingarna  3 å 5 kN sonderingsmotstånd  och  jorden

relativa  fasthet  är låg.

I den naturligt  lagrade  sandmoränen  är sonderingsmotståndet  10 kN eller  mer  vid

trycksondering  och  jordens  relativa  fasthet  är hög.

Vid  punkt  2102  visar  trycksonderingen  2 å 3 kN i leran  och  silten  vilket  innebär  att

jordens  relativa  fasthet  är låg.

Slagsonderingar  har  utförts  i alla  punkterna  för  bestämning  av bergdjup.  Berg

förekommer  me!lan  1,5  och  2,4  meter  under  markytan  vid  de sonderade  punkterna.

SBGKlSDokuinent'.Word  dokumentSGE0l202  l'iGeorapporterl202129  1-Tidavad-4l6-Mariestad-Geo-PM  l.docx
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5 Geohydrologiska  förhållanden

Pejling  av grundvattennivån  utfördes  i ett öppet  grundvattenrör  2021-12-28  i

samband  med  fältarbetet.  Röret  var  då torrt  ner  till 1,87  meter  under  markytan

motsvarande  nivån  +68,38  (vid bergytan).

Vid punkt  2102  observerade  vatten  vid 1,8  meter  under  markytan  motsvarande  nivå

+68,43  (strax  över  bergytan).

6 Översiktliga  utvärderingar

6. 7 Grundläggning  av  byggnader  mm

Detaljplanen  ska  möjliggöra  för  byggnader  med  8 meters  höjd.

Grundläggning  av byggnaderna  kan  generellt  utföras  på naturligt  lagrad  morän  eller

silt  och lera  med  utbredda  grundplattor  eller  kantförstyvad  betongplatta  på mark.

Det  innebär  att befintliga  fyllningar  måste  först  skiftats  ut mot  skiktvis  packad  fyllning

av friktionsjord  om grundläggning  sker  vid nuvarande  marknivå.  Beroende  på laster

från  byggnader  kan  även  ytliga  lösa  jordskikt  av  silt  och  lera  behöva  skiftas  ut ner  till

jordlager  med  erforderlig  bärighet.  Detta  undersöks  närmare  vi samband  med

projektering  av nya  byggnader.

Grundvatten  kan  förekomma  utmed  bergytan  i samband  med  nederbörd  och

snösmältning.

Markberedning  mm  enligt  anvisningar  i gällande  byggnormer  och  motsvarande  skall

utföras.  Som  utgångspunkt  gäller  att marken  huvudsakligen  utgörs  av relativt  täta

jordarter.

Samtliga  markarbeten  ska  utföras  i enlighet  med  AMA  Anläggning  20 samt

rekommendationer  nedan.  Tjälskyddad  grundläggning  krävs  i moränen  och  silU

leran.

Ytvatten  skall  alltid  avledas  genom  att markytan  närmast  byggnaderna  lutas  från

huset,  ett  vanligt  krav  är minst  O,15 m fall på tre  meters  längd  ut från  byggnader.

Dränering  runt  byggnader  utförs  med  dräneringsrör.  Tillräckliga  åtgärder  för  att

förhindra  skadlig  fuktvandring  från  underliggande  jord  utförs.  Detta  innebär  att  ett

dränerande  och  kapillärbrytande  skikt,  normalt  minst  200  mm  makadam  och  minst

en mäktighet  av dubbla  kapillära  stighöjden  i materialet,  utläggs  vid  go)v  på mark.

Erforderlig  värmeisolering,  beroende  på användningen  av byggnaden,  utläggs.

Tillfälliga  schaktslänter  beräknas  stå i lutning  2:1 i moränen  och  1 :2 i silten/  leran.

Vid  schakt  och  grundarbeten  måste  ev. grundvatten  vara  avsänkta  till minst  O,5 m

under  schaktbotten.  Eventuella  fyllningar  för  grundläggning  av  byggnader  utförs

med  skiktvis  packad  friktionsjord.

Berg  förekommer  mellan  1,5  och  2,4  meter  under  nuvarande  markytai  de

sonderade  punkterna.  Berg  kan  som  alltid  förekomma  på andra  nivåer  mellan

borrpunkterna.  Det  innebär  att bergschakt  kan bli aktuellt  framför  allt  vid VA-schakt.

6.2  Hårdgjorda  ytoroch  liknande

Mot  bakgrund  av utförda  undersökningar  kan  bedömas  att  marken  inom  området

huvudsakligen  utgörs  av friktionsjord  med  ställvisa  partier  av silt  och lera.

SlBGKlSDokumenfSWord  dokumem'iGEOS202lSGeorapporter'i202l291-Tidavad-4I6-Mariestad-Geo-PM].docx
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Vägar,  parkeringar  och  liknande  kan dimensioneras  efter  materialtyp  2 med

tjälfarlighet  klass  I vid moränmark  och  materialtyp  5A  med  tjälfarlighet  4 vid mark

med  silt  och  lera  enligt  tabell  CB/I  AMA  Anläggning  20.

Vid  anläggning  av vägar,  parkeringar  och  liknande  bortschaktas  all organisk  jord

som  mull,  sandig  mull  och liknande.

6.3  Dagvatten

Mot  bakgrund  av att berg  förekommer  relativt  ytlig  är möjligheten  till lokal  infiltration

av dagvatten  liten.  Endast  nederbörd  på gräsytor  och  liknande  bedöms  infiltreras

ner  i marken.

Övrigt  dagvatten  leds  till kommunalt  dagvattensystem.

6.4  Markradon

Radonmätningar  är inte  utförda  vid den  här  underökningen  effersom  jorden  var

tjälad.  Rekommendationen  är att inte  mäta  markradon  vid tjälad  jord.

Kompletterande  mätningar  kan utföras  när  tjälen  gått  ur jorden  eller  i samband  med

projektering  av nya  byggnader.

6.5  Stabilitet

Den  naturligt  lagrade  jorden  inom  området  utgörs  huvudsakligen  av sandmorän

med  ställvisa  partier  av silt  och  lera.  Berg  förekommer  mellan  1,5  och  2,4 meter

under  markytan  i de undersökta  punkterna.  Terrängen  runt  omkring  är  flack  med

relativt  små  höjdskillnader.

Mot  bakgrund  av  ovanstående  är totalstabiliteten  inom  området  god  med  nuvarande

förhållanden.  Planerad  byggnation  med  byggnadshöjder  upp  till 8 meter  ger  inte

upphov  till någon  påverkan  av totalstabiliteten  som  är av betydelse.

Gunnar  Karlsson  Bygg-  och  Geokonstruktioner  AB

Torsgatan  I0,  561 30 Huskvarna  tel. 03613  90 60
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Sammanfattning 

Mariestads kommun har beslutat att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tidavad 
4:16. Ett förslag till detaljplan har varit på samråd. Vid samråd framförde 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län synpunkter angående risken för översvämning vid 
skyfall och att planen behöver kompletteras med redovisning av detta. Syftet med 
denna utredning var därför att undersöka hur planområdet påverkas vid skyfall för att 
säkerhetsställa att planerad bebyggelse inte tar skada eller orsakar skada inom eller 
utanför planområdet. Som grund för skyfallsanalysen låg en markavrinningsmodell 
som byggdes upp i det tvådimensionella hydrodynamiska modellverktyget Mike 21. 
Skyfallsanalysen visar att skillnaden i översvämningssituation mellan befintliga 
förhållanden och framtida exploatering är marginell. Den planerade exploateringen 
bedöms inte förvärra översvämningssituationen utanför planen. Dock bör planerad 
exploatering utformas så den ej tar skada vid skyfall och bebyggelse bör undvikas i en 
identifierad lågpunkt i planområdets sydvästra del.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Mariestads kommun har beslutat att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tidavad 
4:16. Syftet med detaljplanen är att medge markanvändning bostäder. Planområdet är 
sedan tidigare bebyggt ursprungligen för äldreboende/pensionärsbostäder från slutet 
av 1950-talet. Under de senaste 20 åren har lokalerna använts till förskola. Eftersom 
gällande detaljplan anger att marken endast får användas för skoländamål behöver 
detaljplanen ersättas med en ny detaljplan för att medge markanvändning bostäder. 

Ett förslag till detaljplan har varit på samråd. Vid samråd framförde Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län synpunkter angående risken för översvämning vid skyfall och att 
planen behöver kompletteras med redovisning av detta. 

1.2 Syfte och uppdragsbeskrivning 
Syftet med denna utredning är att undersöka hur planområdet påverkas vid skyfall. 
Detta för att säkerhetsställa att planerad bebyggelse inte tar skada eller orsakar skada 
inom eller utanför planområdet vid skyfall. I utredningen används ett 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 enligt ställningstaganden och målsättningar som kommunen antagit i 
samband med dagvattenpolicyn för Mariestads kommun. 

Utredningen ska redovisa nuvarande förhållanden, konsekvenser av detaljplanens 
genomförande samt eventuella åtgärder om sådana bedöms nödvändiga. Exakt 
utformning av framtida exploatering är inte fastställt. I denna utredning används ett 
exploateringsförslag från Mariestads kommun på 1500 m2 bostäder. Redovisning ska 
ske så kraven i 2 kap. PBL uppfylls samt följa Rekommendationer för hantering av 

översvämning till följd av skyfall (Fakta 2018:15) framtagen av länsstyrelserna i 
Stockholm och Västra Götalands län. 

1.3 Underlag 
Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

PM Geoteknik, Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner 2022-01-17 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Gunnar Karlsson Bygg- och 
Geokonstruktioner 

2022-01-12 

Länsstyrelsen Västra Götalands län samrådsyttrande 2021-04-15 

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall, 
Länsstyrelserna Stockholm och Västra Götalands län. 

2018-06-20 

Utkast plankarta 2021-01-25 

Baskarta Tidavad, dwg 2022-01-24 

Planerad bebyggelse, dwg och pdf 2022-01-24 
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2 Planområde och exploateringsförslag 
Planområdet Tidavad 4:16 är redovisat i Figur 1. Befintliga byggnader upptar en yta på 
drygt 500 m2. Det exploateringsförslag på 1500 m2 bostäder som ska undersökas i 
denna utredning redovisas i Figur 2. 

 

Figur 1. Planområdet Tidavad 4:16 markerat i rött. 
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Figur 2. Exploateringsförslag på 1500 m2 bostäder. 
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3 Förutsättningar 

3.1 Geologi 
Marken inom planområdet utgörs enligt SGUs jordartskarta av sandig morän. 
Kringliggande mark utgörs av sandig morän, glacial lera samt ett litet område med 
berg se Figur 3. Enligt SGUs genomsläpplighetskarta har marken inom planområdet 
medelhög genomsläpplighet (Figur 4). 

Enligt genomförd geoteknisk undersökning består jorden närmast under ytliga gräs 
och asfaltsytor av fyllning med mull, sand, silt, grus och tegelflis. Mäktigheten på 
fyllningen är mellan 0,4 och 0,9 meter. Under fyllningarna består den naturligt lagrade 
jorden av sandig morän i östra och västra delen av planområdet, medan i mitten av 
fastigheten påträffades silt och lera. Mäktigheten på morän, silt och lera ovan berg är 
mellan 0,5 och 1,6 m i provtagningspunkterna. 

 

Figur 3. Jordartskarta för planområdet och kringliggande mark (SGU, 2022). Planområdet är 
markerat med svart linje. 

N 
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Figur 4. Genomsläpplighetskarta för planområdet och kringliggande mark (SGU, 2022). 
Planområdet är markerat inom svart linje. 

3.2 Avrinningsområde och rinnvägar 
Figur 5 redovisar de två avrinningsområden samt naturliga rinnvägar utifrån topografin 
som berör planområdet. I planområdets västra del sker avrinning huvudsakligen 
norrut för att sedan vika av åt öster norr om planområdet. I den östra delen av 
planområdet sker avrinning huvudsakligen österut och sedan vidare norrut utmed 
vägen öster om området.  

N 
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Figur 5. Avrinningsområden och rinnvägar som berör planområdet. De två avrinningsområdena är 
markerade i rosa och lila, rinnvägar i svart samt planområdet inom röd linje. 
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4 Metod 

4.1 Skyfallsanalys i Mike 21 
Som grund för skyfallskarteringen ligger en markavrinningsmodell som byggdes upp i 
det tvådimensionella hydrodynamiska modellverktyget Mike 21. Eftersom jordarterna i 
området har medelhög genomsläpplighet spelar infiltrationen en roll i hur 
skyfallsvatten rinner av eller perkolerar ner i marken. En GIS-analys i Scalgo-Live av 
områden som riskerar att översvämmas kan av det skälet bli missvisande. Genom att 
istället använda modelleringsverktyget Mike 21 kan hänsyn tas till infiltration i marken. 
Scalgo Live lämpar sig i det här fallet emellertid till att identifiera rinnvägar på ytan. 

Beräkningar gjordes med ett 100-årsregn av typ CDS med klimatfaktor 1,25. Det 
område som användes i skyfallsanalysen valdes så att hela det avrinningsområde som 
redovisats i Figur 5 inkluderades. Beräkningarna gjordes för befintliga förhållanden och 
med det nya exploateringsförslag som redovisats i Figur 2.  

4.1.1 Höjdmodell 
Höjddata med upplösning 1x1 meter från Scalgo-Live nyttjades. Upplösningen bedöms 
vara bra nog för att kunna se var vatten ansamlas på ytan och för att bedöma 
eventuell påverkan på byggnader. I kombination med rinnvägar från Scalgo Live fås en 
bra bild av den beräknade skyfallssituationen. 

För det nya exploateringsförslaget redigerades höjdmodellen i Scalgo-Live för att 
sedan nyttjas i Mike 21. Befintliga byggnader inom planområdet jämnades med 
marken och marken höjdes sedan upp där den nya byggnaden planeras. 

4.1.2 Markklassning 
För att definiera hårda och genomsläppliga ytor samt dess flödesmotstånd (Mannings 
tal) användes ortofoto och erhållet CAD-underlag. Utifrån detta underlag delades 
marken in i de ytor som antas vara hårdgjorda och de som anses vara 
genomsläppliga. Beskrivningen av hårdgjorda ytor användes sedan för att definiera 
vilka områden som är kopplade till ett ledningssystem. Alla hårdgjorda ytor antas då 
ha någon form av dagvattensystem som kan ta hand om en viss volym vatten. Det är 
främst gator och hustak som utgör hårdgjorda ytor.  

4.1.3 Råhet 
Ytans råhet (flödesmotstånd) styr vattnets hastighet på markytan och påverkar 
därmed översvämningsförloppet. Som tidigare beskrivit delades området upp mellan 
hårdgjorda och permeabla ytor. Hårdgjorda ytor beskrevs med Mannings tal 50, vilket 
motsvarar ett lågt flödesmotstånd. De övriga ytorna beskrevs med Mannings tal 2 
motsvarande ett större flödesmotstånd med långsammare avrinning. 

4.1.4 Infiltration 
Infiltration över permeabla ytor beskrevs i modellen utifrån parametrar för respektive 
mark- och jorddjup. Här definierades infiltrationshastighet, effektiv porositet, 
infiltrationslagrets celldjup, perkolationshastighet till undre jordlager och initial 
vattenmängd. Utgångspunkt för att beskriva infiltration var SGU:s jordartskarta. 
Jordarterna klassades sedan enligt Tabell 1 nedan. Vid regnets start antas att marken 
klarar av att fördröja det vatten som utgör förregnet, alltså innan regnintensiteten 
ökar kraftigt.  
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Tabell 1. Infiltrationsparametrar som använts för att beskriva infiltration i modellen. 

Jordtyp Infiltrationshastighet 

[mm/h] 

Porositet [-] Mäktighet [m] Läckage 

[mm/h] 

Initial 

volym [%] 

Morän 36 0,4 0,3 0,36 50 

Lera 4 0,4 0,3 0,4 65 

Berg  36 0,4 0,1 0,04 40 

 

4.1.5 Nederbörd 
Modellen kördes med ett 6 timmars CDS-regn med återkomsttiden 100 år och 
klimatfaktorn 1,25. Den mest intensiva delen av regnet förekommer efter 2 timmar 
och 10 minuter med en maxintensitet som varar i 10 minuter. CDS-regn är ett 
teoretiskt utformat regn där regnvolymen fördelas över tiden så att även lägre 
varaktigheter har en korrekt regnvolym. De intensivaste 10 minuterna har alltså en 
regnvolym motsvarande ett 10 minuters blockregn, en 30-minutersperiod över 
maxvärdet har samma regnvolym som ett 30 minuters blockregn o.s.v. 

Ledningsnätet som antas finnas där marken är hårdgjord förutsätts ha kapacitet att 
hantera ett 10-årsregn och därför belastar ett 10-års regn ledningsnätet där marken 
är hårdgjord. Resterande regn tas emot av ytvattenmodellen. I de områden som har 
definierats som genomsläppliga antas 100-årsregnet med klimatfaktor 1,25 belasta 
ytmodellen i sin helhet. 
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5 Resultat 

5.1 Befintliga förhållanden 
Figur 6 visar resultat av skyfallsanalysen i Mike 21 för ett 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 och befintliga förhållanden. Vattendjupen är redovisade som 
maximalt vattendjup i meter. Vattendjup mindre än 0,1 meter redovisas inte. 
Redovisat är också ytliga rinnvägar utifrån topografin hämtade från Scalgo (SCALGO 
Live, 2022). 

Majoriteten av de översvämmade ytorna både inom och utanför planområdet har ett 
vattendjup på mellan 0,1 – 0,3 meter, men några mindre områden med vattendjup 
mellan 0,3 och 0,5 meter förekommer. Inom planområdet finns en lågpunkt i de 
sydvästliga delarna där maximalt vattendjup uppgår till ca 35 cm.  

Översvämningarna bedöms inte påverka befintlig byggnad inom planområdet. Detta 
eftersom översvämning inte sker i direkt anslutning till fasad. 
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Figur 6. Resultat av skyfallsanalys för befintliga förhållanden. Redovisat är maximalt vattendjup i  
meter, mindre än 0,1 meter redovisas inte. Redovisat är även ytliga rinnvägar utifrån topografin 
hämtade från Scalgo (SCALGO Live, 2022). 

5.2 Framtida exploatering 
Figur 7 visar resultat av skyfallsanalysen i Mike 21 för ett 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 med framtida exploatering. I Mike 21 modellen redigerades 
höjdmodell samt markklassning för att representera den framtida exploateringen med 
en ny byggnad på 1500 m2. Vattendjupen är redovisade som maximalt vattendjup i 
meter. Vattendjup mindre än 0,1 meter redovisas inte. Redovisat är också ytliga 
rinnvägar utifrån topografin hämtade från Scalgo (SCALGO Live, 2022). 

Skyfallsanalysen för framtida exploatering visar att skillnaden mot befintliga 
förhållanden är marginell, se Figur 6 och Figur 7. Majoriteten av de översvämmade 
ytorna både inom och utanför planområdet har ett vattendjup på mellan 0,1 – 0,3 
meter, men några mindre områden med vattendjup mellan 0,3 och 0,5 meter 
förekommer. Lågpunkten i den sydvästra delen av planområdet behålls och maximalt 
vattendjup i denna lågpunkt är även med framtida exploatering ca 35 cm. Placering av 
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den nya byggnaden är dock i nära anslutning till denna lågpunkt och påverkar 
lågpunktens utbredning något. 

Utifrån resultaten av skyfallsanalysen bedöms exploateringsförslaget inte förvärra 
översvämningssituationen utanför planen.  

 

Figur 7. Resultat av skyfallsanalysen för framtida exploatering. Redovisat är maximalt vattendjup 
i meter, mindre än 0,1 meter redovisas inte. Redovisat är även ytliga rinnvägar utifrån topografin 
hämtade från Scalgo (SCALGO Live, 2022). 
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6 Åtgärder 
Framtida exploatering ska utformas så att ny bebyggelse inte tar skada vid 
översvämning. Enligt Svenskt Vattens publikation P110 ska bebyggelse i lågpunkter 
undvikas (Svenskt Vatten, 2016). Därför bör framtida exploatering om möjligt 
utformas så att bebyggelse undviks i den befintliga lågpunkt som finns inom 
planområdet. 

Eftersom exploateringsförslaget i denna utredning innebär att en byggnad planeras i 
nära anslutning till en befintlig lågpunkt bör höjdsättning av den nya byggnaden i 
detta fall ses över. Göteborg Stad har i sina riktlinjer för hantering av skyfall angett att 
det ska finnas en säkerhetsmarginal från vattenyta vid max vattendjup i samband med 
ett klimatanpassat 100-årsregn till färdigt golv på 0,2 meter (Göteborgs Stad, 2019). 
För att en byggnad inte ska ta skada av fukt ska marken invid byggnaden ges en 
lutning för avrinning av dagvatten eller förses med anordningar för uppsamling och 
avledning av dagvatten, såvida byggnaden inte är utformad för att klara vattentryck. 
Enligt Boverket bör markytan invid byggnaden luta från byggnaden med en lutning om 
1:20 inom 3 meters avstånd (Boverket, 2021). I de fall en sådan lutning inte går att 
åstadkomma bör ett avskärande dike finnas. 
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Ärendet registrerades 2021-12-02 

Ärendet är under beredning hos folkhälsorådet 

4. Medborgarförslag om att hitta en annan placering av 

pumptrackbanan än Karlsholme 

(KS 2022/47) 

Ärendet registrerades 2022-01-20 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

5. Medborgarförslag om att anlägga ett utegym vid Snapens 

friluftsgård 

(KS 2022/37) 

Ärendet registrerades 2022-01-14 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

6. Medborgarförslag om att göra hela gästhamnen till 

gästplatser 

(KS 2022/23) 

Ärendet registrerades 2022-01-03 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 
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7. Medborgarförslag om ett jubileum Mariestad 440 år 

(KS 2022/59) 

Ärendet registrerades 2022-01-27 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

8. Medborgarförslag om hundrastgård på Ekudden 

(KS 2022/75) 

Ärendet registrerades 2022-02-01 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

9. Medborgarförslag om bemanning inom tekniskas 
produktionsavdelning 
(KS 2022/138) 
Ärendet registrerades 2022-04-25 
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 
 

10. Medborgarförslag om att öppna ett resurscenter för krisberedskap i 
gamla brandstationens lokaler 
(KS 2022/195) 
Ärendet registrerades 2022-05-03 
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 
 

11. Medborgarförslag om en hundrastgård i Sjötorp samt fler soptunnor 
för hundpåsar 
(KS 2022/217) 
Ärendet registrerades 2022-05-21 
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 
 

12. Medborgarförslag om hastighetsbegränsningar på Södra vägen 
(KS 2022/240) 
Ärendet registrerades 2022-06-12 
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 
 

13. Medborgarförslag om att förbjuda husbilscamping Göta kanal, 
Lyrestad 
(KS 2022/259) 
Ärendet registrerades 2022-06-23 
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 
 

14. Medborgarförslag om ställplatsskyltar 
(KS 2022/271) 
Ärendet registrerades 2022-07-07 
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 
 

15. Medborgarförslag om att så sommaräng utmed cykelväg Berga-
Mariestad 
(KS 2022/275) 
Ärendet registrerades 2022-07-12 
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 
 

16. Medborgarförslag om att asfaltera cykelbanan från Moviken till 
Sjötorp 
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(KS 2022/294) 
Ärendet registrerades 2022-08-15 
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 
 

17. Medborgarförslag om att erbjuda seniorbiljett för gratis resor med 
Västtrafik 
(KS 2022/295) 
Ärendet registrerades 2022-08-15 
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

 
18. Medborgarförslag om gratis hotellövernattningar 

(KS 2022/301) 
Ärendet registrerades 2022-08-23 
Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 
 

19. Medborgarförslag om belysning i Sjöhagaparken 
(KS 2022/315) 
Ärendet registrerades 2022-09-13 
Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 
 

20. Medborgarförslag om busslinje via Sjölyckan genom att enkelrikta 
Vänergatan 
(KS 2022/321) 
Ärendet registrerades 2022-09-19 
Ärendet lämnas vidare för beredning 2022-10-31 
 

21. Medborgarförslag om kommunal hjärtstartare i rehab-badets lokaler 
(KS 2022/332) 
Ärendet registrerades 2022-09-23 
Ärendet lämnas vidare för beredning 2022-10-31 

 

Daniel Bohman 
Utredare   
  



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-10-17 
Dnr: KS 2022/00049   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Administrativa enheten 
Daniel Bohman 

Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
som är under beredning oktober 2022 

Förslag till beslut 

Redovisningen antecknas till protokollet. 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har 
färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger årligen, i april 
och i oktober. 
 
Administrativa enheten har upprättat en sammanställning över dessa motioner 
och medborgarförslag. 
 
Totalt är 20 motioner och 21 medborgarförslag under beredning i kommunens 
olika förvaltningar. 
 
Sedan förra redovisningen i kommunfullmäktige den 25 april 2022 har sju 
motioner och åtta medborgarförslag behandlats av fullmäktige och nämnder. 

Underlag för beslut 

Utredarens tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-17 
 
Sammanställning över motioner och medborgarförslag som är under beredning 
- oktober 2022 

Daniel Bohman 
Utredare   

Expedieras till: 
"[Skriv text här]"   



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 143                                                   Dnr 2022/00260 

Godkännande av ansökningar till Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) samt ny förbundsordning och reglemente  
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner ansökningarna från Lidköping, Vara, Essunga 
och Grästorp och upptar därmed kommunerna som nya medlemmar i 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg från och med den 1 januari 2023. 

2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny förbundsordning för 
direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg att gälla från och med den 1 januari 
2023. 

3. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till nytt reglemente för direktionen 
för Räddningstjänsten Skaraborg att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

De fyra kommunerna som idag samarbetar inom Räddningstjänsten Västra 
Skaraborg (RVS) beslutade 2021 att utreda förutsättningarna för att ansöka om 
medlemskap i Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). Syftet har varit att på ett än 
mer effektivt sätt möta de krav som den statliga nivån ställer på svensk 
räddningstjänst.  

Förutsättningarna har klarlagts i utredningen som behandlar ekonomiska och 
personalrelaterade aspekter av ansökan om ett eventuellt medlemskap. I underlaget 
föreslås benämningen Räddningstjänsten Skaraborg på det utökade förbundet. 
Inträdet bedöms vara möjligt att genomföra till årsskiftet 2022/2023. Utredningen 
pekar på att ett medlemskap bedöms skapa de efterfrågade nyttorna och ge 
förbättrade förutsättningar att möta tilltagande behov och krav med en mer 
återhållsam kostnadsutveckling över tid, än om nuvarande organisering består.  

Mot bakgrund att de fyra kommunfullmäktige i Lidköping, Vara, Essunga och 
Grästorp fattat beslut att ansöka om medlemskap i Räddningstjänstförbundet Östra 
Skaraborg måste förbundets nuvarande medlemskommuner fatta beslut om 
godkännande av respektive ansökan. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 254/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-21 

Protokoll RÖS direktionsmöte 2022-08-25 

Reglemente för förbundsdirektionen, antaget av direktionen 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Förbundsordning Räddningstjänsten Skaraborg, antagen av direktionen 

Missiv till medlemskommuner rörande ansökningar till Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 

Information utskickat missiv gällande godkännande av  

medlemsansökningar samt ny förbundsordning och reglemente för  

Räddningstjänsten Skaraborg. 

Ansökan medlemskap RÖS 

  

Expedieras till: 
Kommundirektör, Susanne Wirdemo 
Ekonomichef Christina Olsson 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, raddningstjansten@rtos.se 

 

mailto:raddningstjansten@rtos.se


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 254                                                   Dnr 2022/00260 

Godkännande av ansökningar till Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) samt ny förbundsordning och reglemente 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner ansökningarna från Lidköping, Vara, Essunga och 
Grästorp och upptar därmed kommunerna som nya medlemmar i Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg från och med den 1 januari 2023. 

2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny förbundsordning för 
direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg att gälla från och med den 1 januari 
2023. 

3. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till nytt reglemente för direktionen för 
Räddningstjänsten Skaraborg att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

De fyra kommunerna som idag samarbetar inom Räddningstjänsten Västra 
Skaraborg (RVS) beslutade 2021 att utreda förutsättningarna för att ansöka om 
medlemskap i Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). Syftet har varit att på ett än 
mer effektivt sätt möta de krav som den statliga nivån ställer på svensk 
räddningstjänst.  

Förutsättningarna har klarlagts i utredningen som behandlar ekonomiska och 
personalrelaterade aspekter av ansökan om ett eventuellt medlemskap. I underlaget 
föreslås benämningen Räddningstjänsten Skaraborg på det utökade förbundet. 
Inträdet bedöms vara möjligt att genomföra till årsskiftet 2022/2023. Utredningen 
pekar på att ett medlemskap bedöms skapa de efterfrågade nyttorna och ge 
förbättrade förutsättningar att möta tilltagande behov och krav med en mer 
återhållsam kostnadsutveckling över tid, än om nuvarande organisering består.  

Mot bakgrund att de fyra kommunfullmäktige i Lidköping, Vara, Essunga och 
Grästorp fattat beslut att ansöka om medlemskap i Räddningstjänstförbundet Östra 
Skaraborg måste förbundets nuvarande medlemskommuner fatta beslut om 
godkännande av respektive ansökan. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-21 

Protokoll RÖS direktionsmöte 2022-08-25 

Reglemente för förbundsdirektionen, antaget av direktionen 

Förbundsordning Räddningstjänsten Skaraborg, antagen av direktionen 

Missiv till medlemskommuner rörande ansökningar till Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Information utskickat missiv gällande godkännande av medlemsansökningar samt ny 
förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg. 

Ansökan medlemskap RÖS 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Kommundirektör, Susanne Wirdemo) 

(Ekonomichef Christina Olsson) 

(Räddningstjänsten Östra Skaraborg, raddningstjansten@rtos.se) 

mailto:raddningstjansten@rtos.se


 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-09-21 
Dnr: KS 2022/260   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Ansökan om medlemskap till Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg (RÖS) samt ny förbundsordning 
och reglemente 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner ansökningarna från Lidköping,  
Vara, Essunga och Grästorp och upptar därmed kommunerna som nya 
medlemmar i Räddningstjänsten Östra Skaraborg från och med den  
1 januari 2023. 

 
2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny förbundsordning för 

direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg att gälla från och med den  
1 januari 2023. 
 

3. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till nytt reglemente för 
direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg att gälla från och med den  
1 januari 2023. 

Bakgrund 

De fyra kommunerna som idag samarbetar inom Räddningstjänsten Västra 
Skaraborg (RVS) beslutade 2021 att utreda förutsättningarna för att ansöka om 
medlemskap i Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). Syftet har varit att på 
ett än mer effektivt sätt möta de krav som den statliga nivån ställer på svensk 
räddningstjänst.  
 
Förutsättningarna har klarlagts i utredningen som behandlar ekonomiska och 
personalrelaterade aspekter av ansökan om ett eventuellt medlemskap. I 
underlaget föreslås benämningen Räddningstjänsten Skaraborg på det utökade 
förbundet. Inträdet bedöms vara möjligt att genomföra till årsskiftet 
2022/2023. Utredningen pekar på att ett medlemskap bedöms skapa de 
efterfrågade nyttorna och ge förbättrade förutsättningar att möta tilltagande 
behov och krav med en mer återhållsam kostnadsutveckling över tid, än om 
nuvarande organisering består.  
 
Mot bakgrund att de fyra kommunfullmäktige i Lidköping, Vara, Essunga och 
Grästorp fattat beslut att ansöka om medlemskap i Räddningstjänstförbundet 
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Östra Skaraborg måste förbundets nuvarande medlemskommuner fatta beslut 
om godkännande av respektive ansökan. 
 
Utkast av ny förbundsordning och reglemente har skickats ut till 
medlemskommunerna. Efter dialog mellan Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
och stadsjuristen i Skövde kommun har nödvändiga kompletteringar gjorts, 
vilket bland annat omfattar fastställd kostnadsfördelning som är ett krav enligt 
kommunallagen för att förbundsordningen ska kunna antas. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-21 
 
Protokoll RÖS direktionsmöte 2022-08-25 
 
Reglemente för förbundsdirektionen, antaget av direktionen 
 
Förbundsordning Räddningstjänsten Skaraborg, antagen av direktionen 
 
Missiv till medlemskommuner rörande ansökningar till Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 
 
Information utskickat missiv gällande godkännande av  
medlemsansökningar samt ny förbundsordning och reglemente för  
Räddningstjänsten Skaraborg. 
 
Ansökan medlemskap RÖS 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Kommundirektör, Susanne Wirdemo 
Ekonomichef Christina Olsson  
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, raddningstjansten@rtos.se 
 
  

mailto:raddningstjansten@rtos.se


  Sida 1 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-08-25 

 

    

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 
Plats och tid 

Brandstationen Skövde, kl. 08.30 – 10.30 

Deltagande Beslutande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ulrica Johansson (C) ordförande 

Britt-Marie Sjöberg (C)  vice. ordförande  

Sture Pettersson  (S) 

Bengt Sjöberg  (M) 

Rolf Eriksson  (S) 

Per-Olof Andersson (M) 

Katarina Wikström (S) 

Lars Glad   (M) ej tjg. ersättare 

Jan Hassel  (S) 

Björn Thodenius (M) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande 
Mikael Wallin  Förbundsdirektör 

Madelene Wallenius Förbundssekreterare 

Daniele Coen  Stf förbundsdirektör 

 
 

 

 

 

 

Utses att justera 
Jan Hassel (S)  

Justeringens  
plats och tid 2022-08-26 

Underskrifter  

Sekreterare 
 

 ...........................................................................  

Paragrafer § 72–83 
 Madelene Wallenius    

Ordförande  

 .....................................................................................................................................  
 Ulrica Johansson (C)   

Justerande  

 .....................................................................................................................................    Jan Hassel (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ 
Direktionen 

Sammanträdesdatum 
2022-08-25 

 
Datum för 
anslags uppsättande 2022–08–29 

Datum för  
anslags nedtagande 2022–09–20 

Förvaringsplats 
för protokollet Brandstationen, Skövde 

Underskrift 
 ..........................................................................   
Madelene Wallenius 
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 Sammanträdesdatum 

 2022-08-25 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

Innehållsförteckning 

D § 72 Val av justerare .................................................................................................. 3 
D § 73  Godkännande av dagordning ............................................................................. 4 
D § 74 Budget och verksamhetsuppföljning t.om. juli månad 2022 ............................. 5 

D § 75 Budget 2023, Förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten 

Skaraborg ........................................................................................................... 7 
D § 76 Lägesorientering utredning utökat förbund ....................................................... 8 
D § 77 T.f. Räddningschef 2023 samt t.f. Stf. Räddningschef 2023 ........................... 10 
D § 78 Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer .............................................. 11 

D § 79 Lägesuppdateringen gällande förbundets myndighetsutövning ...................... 12 
D § 80 Anmälningsärenden ......................................................................................... 14 
D § 81 Informationsärenden ........................................................................................ 15 

D § 82 Inriktning fortsatt arbete .................................................................................. 17 
D § 83 Övriga frågor ................................................................................................... 18 
D § 83 Avslutning ....................................................................................................... 19 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-08-25 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 72  Val av justerare 

Beslut 

Jan Hassel (S) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll. 
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 2022-08-25 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 73   Godkännande av dagordning  

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-08-25 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 74 Budget och verksamhetsuppföljning t.om. juli månad 

2022 

Beslut  

Direktionen beslutar 

att notera informationen.  

 

Bakgrund 

Redovisning av budgetuppföljning samt verksamhetsuppföljning för perioden maj – juli 

2022. 

 

Verksamhet 

 
Maj 2022 Juni 2022 Juli 2022 

RÖS antal larm 155 125 126 

RVS antal larm 49 67 60 
 

 
  

VB medlyssning – ej 
utryckning RÖS 

44 28 43 

VB medlyssning – ej 
utryckning RVS 

15 20 24 

 

Budget 

 Utfall Ack Budget Avvikelse 

Kommunbidraget  - 65 261 877 - 65 261 178 -               699 

Summa intäkter -   8 154 147 -   4 548 848 -     3 605 299 

Summa driftkostnader 22 009 093 22 597 125 -        588 032 

Summa personalkostnader 48 058 289 47 056 561 1 001 728 

Värdepapperförändring 3 971 523 
  

Resultat 622 880 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-08-25 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

 

 

 

Intäkter 

Intäkterna visar ett ackumulerat positivt resultat med 3,6 mkr. Det är flera bidragande de-

lar som bidrar till resultatet. Intäkter från tillsynsverksamheten, automatiska brandlarm, 

restvärdesräddning, försålda fordon samt gemensamt ledningssystem utgör de största in-

täktsposterna.  

Driftkostnader 

Driftkostnaderna bedöms ligga i balans, trots att de visar ett positivt resultat med 588 tkr. 

Vi ser en tydlig effekt av de höga drivmedelspriserna och prisökningar generellt samt att 

inköp inte sker linjärt. Under hösten kommer konvertering av skumsläckmedel i alla släck-

bilar att genomföras med stora kostnadsposter som följd.  

Personalkostnader 

Personalkostnaderna ligger drygt 1 mkr över budget. Orsaker till detta behöver analyseras 

på djupet. Några orsaker är kända, till exempel dubbel anställning under period i sam-

band med anställning av förbundssekreterare, ökade personalkostnader för RÖS i det ge-

mensamma ledningssystemet – här finns dock intäkter från RVS som täcker dessa, men 

som inte ligger under verksamhet personalkostnader.  

Övrigt 

Förändring av värdepappren har fortsatt varit negativ, men i en avstannande takt. Efter 

sju månader har vi tappat nästan 4 mkr. Utgående balanskravsresultatet slutar därför på 

3 348 tkr och bedöms utgöra en god förutsättning för att klara att återställa underskottet 

från föregående år om 625 tkr och samtidigt hålla budgeten i balans (förväntat positivt re-

sultat 2022: 268 tkr). Ej budgeterade kostnader för implementeringsprojekt samt tjänste-

leveransprojekt (Skövde kommun) kan komma att påverka 2022 års resultat.   

 

Underlag 

• Verksamhetsuppföljning maj 2022 

• Verksamhetsuppföljning juni 2022 

• Verksamhetsuppföljning juli 2022 

• Ekonomiuppföljning t.o.m. juli 2022 

Årets resultat enligt resultaträkningen 
 

   622 880  

Värdepapper (-/+) -      3 971 523 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -     3 348 643 

Utgående balanskravsresultat -     3 348 643 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-08-25 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 75 Budget 2023, förbundsordning och reglemente för 

Räddningstjänsten Skaraborg 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att notera information gällande förutsättningar för budget 2023,  

att anta förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg,  

att uppdra förbundsdirektören att tillställa Räddningstjänstens Östra Skaraborg med-

lemskommuner samt de fyra kommuner som har sökt medlemskap i förbundet (Lid-

köping, Vara, Essunga, Grästorp) förbundsordning samt reglemente för Räddnings-

tjänsten Skaraborg för beslut om antagande i respektive Kommunfullmäktige, samt 

att budget 2023, plan 2024–2026, antas vid direktionens sammanträde oktober 2022. 

 

Bakgrund 

Mot bakgrund av att förbundet utökas med fler medlemskommuner 2023-01-01 har frågan 

om fastställande av budget beretts med stadsjurist i Skövde kommun.  

Eftersom räddningstjänstförbundet består i framtiden kan direktionen fatta beslut om bud-

get för kommande år, även för det utökade förbundet. Det rekommenderas dock att direkt-

ionen fastställer budget som brukligt i september, men att direktionen i det beslutet ger 

möjlighet för nya direktionen att ta om beslutet i början av året igen så att även de nya 

medlemskommunerna har getts möjlighet att påverka detta beslut formellt och fullt ut. Dvs 

i september är det den nya budgeten bestående av Räddningstjänsten Östra Skaraborg och 

Räddningstjänsten Västra Skaraborg totala samlade budgetmedel som ska fastställas, det 

kommer då inte finnas underlag för beslut om en färdig detaljbudget för det utökade för-

bundet.   
 

Tidigare utskickat utkast av ny förbundsordning och reglemente för det utökade förbundet 

innehöll ej fastställd fördelning av kostnader mellan medlemskommunerna, vilket kommu-

nallagen 9:6 § 11 ställer krav på. Därför har komplettering gjorts av förbundsordning och 

reglemente med kostnadsfördelningen. Mindre justeringar i övrigt har gjorts efter samråd 

med stadsjuristen i Skövde kommun. Därav krävs att förbundsordning med reglemente för 

Räddningstjänsten Skaraborg antas av kommunfullmäktige i samtliga 11 berörda kommu-

ner under hösten 2022.  

 

Underlag 

• Förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

D § 76  Lägesorientering utredning utökat förbund  

Beslut  

Direktionen beslutar 

att notera informationen gällande medlemsansökningar och missiv till förbundets med-

lemskommuner, samt 

att  besluta att starta och genomföra ett implementeringsprojekt för att omhänderta pro-

cesser och aktiviteter som måste genomföras inför 2023-01-01.  

 

Bakgrund 

Kommunerna Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp har efter resp. KF-beslut lämnat in 

ansökningar om medlemskap i Räddningstjänsten Östra Skaraborg från och med 2023-01-

01.  

Ansökan om medlemskap har beretts av presidiet 2022-06-23 på uppdrag av direktionen 

(protokoll 2022-02-25, D §8) och har genom ett missiv lämnat förslag till förbundets med-

lemskommuners KF att besluta att godkänna ansökningarna och därmed uppta Lidköping, 

Vara, Essunga och Grästorp som nya medlemmar i förbundet från och med 2023-01-01. 

RÖS medlemskommuner föreslås också godkänna ny förbundsordning och reglemente, där 

förbundet också föreslås få det nya namnet Räddningstjänsten Skaraborg från samma da-

tum.  

Ett implementeringsprojekt för att omhänderta aktiviteter och processer som behöver ge-

nomföras har förberetts att formellt startas upp 2022-08-29. Projektet har i skrivande stund 

identifierat 19 delprojekt, vilka i sin tur kommer behöva bilda flera arbetsgrupper för arbe-

tet.  

Skövde kommun är en stor tjänsteleverantör till RÖS idag och för att klara av den utökning 

av tjänster som ett utökat förbund medför har chefen sektor styrning och verksamhetsstöd 

utsett en projektledare och ansvariga medarbetare för respektive tjänsteområde.  

Förbundet kommer att bära kostnader som uppkommer med anledning av utökningen.  

 

Underlag 

• Ansökan medlemskap RÖS 

• KF beslut ansökan Lidköpings kommun 

• KF beslut ansökan Vara kommun 



  Sida 9 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-08-25 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

• KF beslut ansökan Essunga kommun 

• KF beslut ansökan Grästorps kommun 

• Uppdragsrapport RVS RÖS 21 april 

• UTKAST Förbundsordning vid utökat förbund 

• UTKAST Reglemente vid utökat förbund 

• Budget 2022 Räddningstjänsten Skaraborg enligt RÖS fördelningsmodell 

• Presidiets protokoll 2022-06-23 

• Missiv till medlemskommunerna RÖS  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 77 T.f. Räddningschef 2023 samt t.f. Stf. Räddningschef 2023 

Beslut  

Direktionen beslutar 

att notera informationen samt ge förbundsdirektören i uppdrag att samverka direktion-

ens tilltänkta beslut gällande tidsbegränsade tillförordnande av räddningschef och 

tillförordnad ställföreträdande räddningschef under tid tills befattningarna tillsatts 

med tillsvidareanställningar, dock längst t.o.m. 2023-12-31.   

 

Bakgrund 

Robert Zeidlitz är tillförordnad räddningschef för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

t.o.m. 2022-12-31. Efter Hans Ingbert pensionerades under maj månad har RÖS inte rekry-

terat eller utsett en ny permanent ställföreträdande räddningschef.  Bakgrund till detta är att 

förbundet med hög sannolikhet kommer att utökas från och med 2023-01-01 kommer även 

en översyn av organisationen genomföras som ett av delprojekten i implementeringspro-

jektet.  

För att säkerställa att förbundet har en stabilitet gällande räddningschefsuppdraget föreslås 

direktionen fatta ett inriktningsbeslut och tillika tilltänkt beslut för att samverkas jml. MBL 

med samtliga arbetstagarorganisationer innan beslutet slutligen fattas.  

Förslaget är att Robert Zeidlitz tillförordnas som räddningschef och att Joakim Ramåker 

tillförordnas som Stf. Räddningschef enligt beslutsförslaget ovan.  

 

Underlag 

• Protokollsutdrag direktionen 2021-12-16, D § 122 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 78  Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer 

Beslut 

Direktionen beslutar  

att  lägga redogörelsen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Redovisning av IA-anmälningar för perioden 1 maj - 31 juli 2022 

 

Underlag 

• IA-anmälan 2022–07, 2022-06-06 

• IA-anmälan 2022–08, 2022-06-13 

• IA-anmälan 2022–09, 2022-06-18 

• IA-anmälan 2022–10, 2022-06-20 

• IA-anmälan 2022–11, 2022-07-09 

• IA-anmälan 2022–12, 2022-07-11 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 79 Lägesuppdateringen gällande förbundets myndighets-

utövning 

Beslut 

 

Direktionen beslutar 

att notera informationen 

 

Bakgrund 

Förbundets myndighetsutövning har under den senaste tiden fått flera nya förutsättningar 

som påverkar, framför allt, kapaciteten för myndighetsutövningen både på kort och lång 

sikt.  

Känt sedan tidigare är att Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps nya föreskrifter 

gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor är gällande från och med 2022-07-01. Fö-

reskrifterna har implementerats i förbundet under våren och implementeringen kommer 

fortsätta även under hösten. Den huvudsakliga påverkan från föreskrifterna är att uppdraget 

blir mer omfattande, ex. krävs en regelbundet uppdaterad tillsynsplanering, ett kontinuer-

ligt uppdaterat tillsynsregister, att fler tillsyner genomförs årligen, med mera.  

Räddningstjänsten Västra Skaraborgs (RVS) enhetschef för förebyggandeenheten har valt 

att säga upp sig för annat arbete. Som följd av detta har RVS ställt frågan om RÖS kan 

stötta RVS förebyggandeverksamhet under hösten. RÖS stöttar därför RVS från och med 

2022-08-01 med tf. enhetschef i form av RÖS avdelningschef Skydd mot olyckor. Stött-

ningen innebär att ansvara för RVS förebyggandeverksamhet och stötta enhetens medarbe-

tare. Stöttningen innebär praktiskt att avdelningschefen Skydd mot olyckor kommer sitta i 

Lidköping en dag i veckan, vara kontinuerligt tillgänglig för enhetens medarbetare samt 

handlägga ärenden inom RVS. RVS förebyggandeverksamhet påverkas ytterligare av en 

sedan tidigare vakant tjänst, pågående tjänstledighet under hösten samt att en brandingen-

jör slutar inom enheten under vecka 33. För hösten består enheten av två brandinspektörs-

tjänster på vardera 80 % samt en brandingenjörstjänst på ca 20-30 % på grund av beviljad 

tjänstledighet. Utöver dessa finns tre brandinspektörer som sköter organisationens uppdrag 

gällande brandskyddskontroll. 

Förebyggandeverksamheten inom RÖS påverkas av att en brandingenjörstjänst är vakant 

på grund av den pågående omorganisationen då denne sökte och fick tjänsten som avdel-

ningschef för utbildningsavdelningen. Ytterligare en brandingenjör går på föräldraledighet 

under minst ett år med start i slutet av augusti och en brandinspektör har sagt upp sig för 

annat arbete och lämnar sin tjänst i slutet av september. 

Rekrytering pågår både inom RVS och RÖS med förhoppningen att hitta nya medarbetare 

till de vakanta tjänsterna. Tjänsterna har ett stort antal sökande men tyvärr är antalet sö-

kande som uppfyller kraven för tjänsten ungefär hälften. Fem personer har kallats till inter-

vjuer för tjänsterna i båda organisationerna och intervjuer genomförs under vecka 33 och 



  Sida 13 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 2022-08-25 

 

 

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

34. Endast en av de som kallats till intervju har den formella behörigheten för att göra till-

syner inom räddningstjänsten, dvs. lägst Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

utbildning tillsyn A. Övriga sökande har andra kvaliteter som organisationerna är i behov 

av och kommer ges nödvändiga utbildningar i sin eventuella framtida anställning. Detta 

medför dock att det tar längre tid innan de nya medarbetarna kan börja genomföra exem-

pelvis tillsyner.  

Mot bakgrund av ovanstående kommer förebyggandeverksamheten inom RÖS, och även 

inom RVS, att ha omfattande begränsningar i kapaciteten under hösten. När kapaciteten är 

begränsad måste arbetet prioriteras, vilket medför att de ärenden som vi själv styr över, till-

syn enligt lag om skydd mot olyckor och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva 

varor, kommer prioriteras ner till förmån för övriga ärenden som måste handläggas konti-

nuerligt när de inkommer till myndigheten, ex. tillstånd, yttranden, planärenden, byggä-

rende, egensotning, överklagningsärenden, osv. För att försöka öka kapaciteten inom verk-

samheten har ett effektiviseringsarbete påbörjats med syftet att försöka effektiviseravissa 

arbetsmoment så att den sparade kapaciteten kan användas till annat som ex. tillsyn. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 80  Anmälningsärenden 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att  notera informationen 

 

Bakgrund 

Årsredovisning för räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2021 samt ansvarsfrihet för 

direktionen  

 

Samtliga medlemskommuners har fattat beslut i resp. Kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2021 och beviljar direktionen i 

RÖS samt de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning 

Fastighetsprocessen 

Kommunfullmäktige i Hjo kommun har beslutat att godkänna köpeavtal mellan Rädd-

ningstjänsten Östra Skaraborg och Hjo kommun angående köp av fastigheten kv. Pilen 1.  

 

Underlag 

• Töreboda kommun KF § 71, Dnr 2021/397, 2022-05-30 

• Tibro kommun KF § 75, Dnr 2022-000126 0, 2022-06-13 

• Mariestad kommun KF § 43, Dnr 2022/00163 

• Hjo kommun KF §§ 32–33, Dnr 2022–88 

• Gullspångs kommun KF § 103, Dnr 2022–00183042 

• Karlsborgs kommun KF § 62, Dnr 2022–000171 

• Skövde kommun KF § 87, Dnr 2022–0191 

• Hjo kommun KF § 48, Dnr 2022–116 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 81  Informationsärenden 

Beslut  

Direktionen beslutar 

att notera informationen. 

 

Bakgrund 

Händelse SKAS, Skövde 2022-07-14  

 

Räddningstjänsten är polisens nationella bombskydd behjälplig vid en insats i direkt an- 

slutning till sjukhuset. Ett giftigt ämne befaras finnas i en parkerad bil och räddningstjäns-

tens uppgift blir att ha beredskap att agera om något oförutsett skulle inträffa under insat-

sen. 

 

Visselblåsarfunktion 

 

RÖS har slutit avtal med Human & Heart HR AB gällande tjänst för visselblåsarfunktion. 

Tjänsten omfattar en rapporteringskanal för visselblåsning enligt lag (2021:890) om skydd 

för personer som rapporterar om missförhållanden.  

 

Visselblåsarfunktionen omfattar enbart allvarliga missförhållanden och oegentligheter: så-

dana som kan likställas som brott med fängelse på straffskalan, kvalificerade överträdelser 

av gällande normer och föreskrifter eller så pass stora brister i verksamheten i övriga att 

missförhållandet kan betraktas som allvarligt.  

 

Konflikter på arbetsplatsen, allmänna missnöjesyttringar och liknande omfattas således inte 

av visselblåsarfunktionen. 

 

Kostnader för tjänsten:  

 

Specifikation Pris  

Månadskostnad för systemet 1500 kr  

Timpris för ärendehantering 900 kr 

Timpris för utredning 2200 kr 

Implementering inkl. utbildning 5000 kr 
     Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdeskatt. 

 

Ev. visselblåsning sker via RÖS hemsida och särskild länk:  

https://www.rtos.se/sv/lankar-for-startsidan/visselblasarfunktion/  

https://www.rtos.se/sv/lankar-for-startsidan/visselblasarfunktion/
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

 

Visselblåsning/anmälan kan göras på följande sätt: 

Digital anmälan via Trust & Heart: (Länk till e-anmälan)  

Anmälan via telefon:  08-82 40 00, öppet kl. 8-16 

Anmälan via brev: Human & Heart, Pelle Bergs backe 3c, 791 50 Falun 

Det finns också möjlighet att få träffa en utredare från Human & Heart för att göra anmä-

lan.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 82   Inriktning fortsatt arbete 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att notera informationen 

 

Bakgrund 

Punkten 11 nedan är nytillkommen och omfattar arbete med det implementeringsprojekt 

som är initierat och formellt startas upp 29 augusti.  

1. Arbete med att implementera och utveckla det gemensamma ledningssystemet.  

 

2. Omarbetning av budget 2022 – ny organisation 

 

3. Vidmakthålla upparbetad regional samordning inom Västra Götaland genom 

Räddsam VG 

 

4. Fortsatt samverkan med Skövde kommun gällande övningsfältet Hasslum fram-

tid 

 

5. Fortsätta arbetet med återtagande av förmåga till räddningstjänst under höjd be-

redskap 

 

6. Implementera Handlingsprogram, Verksamhetsplan och internkontrollplan 

2022–2023 

 

7. Fortsätta översyn av framtida stationslokalisering och utveckling 

 

8. Fortsätta påbörjat översyns- och analysarbetet utifrån det uppdrag direktionen 

gett till förbundsdirektören och RÖS 

 

9. Översynsarbete gällande styrande och stödjande dokument 

 

10. Ledarskapsutveckling på flera nivåer 

 

11. Implementeringsprojekt Räddningstjänsten Skaraborg. Projekt för att omhän-

derta processer och aktiviteter som måste genomföras såväl till 2023-01-01 som 

fram till en slutlig förvaltningsorganisation implementerats fullt ut.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 83   Övriga frågor 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att efter samtliga KF-beslut fattats av nuvarande medlemskommuner att godkänna 

medlemsansökningarna från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp kommuner 

och uppta dem som nya förbundsmedlemmar från och med 2023-01-01, bjuda in en 

ledamot och en ersättare från resp. ny medlemskommun att vara med på direktion-

ens möten resterande del av 2022. 

 

Bakgrund 

Hantering av beslut som rör utökat förbund från och med 2023-01-01.  Dialog har förts 

med AÅS hur de hanterat frågor som t.ex. budget vid utökningar av förbundet.  

 

När Essunga, Grästorp, Götene och Vara gick med AÅS vid årsskiftet 2021/2022 bjöd de 

in en ledamot och en ersättare (kommunerna fick själva avgöra vilka politiker som var 

lämpliga) från de nya kommunerna att vara med på direktionens möten under hösten för att 

få en inblick i exempelvis budgetprocessen. AÅS bedömer att det arbetssättet varit värde-

fullt både för dem själva och för de nya kommunerna. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA SKARABORG 

Direktionen 

D § 83   Avslutning 

 

Ulrica Johansson tackar för engagemang under mötet och uppvaktningen av henne! 
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Reglemente för Direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg, gällande från och med 2023-01-01. 

Reglemente för Direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg är en bilaga till förbundsordningen för 

Räddningstjänsten Skaraborg och är antagen tillsammans med den. 
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1 

§ 1  Politisk organisation 

Direktionen är kommunalförbundets styrelse och beslutande församling. Direktionen fullgör de 

uppgifter som ankommer på både kommunfullmäktige och sådana nämnder som föreskrivs i de lagar 

och förordningar som reglerar kommunalförbundets verksamhet.  

Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och 

ekonomiska ställning samt hos förbundsmedlemmarna och statliga myndigheter göra de 

framställningar som Direktionen anser påkallade.  

Det åligger Direktionen att:  

• fastställa mål och planer för kommunalförbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi, samt 

redovisa detta för förbundsmedlemmarna, 

• följa upp att de fastställda målen och planerna efterlevs, 

• informera förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets verksamhet samt om frågor av större 

ekonomisk eller organisatorisk betydelse, 

• se till att kommunalförbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs 

effektivt. 

§ 2  Medelsförvaltning 

Direktionen ska sköta kommunalförbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning och 

säkerhet tillgodoses. Direktionen kan meddela föreskrifter om medelsförvaltningen. Direktionen ska 

utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter. Direktionen ska besluta om anstånd med 

betalning eller avskrivningar av kommunalförbundets fordringar.  

§ 3  Räkenskapsföring och redovisning 

Direktionen ska fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förvaltar. Direktionen ska 

avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta detta i en årsredovisning. 

Årsredovisningen ska upprättas med iakttagande av god redovisningssed. 

I årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering 

och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Sedan årsredovisningen godkänts av Direktionen ska 

den snarast överlämnas till kommunförbundets revisorer och senast den siste mars till varje 

förbundsmedlem. Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på 

kommunkanslierna i medlemskommunerna. Direktionen ansvarar för att det på varje 

förbundsmedlems officiella anslagstavla tillkännagivs var årsredovisningen finns tillgänglig. 

§ 4  Egendomsförvaltning 

Direktionen ska vårda och förvalta förbundets egendom väl samt se till att kommunalförbundets 

behov av försäkringsskydd är tillgodosett.  

§ 5  Personalpolitik 

Direktionen ska anställa den personal som erfordras för verksamhetens bedrivande varvid de 

kommunala kollektivavtalen ska gälla. Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan 

samt löne- och pensionsmyndighet. Direktionen ska följa de förhållanden som kan inverka på 

förbundets personal- och lönepolitik, och hos förbundsmedlemmarna samt myndigheter och 

organisationer göra de framställningar som är påkallade.  
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På tjänstepersonsnivå leds förbundet av en verkställande tjänsteperson (förbundsdirektör), vilken 

bland annat har till uppgift att:  

• närmast under Direktionen och i enlighet med kommunalförbundets ändamål ansvara för 

kommunalförbundets förvaltning och ekonomi samt ta erforderliga initiativ i dessa avseenden,  

• befrämja erforderlig samverkan mellan Direktionen och förekommande beredningar, lokala 

styrelser och självförvaltningsorgan, 

• externt företräda kommunalförbundet om Direktionen inte för särskilt fall beslutar annorlunda. 

§ 6  Övrigt 

Direktionen ska  

• avge yttranden som ankommer på kommunalförbundet,  

• besluta om delegationsbestämmelser, 

• i övrigt handha förvaltningen av sådana förbundets angelägenheter som inte har uppdragits åt 

annan, 

• vara personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som Direktionen ensam eller 

tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för.  

§ 7  Tjänstgöring för ledamot och ersättare 

I enlighet med förbundsordningen gäller att vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma 

kommun som ledamoten. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde 

oberoende av turordningen. 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 

tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 

Ledamot eller ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende. 

En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i 

överläggningarna men inte i besluten.  

§ 8  Inkallande av ersättare 

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av det, ska ledamoten snarast 

möjligt meddela detta till förbundet. Ledamoten ansvarar själv för att den ersättare som står i tur att 

tjänstgöra, kallas till sammanträdet. Motsvarande gäller för en ersättare som har kallats att tjänstgöra.  

§ 9  Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett 

sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten ordförandens uppgifter.  

§ 10 Tidpunkt för sammanträden 

Direktionen bestämmer tid och plats för sina och eventuella utskotts eller beredningars 

sammanträden. Sammanträde ska också hållas när ordföranden eller minst två av Direktionens 

ledamöter begär det.  
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En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till ordföranden och ges in till 

förbundet. En sådan begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna önskar 

att Direktionen ska behandla.  

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 

ordförandena.  

Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden, efter samråd med vice ordföranden, ställa 

in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. Om så sker, ska ordföranden 

snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.  

§ 11 Kallelse till sammanträde 

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller under ordförandens överseende. När varken 

ordföranden eller någon av de vice ordförandena kan kalla Direktionen till sammanträde ska den till 

åldern äldsta ledamoten göra det.  

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelse ska 

återföljas av föredragningslista, om inte särskilda skäl föranleder annat. Ordföranden bestämmer i 

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas till kallelsen.  

Kallelsen bör senast sju dagar före sammanträdet på lämpligt sätt tillställas till varje ledamot och 

ersättare samt andra förtroendevalda som Direktionen medgivit rätt att närvara vid dess 

sammanträde.  

Om Direktionen inte beslutar annat, behandlar Direktionen ärendena i den turordning som de har 

tagits upp i föredragningslistan. Om Direktionen inte beslutar annat, bestämmer ordföranden när ett 

ärende som inte är upptaget på föredragningslistan ska behandlas under ett sammanträde. 

§ 12 Närvarorätt 

Direktionen får besluta att sammanträde med Direktionen ska vara offentligt. Budgetsammanträdet 

ska vara offentligt. Tillkännagivande ska anslås på medlemskommunernas officiella anslagstavla på 

webbplatsen.  

Revisorerna har närvarorätt i de ärenden där de har yttranderätt. Direktionen avgör i övrigt själv i 

vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i Direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid 

Direktionens sammanträden.  

Vid Direktionens sammanträden får, om inte Direktionen fattar särskilt beslut om annat, den 

verkställande tjänstepersonen för förbundet och dennes ersättare samt räddningschefen eller dennes 

ersättare vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna.  

Övriga tjänstepersoner inom förbundet är skyldiga att närvara och föredra ärenden vid sammanträden 

med Direktionen i den omfattning Direktionen beslutar.  

Direktionen har möjlighet att hemställa att tjänstepersoner hos medlemskommunerna deltar i 

sammanträde för att föredra ärenden eller lämna upplysningar i ärenden som Direktionen har att 

behandla. 

§ 13 Protokoll 

Vid ett sammanträde med Direktionen ska ordföranden på sitt ansvar låta föra protokoll. Protokoll 

justeras av ordföranden och en ledamot som utses av Direktionen.  

Direktionen och övriga organ kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Den aktuella 

paragrafen ska redovisas skriftligt innan den justeras. Om Direktionen beslutar att vid ett 
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sammanträde justera protokollet från ett föregående sammanträde, bestämmer Direktionen för varje 

sådant tillfälle hur justeringen ska gå till.  

Protokollet från varje sammanträde ska tillställas kommunstyrelsen i respektive medlemskommun 

och förbundets revisorer. Utdrag ur protokoll ska tillställas de kommunala nämnder, andra 

myndigheter och enskilda som berörs av besluten i protokollet. 

§ 14 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska detta göras 

skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

Om Direktionen beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som omfattar det beslut 

som reservationen gäller, ska motiveringen lämnas innan sammanträdet avslutas.  

En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om 

anteckning ska göras, innan sammanträdet avslutas och lämnas före den tidpunkt som har fastställts 

för justering av protokollet.  

§ 15 Delgivning 

Delgivning med kommunalförbundet sker med ordföranden eller anställd som Direktionen 

bestämmer.  

§ 16 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av Direktionen ska undertecknas av ordföranden 

eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden eller av en särskilt utsedd ledamot och 

kontrasigneras av anställd i förbundet som Direktionen bestämmer. I övrigt bestämmer Direktionen 

vem som ska underteckna handlingar.  

§ 17 Samråd 

Direktionen ska samråda med medlemmarna i frågor om avtal av större dignitet, beslut av 

principiell/strategisk betydelse, större investeringar, större ändringar av verksamheten eller annat av 

större vikt. I detta syfte får Direktionen från medlemmarnas styrelser och nämnder samt 

tjänstepersoner inhämta de yttranden och upplysningar som behövs för att Direktionen ska kunna 

fullgöra sina uppgifter. Medlemmarna har även rätt att inhämta yttranden och upplysningar från 

Direktionen  

§ 18 Processbehörighet 

Direktionen och verkställande tjänsteperson för kommunalförbundet får själv eller genom ombud 

föra förbundets talan i alla mål och ärenden inom domstol och annan myndighet samt vid 

förrättningar av skilda slag, om inte någon annan ska göra det på grund av föreskrift i lag eller 

förordning. 

§ 19 Ikraftträdande 

Detta reglemente är en bilaga till förbundsordningen som gäller från och med den 2023-01-01.  

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av Direktionen och fastställas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit 

laga kraft. 
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Förbundsordning för Räddningstjänsten Skaraborg, gällande från och med 2023-01-01. 

Förbundsordningen är antagen av Direktionen samt kommunfullmäktige i förbundets samtliga 

medlemskommuner enligt förteckning i tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Förteckning av beslut om antagande. 

Kommun Beslutshänvisning Datum 

Direktionen    

Skövde   

Lidköping   

Mariestad   

Vara   

Tibro   

Töreboda   

Hjo   

Karlsborg   

Essunga   

Grästorp   

Gullspång   
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Bakgrund 

Kommunerna Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp har, från och med 2023-01-01, ansökt om 

medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg där kommunerna Skövde, 

Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång ingår. Med tillskottet av fler 

medlemskommuner till förbundet byter förbundet namn och en ny förbundsordning upprättas.  

Kommunalförbundet hanterar frågor som rör räddningstjänst och stöd till kommunerna vid 

samhällsstörningar med mera, enligt § 3 nedan. 

Syftet med det nya kommunalförbundet är att tillgodose krav och intentioner i lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet 

i det komplexa samhället. Kommunalförbundet ska vara en aktiv part i kommunernas samlade arbete 

och samordning för skydd mot oönskade händelser och samhällsstörningar.  

§ 1  Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Töreboda, Hjo, 

Karlsborg, Essunga, Grästorp och Gullspångs kommuner. 

§ 2  Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Skaraborg (tidigare Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg) och har sitt säte i Skövde. 

§ 3  Ändamål 

Bastjänster (ingår i medlemsavgiften) 

Kommunalförbundet ansvarar för att i förbundsmedlemmarnas ställe: 

• fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

samt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor med undantag av: 

a. samordning av olycksförebyggande verksamhet i kommunen enligt 1 kap § 6, 

b. när kommunen är att betrakta som enskild enligt 2 kap, 

c. att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder enligt 3 kap § 1. 

d. ansvar för brandvattenförsörjning enligt 3 kap. § 1.  

• ansvara för uppgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordning 

(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor som åvilar kommunerna i förbundet med 

undantag av: 

a. utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över kommunalförbundets egen hantering av 

brandfarliga och explosiva varor, 

b. skyldigheter som åvilar kommunen i egenskap av verksamhetsutövare. 

• lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande taxor inom förbundets 

verksamhetsområde. 

  



 

2 

Tilläggstjänster (ingår inte i medlemsavgiften) 

I kommunalförbundets uppdrag ingår utöver bastjänsterna ovan, rätten att utföra andra uppgifter som 

ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter till säkerhet och trygghet i 

kommunerna.  

Dessa uppgifter ska i förekommande fall regleras genom avtal med de aktörer som efterfrågar 

tjänsterna. Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället i fråga om 

utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter i § 3. 

Om en förbundsmedlem önskar att kommunalförbundet i något avseende ska utformas eller 

dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- eller ambitionsnivån, 

får kommunalförbundet tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift som motsvarar de faktiska 

merkostnaderna uttas av medlemmen. 

Kommunalförbundet ska tillhandahålla utbildning för medarbetare i medlemskommunerna och 

tillhörande kommunalförbund och bolag inom ramen för medlemskommunernas ansvar som enskild 

enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) och som verksamhetsutövare enligt lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor. 

§ 4  Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. 

§ 5  Organisation 

Organisationsformen ska vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser en 

förbundsdirektör som verkställande tjänsteperson. För förbundsdirektionen gäller ”Reglemente för 

Direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg” som utgör bilaga till förbundsordningen 

§ 6  Förbundsdirektionen 

Förbundsdirektionen utgör beslutande nämnd för förbundsmedlemmarna enligt bestämmelserna i lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor. 

Direktionen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en 

ledamot och en ersättare, ledamot utses av majoriteten och ersättare utses av oppositionen.  

Ordförandeposten innehas av Skövde kommun och förste vice ordförandeposten alterneras årligen 

mellan Lidköping och Mariestads kommuner. Andre vice ordförande och tredje vice ordförande 

alterneras årligen mellan övriga medlemskommuner i ordningen; Vara, Tibro, Töreboda, Hjo, 

Karlsborg, Essunga, Grästorp och Gullspångs kommun. 

Inom direktionen ska finnas ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande, andre 

vice ordförande och tredje vice ordförande. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i 

beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. Vid förfall åligger det ledamot att själv kalla sin 

ersättare. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras 

mandatperiod, tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725). 
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§ 7  Kungörelser, tillkännagivanden och förbundets anslagstavla 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden 

anslås på förbundets anslagstavla som finns på förbundets webbplats. 

§ 8  Styrning och förvaltning 

Förbundsdirektionen styr verksamheten. För förvaltning och verkställighet av förbundsdirektionens 

beslut ansvarar förbundsdirektören. Förbundsdirektionen upprättar en arbetsordning och en 

delegationsordning för verksamheten. 

§ 9 Räkenskaper och kassaförvaltning 

Kommunalförbundet ska tills förbundsdirektionen beslutar annat, under förbundsdirektionens 

ansvar, träffa avtal om tjänster avseende räkenskaper och kassaförvaltning med Skövde kommun. 

§ 10 Kostnadstäckning 

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas 

genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Kostnaderna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna 

enligt följande kostnadsfördelning.  

Skövde kommun 23,62 % 

Lidköpings kommun 21,03 % 

Mariestads kommun 16,81 % 

Vara kommun 7,78 % 

Tibro kommun 4,82 % 

Töreboda kommun 4,50 % 

Hjo kommun 4,48 % 

Karlsborgs kommun 4,02 % 

Essunga kommun 3,72 % 

Grästorps kommun 3,71 % 

Gullspångs kommun 5,51 % 

Summa 100,00 % 

Kostnadsfördelningen ska ses över en gång per mandatperiod under mandatperiodens sista år. Vid 

förändringar av förutsättningarna för kostnadsfördelningen, ex. antalet medlemskommuner eller 

operativa resurser i respektive medlemskommun, ska kostnadsfördelningen ändras i samband med 

förändringen.  

Medlemskommunerna ersätter kommunalförbundet fullt ut för kostnader för lokaler och fastigheter 

som behövs för kommunalförbundets verksamhet. Kostnader ska särredovisas från övriga 

verksamhetskostnader i två delar, enskilda fastighetskostnader respektive gemensamma 

fastighetskostnader.  

Enskilda fastighetskostnader är kostnader för lokaler och fastigheter som används eller skapas för 

enskild medlemskommuns räkning. Dessa kostnader hanteras av den enskilda medlemskommunen. 

Gemensamma fastighetskostnader är kostnader för lokaler och fastigheter som används eller skapas 

för gemensamma angelägenheter. Dessa kostnader hanteras av samtliga medlemskommuner 

gemensamt enligt ovanstående kostnadsfördelning.  
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Medlemsavgiften betalas mot faktura kvartalsvis i förskott med en fjärdedel av för året budgeterat 

belopp. 

Tilläggstjänster enligt § 3 som kommunalförbundet tillhandahåller medlemskommunerna faktureras 

en gång per månad eller enligt vad som avtalats för aktuell tjänst. 

§ 11 Fastigheter 

Medlemskommunerna ska tillhandahålla de lokaler och fastigheter som behövs för 

kommunalförbundets verksamhet. Fastigheter och lokaler ska vara anpassade efter de krav som ställs 

på verksamheten i olika regelverk, ex. gällande responstid och insatstid.  

§ 12 Räddningsinsatser som medför betydande kostnader 

Om en räddningsinsats medfört betydande kostnader ska kostnaderna för räddningsinsatsen bäras av 

den/de medlemskommun/-er där räddningsinsatsen genomförts. 

Med betydande kostnader avses kostnader som överstiger 0,02 procent av det sammanlagda 

skatteunderlaget, för året före det år då kostnaderna uppkommit, för den/de medlemskommunen/-er 

där räddningsinsatsen genomförts. Om flera medlemskommuner berörs fördelas kostnaderna dem 

emellan i samma förhållande som det sammanlagda skatteunderlaget per medlemskommun.  

Förbundsdirektionen äger rätt att besluta om annan fördelning i särskilda fall. 

§ 13 Lån, borgen mm 

Kommunalförbundet får vid behov ta upp lån upp till den gräns som årligen fastställs av 

förbundsdirektionen i samband med budgetbeslutet.  

Finansieringen ska i första hand ske via en internbank hos en av medlemskommunerna. Om detta 

inte är möjligt ska finansiering ske med kommunalborgen som är utställd av en eller flera av 

medlemskommunerna. Om även detta inte är möjligt kan förbundet ta upp lån utan säkerhet.  

Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande. 

Kommunalförbundet får avsätta medel till fonder i enlighet med, av Direktionen, beslutad 

placeringspolicy. 

§ 14 Andel tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit till förbundsverksamheten, dels i form av 

kostnadstäckningsbidrag enligt § 10 och dels i form av inventarier. 

Nu angivna grunder ska även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar vid 

upplösning eller utträde för enskild kommun.  

Vid utträde eller upplösning av kommunalförbundet ska eftersträvas att medlemskommunerna vid 

fördelning av räddningsfordon och räddningsmateriel erhåller erforderliga resurser för att kunna 

bedriva räddningstjänst i egen regi.  

§ 15 Budget 

Direktionen fastställer årligen budget för förbundet, efter samråd med medlemskommunerna. 

Förbundets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december. Budget för nästkommande år ska 
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fastställas före september månads utgång och ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin 

under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 

Förbundsdirektionens sammanträde, vid vilket budget fastställs, ska vara offentligt och ska 

tillkännages på kommunalförbundets digitala anslagstavla. 

Vid förbundsdirektionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att 

yttra sig. 

§ 16 Revisorer 

För kommunalförbundet ska finnas två revisorer med samma mandattid som förbundsdirektionen. 

Revisorer väljs genom att medlemskommunerna väljer en vardera ordningen; Skövde, Lidköping, 

Mariestad, Vara, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Essunga, Grästorp och Gullspångs kommun. 

Revisorn från den förste i turordningen är ordförande. 

§ 17 Ändring av förbundsordning 

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska beredas av förbundsdirektionen och antas av 

förbundsmedlemmarnas respektive kommunfullmäktige. 

§ 18 Utträde 

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap. 18 § i kommunallagen. Uppsägning 

ska ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter 

uppsägningen.  

§ 19 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar avgörs i allmän domstol. 

§ 20 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

Kommunalförbundets ledamöter, revisorer och ersättare erhåller ersättning i enlighet med de 

bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. Fast arvode till ordförande fastställs 

av förbundsdirektionen, utan medverkan av denne. Förbundets ledamöter som är heltidsarvoderade i 

andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller andra ekonomiska förmåner från 

kommunalförbundet.  

§ 21 Medlemskommuns rätt att väcka ärende hos kommunalförbundet 

Kommunstyrelsen hos en medlemskommun äger rätt att väcka ärende hos kommunalförbundet. 

§ 22 Information 

Information till medlemmarna sker genom översändande av protokoll från förbundsdirektionens 

sammanträden, samt årsredovisning, budget och bokslut. På begäran från medlemskommun ska 

kommunalförbundet lämna information om verksamheten. 

§ 23 Allmänhetens rätt att ställa frågor om förbundets årsredovisning 

Allmänheten har rätt att ställa frågor om kommunalförbundets årsredovisning vid det sammanträde 

där direktionen behandlar årsredovisningen. Detta sammanträde är öppet för allmänheten och ska 

tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla. 
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§ 24 Inträde av ny medlem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet ska ansökan behandlas av 

förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem får ingå i kommunalförbundet.  

Beslut om ny medlems inträde i kommunalförbundet fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. 

Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning 

undertecknats av förbundsmedlemmarna. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 

 

Datum Diarienummer 
2022-08-19 2022–000640 

  

  

 

Post- och besöksadress Telefon växel E-post Direkttelefon 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Majorsgatan 1 
541 41 Skövde 

0500-42 40 00  
Fax 

0500-42 40 40 

raddningstjansten@rtos.se 
Internet 

www.rtos.se 

 
Handläggarens E-post 

 

 

 

 
Kommunfullmäktige medlemskommunerna i 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (Skövde, 
Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, 
Gullspång).  
 

 
 
 
 
Information ang. tidigare utskickat missiv gällande godkännande av 
medlemsansökningar samt ny förbundsordning och reglemente för 
Räddningstjänsten Skaraborg.  
 
I det underlag som skickades ut tillsammans med missivet bifogades bland annat utkast av 
ny förbundsordning och reglemente. Efter dialog med stadsjuristen i Skövde kommun har 
nödvändiga kompletteringar gjorts, vilket bland annat omfattar fastställd 
kostnadsfördelning som är ett krav enligt kommunallagen för att förbundsordningen ska 
kunna antas.  
 
Mot bakgrund av detta kommer ett ärende gällande förbundsordning och reglemente för 
Räddningstjänsten Skaraborg att beredas på nytt vid direktionens sammanträde 2022-08-
25. Därefter kommmer, av direktionen antagen, förbundsordning och reglemente skickas ut 
till förbundets nuvarande medlemskommuners fullmäktige för beslut och antagande och 
samtidigt även till de tilltänkta nya medlemskommunernas fullmäktige (Lidköping, Vara, 
Essunga och Grästorp) för beslut och antagande.  
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
 
Mikael Wallin 
Förbundsdirektör 
 



Från: Madelene Wallenius <madelene.wallenius@rtos.se>  
Skickat: den 19 augusti 2022 12:16 
Till: HJ-FN-Kommunen <kommunen@hjo.se>; Info Mariestads kommun <info@mariestad.se>; 
Karlsborg.kommun@karlsborg.se; Info Gullspångs kommun <kommun@gullspang.se>; Info Töreboda 
kommun <kommunen@toreboda.se>; SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen@skovde.se>; 
SK-FN-SMS-SkövdeKommun <Skovdekommun@skovde.se>; TI-FN-Kommun <kommun@tibro.se> 
Ämne: Information ang. tidigare utskickat missiv gällande godkännande av medlemsansökningar samt ny 
förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg 
 

Hej! 
 
Information ang. tidigare utskickat missiv gällande godkännande av 
medlemsansökningar samt ny förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten 
Skaraborg. 
 
Har ni funderingar kring ärendet får ni höra av er! 
 
Trevlig helg! 

Hälsningar 

Madelene Wallenius 

Förbundssekreterare 
0500-424026 | +46 70-61 74 609 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg | Majorsgatan 1 | 541 41 SKÖVDE 

madelene.wallenius@rtos.se | https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oOz2U-0007oI-
5u&d=3%7Cmail%2F14%2F1660903800%2F1oOz2U-0007oI-
5u%7Cin11e%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C62FF62CEC739942022D97762F557F924&s=fZeWkKKDSCQLbLKB5k5f
T_IwYTw&o=www.rtos.se 

 

 

Från: Mikael Wallin <mikael.wallin@rtos.se>  
Skickat: den 19 augusti 2022 12:08 
Till: Madelene Wallenius <madelene.wallenius@rtos.se> 
Kopia: Daniele Coen <Daniele.Coen@rtos.se> 
Ämne: PM för utskick 
 
Hej,  
 
Ett par mindre redaktionella ändringar gjorda. CN har även stämt av med stadsjuristen om hur vi tänkt gå 
vidare, så då kan du skicka ut PM:et till våra nuvarande medlemskommuner Madelene. Skriv att de får 
höra av sig om de har frågor kopplat till detta.  
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mailto:kommun@gullspang.se
mailto:kommunen@toreboda.se
mailto:Kommunstyrelsen@skovde.se
mailto:Skovdekommun@skovde.se
mailto:kommun@tibro.se
mailto:madelene.wallenius@rtos.se
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oOz2U-0007oI-5u&d=3%7Cmail%2F14%2F1660903800%2F1oOz2U-0007oI-5u%7Cin11e%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C62FF62CEC739942022D97762F557F924&s=fZeWkKKDSCQLbLKB5k5fT_IwYTw&o=www.rtos.se
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oOz2U-0007oI-5u&d=3%7Cmail%2F14%2F1660903800%2F1oOz2U-0007oI-5u%7Cin11e%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C62FF62CEC739942022D97762F557F924&s=fZeWkKKDSCQLbLKB5k5fT_IwYTw&o=www.rtos.se
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https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oOz2U-0007oI-5u&d=3%7Cmail%2F14%2F1660903800%2F1oOz2U-0007oI-5u%7Cin11e%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C62FF62CEC739942022D97762F557F924&s=fZeWkKKDSCQLbLKB5k5fT_IwYTw&o=www.rtos.se
mailto:mikael.wallin@rtos.se
mailto:madelene.wallenius@rtos.se
mailto:Daniele.Coen@rtos.se


 
 
Vänligen,  
 
Mikael Wallin 
Förbundsdirektör 
0500-424010 | +46 76-698 25 78 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg | Majorsgatan 1 | 541 41 SKÖVDE 
mikael.wallin@rtos.se | https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oOz2U-0007oI-
5u&d=3%7Cmail%2F14%2F1660903800%2F1oOz2U-0007oI-
5u%7Cin11e%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C62FF62CEC739942022D97762F557F924&s=fZeWkKKDSCQLbLKB5k5f
T_IwYTw&o=www.rtos.sehttps://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oOz2U-0007oI-
5u&d=3%7Cmail%2F14%2F1660903800%2F1oOz2U-0007oI-
5u%7Cin11e%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C62FF62CEC739942022D97762F557F924&s=fZeWkKKDSCQLbLKB5k5f
T_IwYTw&o=www.rtos.se 
 

 

 
 
 

 

E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skräppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit stoppat, klicka 
här för att rapportera det. 
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Datum  
2022-06-22  

  

  

 

 

 
  Till direktionen Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

 
 
 
Ansökan om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Skaraborg.  
 
Lidköpings kommun, Vara kommun, Essunga kommun och Grästorps kommun ansöker 
härmed om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg från 
och med 2023-01-01.  
 
Ansökan sker med hänvisning till beslut i respektive kommunfullmäktige enligt nedan 
bifogade protokollsutdrag (bilagor). Av bifogade protokollsutdrag framgår att respektive 
kommunfullmäktige har fattat beslut att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg från och med 2023-01-01. I protokollsutdragen 
framgår också att beslut tagits att anta förbundsordning och reglemente för 
Räddningstjänsten Skaraborg från 2023-01-01.  
 
 
Denna ansökan är digitalt signerad, e-signaturer återfinns längst ned i dokumentet.  
 
 
Ulrika Stradroth Frid 
Kommundirektör Lidköpings kommun 
 
Anna Cederqvist  
Kommundirektör Vara kommun 
 
Cecilia Trolin  
Tf. Kommundirektör Essunga kommun 
 
Sophia Vikström 
Kommundirektör Grästorps kommun 
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Bilagor 

 Lidköping kommun KF §48, Dnr 2021/370 
 Vara kommun KF §47, Dnr 2021/309 
 Essunga kommun KF §26, Dnr 2021/209 
 Grästorp kommun KF § 49, Dnr 2021/399  



A V A N C E R A D  E L E K T R O N I S K  S I G N A T U R 2022-06-22

Detta dokument är digitalt signerat och har elektroniska underskrifter

För att kontrollera och verifiera alla elektroniska underskrifter,
använd tjänsten https://validate.ciceron.cloud

Applikation
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Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 146                                                   Dnr 2022/00180 

Motion om utbildning för förtroendevalda om kommunalt miljö- 
och klimatarbete 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag  

om att ”kommunen ska erbjuda de förtroendevalda en utbildning inom miljö, klimat 
och biologisk mångfald” samt att utbildningen gärna får ges oftare än en gång per 
mandatperiod så att även de politiker som väljs in under mandatperioden kan gå 
den.” 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 april 2022, § 24, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Mariestads kommun är med i Glokala Sverige som har syftet att stärka kunskap och 
engagemang för Agenda 2030 hos politiker och tjänstepersoner inom kommuner och 
regioner. Via Glokala Sverige har förtroendevalda en möjlighet att fördjupa sina 
kunskaper inom samtliga områden som berör hållbarhet och där miljö, klimat och 
biologisk mångfald är några av dessa. Information och länkar till utbildningar finns 
på politikerportalen på kommunens hemsida.  

Varje nämnd har även möjlighet att utifrån sitt behov komplettera med ytterligare 
utbildning om specifikt hållbarhetsarbete för Mariestads kommun.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beslutet i sig ger ingen påverkan på den miljömässiga dimensionen. Däremot ger 
kunskap och förståelse om klimatförändringar, biologisk mångfald och vattenresurser 
och deras samspel sinsemellan och med andra aspekter på hållbarhet förutsättningar 
för medvetna politiska beslut. 

Bedömning ur social dimension 

Beslutet i sig ger ingen påverkan på den sociala dimensionen. Däremot ger kunskap 
och förståelse om bland annat hälsa, utbildning, jämställdhet, energiförsörjning och 
deras samspel sinsemellan och med andra aspekter på hållbarhet förutsättningar för 
medvetna politiska beslut.  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Beslutet i sig ger ingen påverkan på den ekonomiska dimensionen Däremot ger 
kunskap och förståelse om bland annat infrastruktur, innovationer, jämlikhet och 
konsumtion och deras samspel sinsemellan och med andra aspekter på hållbarhet 
förutsättningar för medvetna politiska beslut. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen. 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 253/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-16 

Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-08 

Motionen 

Protokollsutdrag Kf § 24/22 

  

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samtliga förvaltningschefer) 
(Miljöstrateg Hanna Jansson) 
(Hållbarhetsstrateg Gösta Lindmark) 
(Kommunikatör Johan Ersson) 
(Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson) 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 253                                                   Dnr 2022/00180 

Motion om utbildning för förtroendevalda om kommunalt miljö- 
och klimatarbete 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag  

om att ”kommunen ska erbjuda de förtroendevalda en utbildning inom miljö, klimat 
och biologisk mångfald” samt att utbildningen gärna får ges oftare än en gång per 
mandatperiod så att även de politiker som väljs in under mandatperioden kan gå 
den.” 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 april 2022, § 24/22, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Mariestads kommun är med i Glokala Sverige som har syftet att stärka kunskap och 
engagemang för Agenda 2030 hos politiker och tjänstepersoner inom kommuner och 
regioner. Via Glokala Sverige har förtroendevalda en möjlighet att fördjupa sina 
kunskaper inom samtliga områden som berör hållbarhet och där miljö, klimat och 
biologisk mångfald är några av dessa. Information och länkar till utbildningar finns 
på politikerportalen på kommunens hemsida.  

Varje nämnd har även möjlighet att utifrån sitt behov komplettera med ytterligare 
utbildning om specifikt hållbarhetsarbete för Mariestads kommun.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beslutet i sig ger ingen påverkan på den miljömässiga dimensionen. Däremot ger 
kunskap och förståelse om klimatförändringar, biologisk mångfald och vattenresurser 
och deras samspel sinsemellan och med andra aspekter på hållbarhet förutsättningar 
för medvetna politiska beslut. 

Bedömning ur social dimension 

Beslutet i sig ger ingen påverkan på den sociala dimensionen. Däremot ger kunskap 
och förståelse om bland annat hälsa, utbildning, jämställdhet, energiförsörjning och 
deras samspel sinsemellan och med andra aspekter på hållbarhet förutsättningar för 
medvetna politiska beslut.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Beslutet i sig ger ingen påverkan på den ekonomiska dimensionen Däremot ger 
kunskap och förståelse om bland annat infrastruktur, innovationer, jämlikhet och 
konsumtion och deras samspel sinsemellan och med andra aspekter på hållbarhet 
förutsättningar för medvetna politiska beslut. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-16 

Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-08 

Motionen 

Protokollsutdrag Kf § 24/22 

  

Kommunstyrelsen 
(Expedieras till:) 
(Samtliga förvaltningschefer) 
(Miljöstrateg Hanna Jansson) 
(Hållbarhetsstrateg Gösta Lindmark) 
(Kommunikatör Johan Ersson) 
(Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-09-16 
Dnr: KS 2022/00180   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om utbildning om kommunalt miljö- och 
klimatarbete 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Britta Wärnström (V) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag  

om att ”kommunen ska erbjuda de förtroendevalda en utbildning inom 

miljö, klimat och biologisk mångfald” samt att utbildningen gärna får ges 

oftare än en gång per mandatperiod så att även de politiker som väljs in 

under mandatperioden kan gå den.” 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 april 2022, § 24, överlämnat 

ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Mariestads kommun är med i Glokala Sverige som har syftet att stärka 

kunskap och engagemang för Agenda 2030 hos politiker och 

tjänstepersoner inom kommuner och regioner. Via Glokala Sverige 

har förtroendevalda en möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom 

samtliga områden som berör hållbarhet och där miljö, klimat och 

biologisk mångfald är några av dessa. Information och länkar till 

utbildningar finns på politikerportalen på kommunens hemsida.  

Varje nämnd har även möjlighet att utifrån sitt behov komplettera 

med ytterligare utbildning om specifikt hållbarhetsarbete för 

Mariestads kommun.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beslutet i sig ger ingen påverkan på den miljömässiga dimensionen. 

Däremot ger kunskap och förståelse om klimatförändringar, biologisk 

mångfald och vattenresurser och deras samspel sinsemellan och med 

andra aspekter på hållbarhet förutsättningar för medvetna politiska 

beslut. 

  



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Bedömning ur social dimension 

Beslutet i sig ger ingen påverkan på den sociala dimensionen. 

Däremot ger kunskap och förståelse om bland annat hälsa, utbildning, 

jämställdhet, energiförsörjning och deras samspel sinsemellan och 

med andra aspekter på hållbarhet förutsättningar för medvetna 

politiska beslut.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Beslutet i sig ger ingen påverkan på den ekonomiska dimensionen 

Däremot ger kunskap och förståelse om bland annat infrastruktur, 

innovationer, jämlikhet och konsumtion och deras samspel 

sinsemellan och med andra aspekter på hållbarhet förutsättningar för 

medvetna politiska beslut. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-16 
 
Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-08 
 
Motionen 
 
Protokollsutdrag Kf § 24/22 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Samtliga förvaltningschefer 
Miljöstrateg Hanna Jansson  
Hållbarhetsstrateg Gösta Lindmark 
Kommunikatör Johan Ersson 
Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson  



Datum: 2022-08-08 
Dnr: 2022/180 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tillväxtavdelningen 
Maria Gustavsson 
Samhällsbyggnadsstrateg 

  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Motion om utbildning för förtroendevalda om 

kommunalt miljö- och klimatarbete 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Bakgrund 

Britta Wärnström (V) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag  

om att ”kommunen ska erbjuda de förtroendevalda en utbildning inom miljö, klimat 

och biologisk mångfald” samt att utbildningen gärna får ges oftare än en gång per 

mandatperiod så att även de politiker som väljs in under mandatperioden kan gå 

den.” 

Mariestads kommun är med i Glokala Sverige som har syftet att stärka kunskap 

och engagemang för Agenda 2030 hos politiker och tjänstepersoner inom 

kommuner och regioner. Via Glokala Sverige har förtroendevalda en möjlighet att 

fördjupa sina kunskaper inom samtliga områden som berör hållbarhet och där 

miljö, klimat och biologisk mångfald är några av dessa. Information och länkar till 

utbildningar finns på politikerportalen på kommunens hemsida.  

Varje nämnd har även möjlighet att utifrån sitt behov komplettera med ytterligare 

utbildning om specifikt hållbarhetsarbete för Mariestads kommun.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beslutet i sig ger ingen påverkan på den miljömässiga dimensionen. Däremot ger 

kunskap och förståelse om klimatförändringar, biologisk mångfald och 

vattenresurser och deras samspel sinsemellan och med andra aspekter på 

hållbarhet förutsättningar för medvetna politiska beslut.  

Bedömning ur social dimension 

Beslutet i sig ger ingen påverkan på den sociala dimensionen. Däremot ger 

kunskap och förståelse om bland annat hälsa, utbildning, jämställdhet, 

energiförsörjning och deras samspel sinsemellan och med andra aspekter på 

hållbarhet förutsättningar för medvetna politiska beslut.  



Sida: 2 (2) 
 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Beslutet i sig ger ingen påverkan på den ekonomiska dimensionen Däremot ger 

kunskap och förståelse om bland annat infrastruktur, innovationer, jämlikhet och 

konsumtion och deras samspel sinsemellan och med andra aspekter på hållbarhet 

förutsättningar för medvetna politiska beslut. 

Underlag för beslut 

Motion om att ge en samlad redovisning av kommunens hållbarhetsåtaganden dnr 

2022/180. 

 

Beslutet ska skickas till:  

Samtliga förvaltningschefer 

Miljöstrateg Hanna Jansson  

Hållbarhetsstrateg Gösta Lindmark 

Kommunikatör Johan Ersson 

Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

Sida 2 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 24 (forts.) 

 

Motion om utbildning för förtroendevalda om kommunalt 
miljö- och klimatarbete (KS 2022/180) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag om 
att kommunen ska erbjuda de förtroendevalda en utbildning inom miljö, klimat 
och biologisk mångfald. Utbildningen får gärna ges oftare än en gång per 
mandatperiod så att även de politiker som väljs in under mandatperioden kan 
gå den. 

 
Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef/stabschef 
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