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Politisk verksamhet
Viktiga händelser under året
Coronapandemin har påverkat det politiska uppdraget och möten mycket stort. Många möten
har skett digitalt, vilket många gånger är effektivt, men ibland påverkar det digitala möten
kreativiteten negativt. Övriga möten hålls i stora lokaler där minst rekommenderade avstånd
kan hållas mellan deltagare. Trots att kommunfullmäktiges sammanträden med något
undantag för hösten hållits digitalt så lyckades man ändå få till en utdelning av det nyinrättade
föreningsstipendiet.

Framtid
Kommunernas ekonomiska utmaningar kopplat till demografin kommer att dominera det
politiska arbetet de närmaste åren. Satsningar som krävs för att öka invånarantalet och delvis
och skapa förutsättningar för ökat behov av kommunal service samtidigt som beslut om
besparingar i och av verksamheter blir viktiga politiska avvägningar.

Ekonomisk sammanställning
Bokslut 2020
Intäkt

Budget 2021

-96

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

-555

555

Personalkostnader

3 242

3 726

3 212

514

Övriga kostnader

3 286

4 747

3 666

1 081

Summa Kostnader

6 528

8 473

6 877

1 596

Nettokostnad

6 432

8 473

6 322

2 151

Kommunfullmäktige

1 428

1 516

1 490

26

Kommunstyrelsen

5 004

6 957

4 832

2 125

Varav

Analys av ekonomi
Största delen av överskottet beror på att det i budgeten för kommunstyrelsen har reserverats
statsbidrag på 1 825 tkr för LSS-verksamheten där kostnadsutfallet ligger på LSSverksamheten.
Resterande del av överskottet kan kopplas till pandemin, med färre resor och kortare
sammanträden.
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Ledning och utveckling
Verksamhetens uppdrag














Administrativt stöd till politiken och verksamheten genom kommunkansli,
ekonomikontor, personalenhet, IT-enhet, löneenhet och telefonväxel
Övergripande ledning av kommunens verksamheter
Överförmyndarverksamheten
Kommunens försäkringar
Plan- och exploateringsverksamhet
Stöd till utveckling av näringslivet
Turistverksamhet och stöd till besöksnäringen
Trafikplanering (skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik)
Folkhälsofrågor
Säkerhetssamordning
Kommunala utvecklingsfrågor
Räddningstjänst (bidrag till Räddningstjänst Östra Skaraborg)
Renhållning (bidrag till Avfallshantering Östra Skaraborg)

Viktiga händelser under året
Det viktigaste händelserna inom Ledning och Utveckling under första delåret:









Ny kommunchef har rekryterats och tillträdde i maj.
Projekt har genomförts med att förbättra den offentliga miljön kring torget i centrum.
En ny utvecklingsplan för gång- och cykelvägar har antagits där även arbetet med den
nationella cykelleden längs Göta kanal ingår.
Flertalet förfrågningar kring etableringsmöjligheter har inkommit där material på kort
tid togs fram gällande en större förfrågan från ett batteritillverkande företag. Ett arbete
som resulterat i ett ökat intresse för Töreboda som plats.
Töreboda tog ett stort kliv i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat
Ett omfattande arbete startades upp för att ta fram en strategi för kommunens arbete
med Agenda 2030.
Arbetet med att ta fram förslag till utvecklingsplan för Älgarås kom igång på ett bra
sätt med en välbesökt medborgardialog.
En plan för att nå 10 000 invånare år 2030 har prioriterats.

Framtid
För att ytterligare skapa möjligheter till insyn i den demokratiska processen har det gjorts
förberedelser för att från och med 2022 webbsända kommunfullmäktiges sammanträden.
Förberedelser sker också inom Ledning och Utveckling inför valet som ska genomföras år
2022.
Inom projektet Töreboda 10-2030, att Töreboda ska vara 10 000 invånare år 2030, kommer en
rad aktiviteter arbetas med framåt. Det handlar om allt från att marknadsföra platsen till att
skapa möjligheter till arbetstillfällen och bostäder, men också att skapa attraktiva och trygga
miljöer att vistas i för kommunens invånare och besökare samt att skapa ett rikare utbud av
evenemang.
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Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
God måluppfyllelse och ett bra ekonomiskt resultat.

Verksamhetens måluppföljning
Attraktiv arbetsgivare

Kommentar
Överlag ett målområde som Ledning och Utveckling når upp till målsättningarna. Den relativt
låga sjukfrånvaron trots rådande pandemi kan förklaras med att medarbetare inom Ledning
och Utveckling har haft möjlighet till distansarbete om man uppvisat lindriga symtom. Ett
utvecklingsområde för verksamheten är Gott ledarskap där man inte riktigt når upp till
målsättningen enligt mätningen som genomfördes 2020, men ett arbete pågår vilket gör att
den samlade bedömningen ändå är ett gott resultat.
Verksamhetsmål
Känner till värdegrunden
Gott ledarskap
Känner till
arbetsplatsens mål
Motiverad på arbetet
- motivationsindex
God hälsa och låg
sjukfrånvaro

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 85

84

99 %

minst 85 %

88 %

104 %

4%

120 %

85 %

minst 85
5%

Företagsvänlig kommun. Ge alla förutsättningar till egenförsörjning.

Kommentar
Ett stort kliv togs i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat vilket vittnar om ett väl
fungerande samarbete mellan kommunen och företagarna och företagen sig emellan.
Företagandet i kommunen har klarat av pandemin bra och till stora delar fortsatt utvecklas.
När det gäller nystartande av företag inom kommunen så nås inte målet och där är sannolikt
pandemin en stor bidragande orsak.
Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Invånare 25-64 år med
eftergymnasial
utbildning.

minst 27 %

27 %

100 %

Nystartade företag per
år

minst 4,5

4

89 %

75

41

145 %

minst 50

58

116 %

Rankingen i Svenskt
Näringslivs
företagsklimat
Invånarna bedömer att
det finns bra möjligheter
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Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Antalet privata
arbetstillfällen

minst 1 750

1 966

112 %

Antalet privata
arbetsställen

minst 1 300

1 347

104 %

att få arbete inom rimligt
avstånd.

Stabil ekonomi med budget i balans

Kommentar
Verksamheterna över lag inom Ledning och Utveckling når sin budget för året vilket också
speglas i måluppföljningen. Visst extra utrymme har skapats med anledning av pandemin där
till exempel mindre evenemang anordnats än vad som planerades i budgetarbetet.
Verksamhetsmål
Andel budgetansvariga
med budget i balans

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

71 %

95 %

Nöjd med kommunens insatser och service
Kommentar
På grund av pandemin har begränsningar funnits i öppethållande av restauranger och caféer.
Någon mätning av kundnöjdheten för äldre och allmänheten har inte genomförts. Kundenkät
för skolmaten har genomförts där resultatet inte riktigt når upp till målet.
Verksamhetsmål
Nöjda gäster i
kommunens
restauranger och café

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 95 %

Oberoende och självständighet

Kommentar
Folkhälsorådet har under denna mandatperiod 2018-2022 genomfört det som finns i de
handlingsplaner som upprättades med utgångspunkt från den kartläggning som gjordes
gällande främjande och tvärsektoriellt arbete.
Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Andel personer som
upplever bra självskattat
hälsotillstånd

74 %

68 %

92 %

Andel personer som
upplever psykiskt
välbefinnande

84 %

86 %

102 %

Andelen invånare med
fetma minskar

18 %

18 %

100 %
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Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Användandet av
narkotika minskar. Andel
ungdomar som någon
gång provat

4%

4%

100 %

Användandet av alkohol
minskar. Andel
ungdomar med
frekventa alkoholvanor.

12 %

19 %

42 %

minst 50 %

0%

0%

Nyanlända som efter
etableringsuppdraget
börjat arbeta eller
studera

Nyanlända som efter etableringsuppdraget börjat arbeta eller studera
Under 2021 har antalet nyanlända varit väldigt få vilket gör att det inte går att redovisa siffror.
I kontakt med Arbetsförmedlingen har man svarat upp på följande sätt:
"Detta blir lite knepigt då volymerna är så små nu. Vi har idag 8 som lämnat men det är ju
bara 5 som passerat 90 dagar och de är i Jobb och utvecklingsgarantin just nu så 0 % av dessa
har jobb eller studier på heltid".
För perioden september till december 2021 finns ingen tillgänglig statistik från
Arbetsförmedlingen. Vidare har vi under hösten 2021 sett en stor nergång i arbetslöshet bland
utrikesfödda i Töreboda kommun. Under december 2021 har arbetslösheten minskat med 4,3
% i denna grupp vilket är bra men samtidigt är arbetslösheten totalt 23 % i den gruppen.
Vidare ser vi också en nedgång i det antal som i dag studerar på SFI samtidigt som
arbetsmarknad och försörjning fortsatt prioriterar insatser för målgruppen. Prioritet blir att än
mer tydligt utveckla praktiska insatser i kombination med SFI och språkutveckling.

Trivsamt boende
Kommentar
Inga större bostadsprojekt har genomförts under året. Några småhusbyggnationer har skett
eller pågår och ett nytt trygghetsboende börjar ta form i centrala Töreboda. Mycket
förberedande arbete för kommande bostadsprojekt som till exempel exploateringsområdet
östra Gastorp "Lerlyckan" där detaljplanearbetet gått enligt plan. Ansökan om optioner på
tomter för utredande av förutsättningar för flerbostadshusexploateringar har inkommit.
Verksamhetsmål
Fler bostäder uppförs
Invånare upplever att
det är lätt att hitta ett bra
boende

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 10 %

4%

40 %

25 st.
5,5

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle

Verksamhetsmål
Kommunalt använda
personbilar drivs med
förnybara bränslen
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Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Kommunens egna
lokaler värms upp med
hjälp av fossilfria
bränslen

100 %

100 %

100 %

Den el som används i
kommunen är förnybar
och lokalt producerad.

minst 50 %

100 %

200 %

Sorterar avfall och
arbetar för att minska
andelen avfall

minst 75 %

90 %

120 %

Kommunalt använda personbilar drivs med förnybara bränslen
Kommunen använder i dagsläget 56 personbilar i sin verksamhet, inklusive lätta lastbilar (se
fördelning i tabellen nedan). Majoriteten av bilarna är icke-laddningsbara hybridbilar med
bensin/el-motorer och laddas under körning. Elmotorn bidrar alltså primärt till att sänka
bensinförbrukningen och dessa fordon kan därför inte klassas som att de bidrar till att målet
uppfylls såsom det är formulerat idag. De bilar i flottan som kan klassas som drivna av
förnybara bränslen är de som drivs av bensin/etanol (där etanol är primära drivmedlet) och
HVO, det vill säga 2 st. av 56 totalt. Måluppfyllelsen blir därför 3,5 %. Ett arbete med en
övergång till elbilar inom hemtjänst är påbörjat och ansökningar om investeringsstöd för
laddstolpar är inskickat.
I Kolada redovisas varje år andel miljöbilar i kommunorganisationen, vilket kan vara ett bra
komplement till detta mål. 2018 låg kommunen på 55 % miljöbilar inom organisationen, 2019
var andelen 48 % och 2020 hade andelen sjunkit ytterligare till 40 %. Minskningen kan
förklaras av att andelen dieselbilar ökat.
Drivmedel

Antal bilar

Förändring mot 2019

Bensin

3

0

Bensin/etanol

1

0

Bensin/el

35

-6

Diesel

16

6

1

1

Diesel (HVO)

Sammanställning av kommunorganisationens bilpark 2021-07-07.
Kommunens egna lokaler värms upp med hjälp av fossilfria bränslen
Majoriteten av kommunens lokaler värms upp med hjälp av fjärrvärme, där produktionen
består av spillvärme från industri samt bioenergi. Några fastigheter värms med pelletseldad
värmepanna (dock med olja som toppvärme), ytterligare några värms med värmepumpar och i
några få fall direktverkande el. På Töreboda Bad & Camping finns solvärme som komplement
till elvärmesystemet. All uppvärmning sker fossilfritt.
Den el som används i kommunen är förnybar och lokalt producerad.
Töreboda kommun köper sin el av E-on där elmixen framför allt består av
kärnkraftsproducerad el. All inköpt el är fossilfri, dock inte lokalproducerad eller fossilfri.
Sorterar avfall och arbetar för att minska andelen avfall
Under 2019 kom beslut om att alla verksamheter som bedrivs i kommunens lokaler ska
sortera sitt avfall. Sedan dess har kommunen infört sortering i nästintill alla sina
verksamheter. Alla skolor, administrativa byggnader och vårdcentralen sorterar sitt avfall och
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köken jobbar aktivt med minskat matsvinn. Verksamhetscheferna redovisar måluppfyllelse i
Stratsys och den uppgår nu till 90 %.

Turism- och besöksnäring

Verksamhetsmål
Besökare/gäster är
mycket nöjda med sitt
besök i Töreboda
kommun
Antal sysselsatta i
turismberoende
branscher

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

99 %

132 %

minst 120 st.

164 st.

137 %

Besökare/gäster är mycket nöjda med sitt besök i Töreboda kommun
Turism och information
Ingen undersökning har genomförts under år 2021. Utfallet avser år 2019. Undersökningen
har inte genomförts under Coronapandemin.

Ekonomisk sammanställning
Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

-14 014

-6 274

-9 168

2 894

Personalkostnader

15 650

16 061

12 157

3 904

Övriga kostnader

39 805

35 263

40 547

-5 284

Summa Kostnader

55 455

51 324

52 705

-1 381

Nettokostnad

41 440

45 050

43 537

1 513

21 240

24 021

22 867

1 154

2 164

1 904

2 201

-297

-1

1

Intäkt

Varav
Utveckling Ledning
Överförmyndarverksamhet
Mottagningsenheten

-100

Köp av verksamhet
Ekonomienhet Töreboda

4 187

4 627

4 146

481

IT-enhet Töreboda

4 553

4 695

4 575

120

Löneenhet Töreboda

2 113

2 312

2 211

101

RÖS Töreboda

7 283

7 491

7 538

-47

Analys av ekonomi
Ledning och Utveckling gör ett resultat något bättre än budget där ett visst utrymme skapats
inom turismområdet med anledning av pandemin. Kommunens köp av den MTGgemensamma ekonomiavdelningen har gett ett överskott på grund av vakanser. Samtidigt
finns ökade kostnader för arbetet med översiktsplanen.
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Måltidsverksamhet
Verksamhetens uppdrag
Tillagning och servering av mat till äldreomsorg, gruppbostäder, förskola, skola och
fritidshem.

Viktiga händelser under året
Björkängens och Krabbängsgårdens restaurang som varit stäng sedan maj 2020 pga.
pandemin men öppnade åter under hösten 2021.
Öppnandet av restaurangerna var efterlängtat men trots det så har inte besöksantalet nått
normalnivån. Det beror till stor del på pandemin.
Nytt kostdatasystem upphandlas och ska under hösten implementeras för att vara i bruk
årsskiftet 2021/2022.

Framtid
Måltidsverksamheten står inför en stor utmaning de kommande åren. Andelen grön mat på
tallriken måste öka, dels ur hälsosynpunkt men också om vi ska nå målen i Klimat 2030.
Under de kommande åren har vi ett stort antal pensionsavgångar och ser stora utmaningar i att
hitta kompetent personal. Samma utmaning gäller också gällande vikarier till verksamheten.
Införandet av det nya kostdatasystemet ger många fördelar för verksamheten. Det blir bland
annat lättare att få fram statistik avseende svinn och klimatdata.
Verksamheten ser ett renoveringsbehov i Kilenskolans och Moholms kök. I Moholms matsal
behövs det en ombyggnation för att dämpa ljudet från diskmaskinen medan eleverna äter.

Verksamhetens måluppföljning
Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsmål
Känner till värdegrunden
Gott ledarskap
Känner till
arbetsplatsens mål
Motiverad på arbetet
- motivationsindex
God hälsa och låg
sjukfrånvaro

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

85 %

95 %

112 %

minst 85

84

99 %

minst 85 %

75 %

88 %

minst 85

78

92 %

5%

11 %

-20 %

God hälsa och låg sjukfrånvaro
53 % av denna frånvaro är långtidsfrånvaro (mer än 60 dagar).
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Stabil ekonomi med budget i balans

Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

100 %

133 %

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Nöjda med skolmaten

minst 90 %

81 %

90 %

Nöjda gäster i
kommunens
restauranger och café

minst 95 %

0%

0%

Andel budgetansvariga
med budget i balans

Nöjd med kommunens insatser och service

Verksamhetsmål

Nöjda gäster i kommunens restauranger och café
Någon enkät har inte gjorts då restaurangen i stort sett varit stängd hela året.

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle

Verksamhetsmål
Sorterar avfall och
arbetar för att minska
andelen avfall

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

100 %

133 %

Ekonomisk sammanställning
Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

-21 830

-21 032

-20 176

-856

Personalkostnader

10 349

11 013

10 306

707

Övriga kostnader

10 398

10 019

9 869

150

Summa Kostnader

20 747

21 032

20 176

856

Nettokostnad

-1 084

Intäkt

Analys av ekonomi
Måltidsverksamheten redovisar budget i balans för 2021. Den rådande pandemin har också
inneburit ett intäktsbortfall då många gäster varit frånvarande. Även avvecklingen av
Migrationsverkets asylboende har påverkat antalet sålda portioner.
Brist på personal i yrkeskategorin gör det svårt att rekrytera men också att hitta vikarier vid
frånvaro. Detta har medfört att verksamheten har gjort ett överskott på personalkostnader och
därmed kompenserar intäktsbortfallet. Björkängens restaurang öppnade under hösten men
beräknas inte återgå till normal verksamhet förrän tidigast 2022 på grund av den rådande
pandemin.
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Förskola
Verksamhetens uppdrag
Förskolan





Ska lägga grunden för ett livslångt lärande.
Vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och
lärande bildar en helhet
Arbeta utifrån läroplanen (Lpfö 18) och gällande lagstiftning

Viktiga händelser under året
Flertalet barn med särskilt stöd upptäcks på förskolan och dessa kräver resurs och stöd.
I Moholm förändrades ledningsfunktionen på förskolan i november månad, tidigare rektor
fick annan rektorstjänst inom kommunen och verksamheten söker nu en ersättare på deltid.
Modulerna på Kornknarren har brukats under tre år nu och väntan på en ny förskola märks då
det är trångt och ljudnivån inte är bra ur en arbetsmiljösynpunkt. Förskolans utomhusmiljö har
blivit färdig under året och nu finns det lärande aktiviteter för barnen även utomhus.
Under hösten har läs-skriv-språk-planen varit i fokus och fortsatt arbete med denna blir det
nästa år för att förhoppningsvis få den klar och implementerad till höstterminen 2022.
Covid-19 har varit fortsatt utmanade för att hålla god kvalité på undervisningen. Fortsatt hög
till mycket hög sjukfrånvaro hos personal och barn.
Kvällsförskolan har haft högre närvaro än förra året. Vi upplever att många har behov samma
dagar vilket gör att resurs behövs, detta till en ökad kostnad.

Framtid
I Moholm minskar barnantalet vilket gör att verksamheten minskar och går från 5 till 4
avdelningar.
Behov av lärare till förskolan kommer att öka då personalstyrkan blir äldre.
En del lokaler är i behov av underhåll.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
Bra resultat på enkäter.
Ansträngd budget för att kunna rekrytera och behålla legitimerade lärare samt behålla
öppettiderna samt kvällsomsorgen.

Verksamhetens måluppföljning
Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsmål
Känner till värdegrunden
Gott ledarskap

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

85 %

80 %

94 %

minst 85

76

89 %

Bilaga till årsredovisning 2021 – Töreboda kommun
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Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 85

82

96 %

Andel legitimerade
förskollärare

minst 66 %

69 %

104 %

God hälsa och låg
sjukfrånvaro

5%

5%

100 %

minst 85 %

100 %

118 %

Motiverad på arbetet
- motivationsindex

Känner till
arbetsplatsens mål

Känner till värdegrunden
Personal blandar ihop vision med värdegrund, vi får förtydliga detta på våra APT framöver.
Andel legitimerade förskollärare
Förskola
Fortsatt hög andel legitimerade förskollärare. Bra arbetsvillkor och fortbildning med digitalt
fokus är två orsaker till att vi både kan rekrytera samt behålla behörig personal på förskolan i
Töreboda.

Stabil ekonomi med budget i balans

Verksamhetsmål
Andel budgetansvariga
med budget i balans

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

60 %

80 %

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 95 %

100 %

105 %

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

70 %

78 %

111 %

minst 90 %

100 %

111 %

Trygg och säker kommun

Verksamhetsmål
Trygghet i förskolan

Nöjd med kommunens insatser och service

Verksamhetsmål
Plats på förskola på
önskat placeringsdatum
Nöjda med förskolan

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle
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Verksamhetsmål
Sorterar avfall och
arbetar för att minska
andelen avfall

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

100 %

133 %

Ekonomisk sammanställning
Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

-12 308

-12 486

-10 936

-1 550

Personalkostnader

44 301

44 219

45 102

-883

Övriga kostnader

16 318

21 352

17 517

3 835

Summa Kostnader

60 619

65 571

62 619

2 952

Nettokostnad

48 311

53 085

51 683

1 402

7 783

7 747

8 265

-518

13 245

12 990

12 956

34

8 106

9 352

9 091

261

10 031

9 777

9 745

32

Bergmansgården

6 697

6 407

6 606

-199

Näckrosen

3 015

3 573

3 360

213

-567

3 239

1 659

1 580

Intäkt

Varav
Tallkotten
Kornknarren
Syrenen
Kastanjen

Centralt anslag

Analys av ekonomi
Förskolan redovisar ett positivt resultat på 1 400 tkr för 2021.
Detta beror på förändring av timlöneskuld, utökade migrationsintäkter (mot de
prognosticerade) samt återbetalning överskott från måltidsverksamhet.
Enheterna har dessutom påbörjat arbetet med att få budget i balans på ett bra sätt, bl.a. genom
att minska vikariekostnaderna.
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Grundskola
Verksamhetens uppdrag
Kommunen ansvarar för grundskola för alla barn och ungdomar som är folkbokförda i
Töreboda och åldersmässigt är mellan sex och sexton år gamla och har skolplikt.
I Töreboda kommun finns 3 åk F-6 skolor varav en fristående skola. Det finns en åk F-3 och
en åk 4-6 samt en skola för elever i åk 7-9.

Viktiga händelser under året
Nedläggningen av asylboenden i Moholm och Älgarås har haft en stor inverkan på skolorna
och en anpassning pågår.
En rektorsorganisation har genomförts och kommer att medföra ytterligare förändringar och
besparingar under 2022.
Under hösten genomförde Skolinspektionen en tillsyn på Älgarås skola gällande
undervisning, särskilt stöd och extra anpassningar. Skolan fick blanka papper på tillsynen.
Lärarna läser SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) utifrån satsningen
Nyanländas lärande.
Elevhälsopersonal har tillsammans med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) under
höstterminen arbetat för att synliggöra främjande och förebyggande behov på skolorna och
anpassa aktiviteter utifrån behov.
Arbetet med likvärdiga dokument och utredningar i behov av särskilt stöd (USS) som pågick
under 2020 har implementerats.
Barnhälsan har startat upp konsultationsmöten med personalen som de kallar
BarnHälsoMöten (BHM). De har även arbetat med en språkplan i förskole
utvecklingsgruppen.
Samverkansprojekt mellan skola, socialtjänst och HLS fortsätter och verksamheter har bl.a.
arbetat utifrån förutbestämda veckor med hälsotema.
En matematikplan för F-6 har arbetats fram utifrån en projektansökan av SIS-bidrag från
specialpedagogiska skolmyndigheten.
På grundsärskolans enheter har man arbetat hårt med sina verksamhetsmål som handlar om att
öka elevernas möjlighet till kommunikation samt självständighet i olika situationer.

Framtid
Fortsatt förändring av organisation kommer att behövas och även utföras då vi i nuläget inte
har en budget i balans.
Flytten av avdelningen Galaxen till Kilenskolan till starten av hösten 2022 är av stor
betydelse. Pågående planering för lokaler står i fokus.
Elever i behov av särskilt stöd ställer stora krav på skolan. Det finns en oro att skolan kommer
få svårt att följa skollagen, och samtidigt kunna få en budget i balans.
Ny läroplan genomförs till hösten, implementering och fortbildning är påbörjad men arbete
kvarstår.
Minskat elevantal medför låga elevantal/klass.
Vi fortsätter använda konsult till psykolog och läkare utifrån att det är svårt att få dessa
Bilaga till årsredovisning 2021 – Töreboda kommun
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tjänster tillsatta då det är låg tjänstgöring. Regeringen har i en utredning om "elevers
möjlighet att nå kunskapskraven" beskrivit att man ska analysera bestämmelserna om tillgång
till elevhälsa och föreslå hur det kan förtydligas och vad som är en acceptabel lägstanivå. Vi
har inte sett svaret på detta ännu, men det kan komma att påverka kravet på antal tjänster i
framtiden.
Ett ökat antal elever har mottagits till särskolan de senaste åren. Verksamheten beräknas ha
elevunderlag under en 3-årsperiod framöver men det bygger på att vårdnadshavare önskar
särskola och inte individintegrering. Det bygger även på att eleverna från andra kommuner får
gå kvar hos oss.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
Verksamhet utbildning gör ett rejält underskott 2021. Den största orsaken är att
organisationen inte har lyckats anpassa verksamheten efter de uteblivna intäkterna från
migrationsverket, intäkter som dessutom har kunnat fördelas till andra kostnader.
Nu måste verksamheten anpassa enheternas kostnader efter budget och här har varje enhet ett
stort ansvar med att hålla den budget som tilldelats.
Resultaten är låga och i negativ trend sedan flera år. Här blir det en stor utmaning att öka
kvalitén och samtidigt minska kostnaderna.

Verksamhetens måluppföljning
Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

85 %

80 %

94 %

Gott ledarskap

minst 85

86

101 %

Motiverad på arbetet
- motivationsindex

minst 85

86

101 %

Andel legitimerade
lärare

minst 90 %

87 %

97 %

Andelen pedagogiskt
utbildad personal inom
fritidshem

minst 50 %

50 %

100 %

5%

5%

100 %

minst 85 %

99 %

116 %

Känner till värdegrunden

God hälsa och låg
sjukfrånvaro
Känner till
arbetsplatsens mål

Känner till värdegrunden
Personal blandar ihop vision med värdegrund. Vi får förtydliga detta på våra APT framöver.

Stabil ekonomi med budget i balans

Bilaga till årsredovisning 2021 – Töreboda kommun

16(62)

Kommentar
Tätare träffar med controller för de enheter som inte har en budget i balans. Handlingsplan
ska upprättas för varje prognos som visar på ett underskott.
Verksamhetsmål
Andel budgetansvariga
med budget i balans

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

57 %

76 %

Trygg och säker kommun

Kommentar
Målvärdet i stort sett uppnått. Fortsatt diskussion kring begreppet trygghet. Det tycks skilja
framförallt mellan olika ålder på eleverna. Framkommer vid elevintervjuer att det är ett fåtal
elever som påverkar känslan av trygghet.
Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Trygghet i åk 5

minst 95 %

99 %

104 %

Trygghet i åk 9

minst 93 %

88 %

95 %

Trygghet på fritidshem

minst 95 %

95 %

100 %

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Nöjda elever i åk 5

minst 90 %

91 %

101 %

Nöjda elever i åk 9

minst 90 %

83 %

92 %

Nöjd med kommunens insatser och service

Verksamhetsmål

Nöjda elever i åk 5
Summerat snittresultat från elevenkäten på de som svarat "stämmer helt och hållet, stämmer
ganska bra" på samtliga frågor.

Oberoende och självständighet

Kommentar
Elever i behov av särskilt stöd har rätt till stöd. Skollagen anger att om en elev har behov av
särskilt stöd ska eleven ges sådant. Vår kommuns medborgares socioekonomiska
sammansättning påverkar resultatet och innebär en utmaning i uppgiften för skolan att verka
kompenserande.
Verksamhetsmål
Resultaten på nationella
prov i åk 3 förbättras.

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 80 %

55 %

68 %
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Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Resultaten på nationella
prov i åk 6 förbättras

minst 85 %

0%

0%

Elever i åk 9 som är
behöriga till
yrkesprogram,
kommunala skolor

minst 80 %

74 %

93 %

Resultaten på nationella prov i åk 3 förbättras.
Grundskola
Felaktig summering av procent från enheter, inte antal. Värdet stämmer inte
Resultaten på nationella prov i åk 6 förbättras
Grundskola
Nationella prov har inte genomförts detta år enligt nationellt beslut.
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor
Totalt 103 elever direktsökande från Töreboda Centralskola och 75 av dem är behöriga elever
till yrkesprogram. Ett resultat vi inte är nöjda med då våra prioriterande insatser har fungerat
och delvis ökat resultaten. Tyvärr dras procentsatsen ner av två faktorer: Psykisk ohälsa
(hemmasittare) och Covid. Den psykiska ohälsan skulle varit ett prioriterat område detta läsår
med flera planerade insatser som tyvärr fick pausas p.g.a. Covid. Distansundervisningen slog
hårdast mot de med redan dåliga resultat, något som uppmärksammats i hela riket. Fortsatt
arbete med extra anpassningar och nyanländas lärande (SKUA) gör att vi har en god
förhoppning om ytterligare förbättring.

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle

Nämnd/verksamhetsm
ål
Sorterar avfall och
arbetar för att minska
andelen avfall

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

100 %

133 %

Ekonomisk sammanställning
Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

Intäkt

-39 318

-36 854

-45 875

9 021

Personalkostnader

114 206

112 223

114 888

-2 665

51 577

52 187

63 312

-11 125

Summa Kostnader

165 783

164 410

178 200

-13 790

Nettokostnad

126 465

127 556

132 324

-4 768

9 176

12 429

11 481

948

Kilenskolan

24 718

23 838

24 800

-963

Björkängskolan

20 655

14 477

16 374

-1 897

Älgarås skolan

6 443

7 898

7 350

548

Övriga kostnader

Varav
Moholms Skola
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Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

32 260

34 001

32 893

1 108

Bryggan

2 791

2 450

1 228

1 222

Nyponet

11

3 293

2 871

422

Barn- och
elevhälsan

10 588

9 921

9 277

644

Centralt anslag

21 852

19 249

26 049

-6 800

Centralskolan

Analys av ekonomi
Grundskolan redovisar ett negativt resultat uppgående till 4 800 tkr år 2021.
Förbättring av tidigare prognos, som visade på ett större underskott, beror på förändring av
timlöneskuld, utökade migrationsintäkter (mot de prognostiserade), återbetalning överskott
från måltidsverksamhet samt vakant rektorstjänst under hösten.
Enheterna har dessutom påbörjat arbetet med att få budget i balans på ett bra sätt.
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Gymnasieskola
Verksamhetens uppdrag
Gymnasieskolan ska:


förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och
utveckla kunskaper

Töreboda kommun köper de flesta gymnasieplatser från andra kommuner.
I Töreboda bedrivs endast Introduktionsprogrammet IM.

Viktiga händelser under året
IM-programmet har minskat både när det gäller personal och när det gäller elever.
Minskningen gällande elever är beroende på Migrationsverkets avveckling av asylboenden
och minskningen av personal kopplad till minskat elevunderlag och därmed en minskad
budget för verksamheten.

Framtid
Den framtid som är överblickbar innebär en fortsatt anpassning av verksamheten till budget
och ett minskat elevunderlag. I det läge elevantalet krymper ytterligare kan ett fördjupat
samarbete med grundskolan vara ett sätt att klara organisationen då det är svårt att rekrytera
på egen hand då tjänsterna blir små deltidstjänster i vissa ämnen och för elevhälsan.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
IM har i nuläget ett för litet antal elever för att med nuvarande organisation kunna nå en
budget i balans. Samverkan med andra skolor eller enheter i kommunen är nödvändig och
utreds.

Verksamhetens måluppföljning
Attraktiv arbetsgivare

Kommentar
Värdegrunden behöver förtydligas på APT. Man uppfyller den men har svårt att referera den.
Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

85 %

71 %

84 %

Gott ledarskap

minst 85

74

87 %

Motiverad på arbetet
- motivationsindex

minst 85

80

94 %

5%

5%

100 %

minst 85 %

86 %

101 %

Känner till värdegrunden

God hälsa och låg
sjukfrånvaro
Känner till
arbetsplatsens mål
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Stabil ekonomi med budget i balans

Kommentar
För få elever. Svårt att ha en budget i balans. Professioner som elevhälsa kostar mycket per
elev när elevantalet är lågt.
Verksamhetsmål
Andel budgetansvariga
med budget i balans

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

50 %

67 %

Oberoende och självständighet

Kommentar
Då kommunen har få elever per årgång varierar utfallet. Resultatet är inte tillfredställande.

Verksamhetsmål
Gymnasieelever med
examen eller
studiebevis inom 4 år

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 85 %

68 %

80 %

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

100 %

133 %

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle

Verksamhetsmål
Sorterar avfall och
arbetar för att minska
andelen avfall

Ekonomisk sammanställning
Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

-5 433

-4 189

-3 640

-549

8 826

8 083

7 610

473

Övriga kostnader

40 844

42 901

43 107

-206

Summa Kostnader

49 670

50 984

50 716

268

Nettokostnad

44 237

46 795

47 076

-281

2 867

3 957

4 318

-361

38 229

39 891

39 382

509

883

900

828

72

2 257

2 047

2 548

-501

Intäkt
Personalkostnader

Varav
IM-programmet
IKE gymnasieskola
Ledning
Kanalskolan
Centralt anslag
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Analys av ekonomi
IM-programmet redovisar ett underskott på -363 tkr för 2021.
Antalet asylsökande elever har minskat och i takt med detta den ersättning som
Migrationsverket betalar till kommunen för de asylsökandes skolgång.
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Vuxenutbildning
Verksamhetens uppdrag
Vuxenutbildningen består av:
Grundläggande och gymnasial utbildning, Svenska för invandrare (SFI), Komvux som
särskild utbildning (Särvux).

Viktiga händelser under året
Under året har politiskt beslut tagits att lägga ned yrkesutbildningarna inom restaurang, butik
samt bageri. Beslutet avsåg att inte göra ett nytt intag av elever inför höstterminen 2021. De
elever som påbörjat sin utbildning slutförde den under höstterminen.
Under augusti 2021 skedde en nystart av Vård- och Omsorgsutbildningen för vuxna. Av 38
sökande fick 20 Törebodaelever och 6 Gullsångselever möjlighet att starta en treterminers
utbildning till undersköterska.

Framtid
Andelen elever på SFI har minskat de senaste två åren och nu stabiliserat sig på en lägre nivå
med ett lika stort antal elever som startar som de elever som klarat sina kurser och avslutar
utbildningen.
Kurserna på gymnasial nivå lockar inte bara våra nyanlända elever som vill komplettera sina
betyg för att kunna bli antagna till högre studier utan även många elever som inte fullföljt sina
gymnasiestudier och siktar på en fullständig gymnasieexamen. Andelen elever som vill
återuppta och fullfölja sina studier på grundläggande och gymnasial nivå har ökat.
Under hösten 2021 genomfördes ytterligare utökning av antalet kurser som genomförs i form
av fjärrundervisning.
Det är stor efterfrågan på Yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen och vi får tyvärr neka
många sökande på grund av bristande ekonomiska resurser i budget.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
Verksamheten har ställt om utbildningen både med hänsyn till pandemin men också i
samband med nedläggning av kök och bageri. Detta har medfört omplaceringar och avslut av
personal vilket innebär att det är svårt att nå en budget i balans under en avvecklingsperiod.

Verksamhetens måluppföljning
Attraktiv arbetsgivare

Kommentar
Målvärdena i stort sett uppnådda. Fortsatt arbete med att hålla i och hålla ut för att behålla
eller öka resultaten.
Verksamhetsmål
Känner till värdegrunden

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

85 %

71 %

84 %
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Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Gott ledarskap

minst 85

74

87 %

Motiverad på arbetet
- motivationsindex

minst 85

80

94 %

5%

3%

140 %

minst 85 %

86 %

101 %

God hälsa och låg
sjukfrånvaro
Känner till
arbetsplatsens mål

Stabil ekonomi med budget i balans

Kommentar
Svårt när man avvecklar och inte får intäkter men samtidigt har kvar lönekostnader p.g.a.
uppsägningstid.
Verksamhetsmål
Andel budgetansvariga
med budget i balans

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

50 %

67 %

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

100 %

133 %

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle

Verksamhetsmål
Sorterar avfall och
arbetar för att minska
andelen avfall

Sorterar avfall och arbetar för att minska andelen avfall
Allt avfall sorteras i fraktioner plast, glas, wellpapp, matavfall etc. som sedan transporteras till
återvinning där så är möjligt. Eleverna inom Kök/storkök, Bageri/konditori utbildas i
svinnhantering och avfallshantering. Mängden matavfall mäts.

Ekonomisk sammanställning
Intäkt
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader
Nettokostnad

Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

-12 453

-6 618

-5 861

-757

10 627

10 283

9 953

330

8 299

5 391

7 110

-1 719

18 927

15 674

17 064

-1 390

6 474

9 056

11 202

-2 146

-301

971

3 623

-2 652

599

1 000

896

104

Varav
Påbyggnadsutbildning
gymnasievux
IKE köpta platser
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Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Grundläggande
vuxenutbildning

2 637

2 515

2 515

SFI

3 116

3 745

3 492

Budgetavvikelse

253

Analys av ekonomi
Vuxenutbildningen redovisar ett underskott på 2 100 tkr för 2021.
Elevintäkterna har till viss del uteblivit på grund av att verksamheten inte gör något nytt intag
och att utbildningen inom restaurang, bageri och butik läggs ned. Det motsvarar lägre intäkter
men personalkostnaden är densamma året ut. Dessutom har hyreskostnaden på 1700 tkr för
lokalen 2022/2023 bokats upp i bokslutet 2021 då verksamhet är avslutad.
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Kultur- och fritidsverksamhet
Verksamhetens uppdrag
Kultur och fritid innefattar:
Kulturskola
Bibliotek
Simhall
Fritidsgård
Stöd till föreningar

Viktiga händelser under året
Funktionen meröppet bibliotek infördes på huvudbiblioteket i december 2021 med bidrag från
Kulturrådet. En gemensam webbportal för Bibliotek Mellansjö väntas lanseras under januari
2022.
Kulturskolan har i stort sett inte kunna ha några fysiska konserter eller skolkonserter under
året, istället så har man lanserat ett nytt ämne, film & media. Bidrag från Statens kulturråd
finansierar detta ämne.
Simhallen har åter öppnat för allmänheten under augusti. Trots den pågående
Coronapandemin har vi ändå kunnat ha simundervisning enligt planerat och Corona-anpassad
simskola under sommarlovet.
På grund av pandemin har fritidsgårdens verksamhet varit stängd stora delar av året. Sedan
verksamheten öppnade för besökare har intresset från ungdomarnas sida av att besöka
fritidsgården varit stort.

Framtid
Enligt beslut kommer filialerna att behålla sina bemannade timmar även efter införandet av
meröppet vilket avses ske våren 2022. Samarbetet Bibliotek Mellansjö löper på sitt fjärde år
och styrgruppen kommer nu att lägga tid på vision för utvecklat samarbete. Projektet Digital
delaktighet har visat att behovet av stöd och digital vägledning är mycket stort i
lokalsamhället.
På kulturskolan så kommer man utveckla ämnet digitalt musikskapande. Ett steg i
utvecklingen är att vi har kunnat fortbilda ett par ordinarie lärare i digitalt musikskapande och
programmet Logic.
På grund av att simhallen hållit stängt under större delen av Coronapandemin har all personal
arbetat dagtid. Det har inneburit att kvaliteten på simundervisningen har ökat och det har lett
till att fler barn har lärt sig att simma.
Arbetsgruppen som arbetet med frågan om inriktning för fritidsgården har sett ett behov av
och en möjlighet i att utöka verksamheten med syfte att skapa en arena för tidiga insatser.
Gruppens tanke är att fritidsgården, i en utvecklad och utökad version, ska vara en kontaktyta
där individers behov av tidiga insatser blir synligt.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
En god måluppfyllnad utifrån de speciella faktorer som präglat detta år.
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Verksamhetens måluppföljning
Attraktiv arbetsgivare

Kommentar
Små enheter där individuella svar påverkar resultatet stort.
Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

85 %

62 %

73 %

minst 85

66

78 %

minst 85 %

77 %

91 %

minst 85

67

79 %

5%

1%

180 %

Känner till värdegrunden
Gott ledarskap
Känner till
arbetsplatsens mål
Motiverad på arbetet
- motivationsindex
God hälsa och låg
sjukfrånvaro

Stabil ekonomi med budget i balans

Kommentar
Internhyresavtal som felaktigt har tolkats och därmed belastat en redan liten budget.
Verksamhetsmål
Andel budgetansvariga
med budget i balans

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

60 %

80 %

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

35 %

42 %

120 %

minst 85 %

95 %

112 %

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

100 %

133 %

Nöjd med kommunens insatser och service

Verksamhetsmål
Deltagande i
kulturskolan
Nöjda
biblioteksbesökare

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle

Verksamhetsmål
Sorterar avfall och
arbetar för att minska
andelen avfall
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Sorterar avfall och arbetar för att minska andelen avfall
Kultur- och fritidsverksamhet
Målvärdet uppfyllt

Ekonomisk sammanställning
Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

-1 587

-1 784

-2 489

705

Personalkostnader

7 739

7 946

7 650

296

Övriga kostnader

9 510

12 923

14 605

-1 682

Summa Kostnader

17 249

20 869

22 255

-1 386

Nettokostnad

15 662

19 085

19 766

-681

Biblioteket

3 768

3 731

3 380

351

Kulturskolan

3 340

3 600

3 599

1

Idrotts- och simhall

3 771

5 127

4 946

181

Fritidsgården

583

320

599

-279

Övrig
kulturverksamhet

670

1 530

1 270

260

Övrig
Fritidsverksamhet

2 725

4 547

5 827

-1 280

Intäkt

Varav

Analys av ekonomi
Kultur- och fritid redovisar ett underskott på 680 tkr. Försämringen mot tidigare prognos
beror på utökade kostnader för el (Töreshov) på ca 200 tkr.
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LSS och arbetsmarknad
Verksamhetens uppdrag
Verkställighet av LSS- lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta.
Socialpsykiatrisk verkställighet enl. SoL, Boendestöd och Dagverksamhet.
Försörjningsstöd enl. SoL
Missbruksvård enl. SoL och LVM
Kommunala arbetsmarknadsåtgärder
Bemanningsenhet

Viktiga händelser under året
LSS & Socialpsykiatri: Under året har behovet av barnboende ökat markant, lokalbristen är
akut för att komplettera Killingen. Bemanningen börjar bli en stor utmaning. Ett
bemanningsprojekt startade i höst där tre enheter ska lägga sina schema tillsammans för att
öka grundbemanningen och erbjuda personalen den sysselsättning de önskar. Personal
kommer att arbeta på flera enheter och vi tror att det kommer att inspirera till utveckling och
trivsel hos personal.
Inom personlig assistans ser vi utökning av ärenden, främst barn, där insatsen blir
kommunens ansvar från första till sista timmen.
IFO Vuxna: Flera hemmaplanslösningar växer fram tillsammans med beroendeenheten och
boendestöd. Digitaliseringen av vissa delar av processen har genomförts och målet är uppfyllt,
vi avvaktar nu nytt system inom IFO innan fortsatt utveckling sker.
AMT/AME: Målgruppen ändras och fler individer har mycket lång väg till självförsörjning.
Enheten har organiserat sig för att mer kunna coacha tillsammans för att nå självförsörjning.
Arbetsförmedlingens reformering har skapat mycket frågor under året vad det ska innebära
för kommunens arbete tillsammans med arbetsförmedlingen. Det finns en oro för att vissa
individer inte kommer få tillräckligt stöd utan finnas kvar i försörjningsbehov från
kommunen. Vi kommer därför parallellt att jobba med dessa individer för att följa
utvecklingen.
På IFO vuxna finns en mycket liten bemanning och där har två av tre varit påtagligt berörda
av Covid vilket inneburit att det varit svårt att hantera och följa upp klientarbetet.
LSS ledning har haft stora utmaningar där chefstjänster varit vakanta pga. sjukfrånvaro eller
att tjänst lånats ut till annan verksamhet.
Sammantaget har verksamheterna gjort ett fantastiskt arbete tillsammans med all personal för
att hantera vardagen och det har slitit hårt på de anställda men vi hoppas nu att den största
utmaningen avtar.
Bemanningsenheten: Verksamheten har under året varit ansträngt och haft svårt att klara
verksamheternas behov av vikarier.

Framtid
LSS verksamheten förväntas växa. Vad de olika utredningarna av LSS lagstiftningen kommer
att ge vet vi inte men förslag finns att det skall finnas en huvudman för personlig assistans.
Det finns även förslag på fler insatser inom LSS ex boendestöd. Kommunen ligger idag högt
med antal insatser/kommuninvånare i förhållande till jämförbara kommuner.
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Lokaler som är ändamålsenliga måste finnas för att växa i, dels behövs både nya lokaler för
barn men även för vuxna. Våra dagliga verksamhet behöver också mer ändamålsenliga lokaler
så att samverkan mellan personalgrupper kan möjliggöras.
IFO vuxna och AMT/AME: Kommuninvånare med komplexa behov ökar. Vi behöver ha
verksamheter som möter målgruppen i samverkan för att klara den ekonomiska utmaningen.
Kommunen bör fokusera på de som är långtidsarbetslösa. Hur möter vi upp det behovet och
vilka resurser behövs.
Vi har en stor målgrupp som bär på psykisk ohälsa, missbruk eller att man är ny i landet och
svårt med inkluderingen. Att kommunen samordnar sig genom nya organisationen är ett
måste för att tillsammans arbeta med individen ex AMT, AME, försörjningsstöd,
beroendeenheten, God man, boendestöd, bostad, kommunens hälso- och sjukvård m.m.
Inflödet på ekonomiskt bistånd är högt, av nyansökningarna var år 2021 60 % återkommande,
övriga sökte för första gången.15 % kom från nyinflyttade, 64 % av dessa uppgav att man
flyttade till kommunen för att man fått ett bostadskontrakt Hur detta kommer att utvecklas är
mycket beroende på faktorer som konjunktur, arbetslöshet och arbetsförmedlingens arbete.
Bemanningen är en stor utmaning. Vi måste hitta nya lösningar som inte innebär mer personal
där man ser hela kommunens behov så att inte konkurrens skapas inom kommunen runt
rekryteringen.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
LSS och Socialpsykiatrin: Verksamheten möter upp målen bra med bra ekonomiskt utfall.
Sjukfrånvaron har varit extra hög och hänförs till Covid.
Inom gruppbostäderna bör vi jobba vidare med upplevelsen av trygghet men inom daglig
verksamhet och socialpsykiatri är måluppfyllelsen god.
IFO vuxna: Bemötande av målgruppen är målet uppnått men tyvärr inte budgetmålet där
förutsättningar varit för utmanade för att lyckas.
Även vissa mål visar svagare resultat som motivation till arbetet. Vi känner i alla led att
pandemin har påverkat personalen genom att behöva arbeta så ansträngt, så anpassat efter
restriktioner och det blir tungt över tid. Bemanningen har varit utmanande som då inneburit
att personal inte kunna ta ledigt eller varit tvungna att arbete extra pga. att det varit svårt att få
antalet vikarier att räcka till.

Verksamhetens måluppföljning
Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsmål
Känner till värdegrunden
Gott ledarskap
Känner till
arbetsplatsens mål
Motiverad på arbetet
- motivationsindex
God hälsa och låg
sjukfrånvaro

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

85 %

84 %

99 %

minst 85

80

92 %

minst 85 %

93 %

109 %

minst 85

81

95 %

5%

6%

80 %
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Stabil ekonomi med budget i balans

Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

44 %

59 %

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Trygghet i gruppbostad
LSS

minst 95 %

90 %

95 %

Trygghet inom personlig
assistans

minst 95 %

86 %

91 %

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

10 dagar

5 dagar

150 %

Brukare inom
socialpsykiatrin är nöjda
med daglig
sysselsättning

minst 90 %

88 %

98 %

Brukare inom LSS
känner sig nöjda med
daglig verksamhet

minst 90 %

94 %

104 %

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

100 %

133 %

Andel budgetansvariga
med budget i balans

Trygg och säker kommun

Verksamhetsmål

Nöjd med kommunens insatser och service

Verksamhetsmål
Väntetid för beslut om
försörjningsstöd

Förbättrad situation efter
kontakt med socialtjänst

80 %

Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst
Ingen enkätundersökning genomfördes under 2021.

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle

Verksamhetsmål
Sorterar avfall och
arbetar för att minska
andelen avfall
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Ekonomisk sammanställning
Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

Intäkt

-79 050

-61 227

-97 312

36 085

Personalkostnader

130 218

115 361

144 850

-29 489

45 124

40 891

50 569

-9 678

175 343

156 252

195 418

-39 166

96 293

95 025

98 106

-3 081

Gemensam
verksamhet

5 393

9 078

8 612

466

Socialpsykiatri

4 468

5 357

4 387

970

32 877

34 058

31 844

2 214

Daglig verksamhet

7 431

7 592

6 704

888

Personlig assistans

12 697

10 603

11 678

-1 075

8 682

9 593

10 037

-444

71 549

76 281

73 263

3 018

7 794

4 593

7 810

-3 217

IFO
Försörjningsstöd

14 976

8 585

12 743

-4 158

Summa IFO

22 770

13 178

20 553

-7 375

3 008

2 857

151

2 558

1 434

1 124

Övriga kostnader
Summa Kostnader
Nettokostnad
Varav

Boende LSS

Övriga Insatser
LSS
Summa LSS
IFO Vuxen

Arbetsmarknad
Bemanningsenhet

1 976

Analys av ekonomi
LSS- och Socialpsykiatri:
Verksamheten gör ett överskott som dels beror på att elevhemsboende inte eftersökts under
året och det var avsatt budget för det. Vi har sålt barnboendeplats, avlastning och daglig
verksamhet till andra kommuner där stora intäkter kommer och en viss vinst finns i
förhållande till verkställighetskostnaderna. Resor till och från daglig verksamhet har varit
betydligt mindre är budgeterat. Socialpsykiatrin ger ett överskott pga. flexibel personal som
använder minimalt med vikarier. Även gruppbostäderna arbetar flexibelt och verksamhetsnära
med resurserna och det ger överskott.
Personlig assistans ger ett underskott som hänförs till nya beslut under året där kommunen
står för hela kostnaden och det fanns inte budget för.
AMT/AME:
Verksamheterna ger ett lite överskott. Enheten har finansierats till stora delar av intäkter från
olika projekt eller produktion till företag i kommunen.
IFO Vuxen:
Enheten gör ett stort underskott. Budget fanns på årsbasis för en placering á 12 månader men
under året har två LVM placeringar gjorts och 5 SoL placeringar. Tvångsvården är hög med
en dygnskostnad på upp till 5 000 kr/dygn. Utöver detta har 6 skyddsplaceringar gjorts, två
där barn varit medplacerade.

Bilaga till årsredovisning 2021 – Töreboda kommun

32(62)

Försörjningsstöd:
Enheten gör ett stort underskott. Det som orsakar underskottet är det stora antal hushåll som
söker försörjningsstöd. Kostnaden per hushåll är genomsnittlig något lägre än jämfört med
riket och är likvärdigt med närliggande kommuner. Det som skiljer oss från närliggande
kommuner är att vi har fler hushåll som har behov av försörjningsstöd för att tillförsäkras en
skälig levnadsnivå.
Töreboda är en kommun med stora socioekonomiska utmaningar. Utbildningsnivån är låg och
vi har en relativt hög arbetslöshet även om man under 2021 sett stora förbättringar. Den grupp
arbetslösa som inte minskar i samma omfattning är de som är långtidsarbetslösa. De som
uppbär försörjningsstöd är oftast de som står långt från arbetsmarknaden, är långtidsarbetslösa
eller sjukskrivna/har ohälsa som begränsar arbetsförmåga och saknar ersättning från
försäkringskassan.
Ledning, IFO och AME/AMT följer budget och är i balans för personal- och driftkostnader,
det är verksamhetskostnaderna inom IFO som står för det stora underskottet som beror på ett
betydligt större behov än som varit budgeterat.
Bemanningsenheten:
Enheten visar ett överskott. Inför årsbokslutet justeras även en eftersläpad inkomst från 2020
som gör överskottet större med 300 000 kronor.
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Vård och omsorg
Nämndernas verksamhetsberättelse
Verksamhetens uppdrag
Vård- och omsorgsverksamheten präglas av att kommuninvånare ska få möjlighet att leva och
bo självständigt under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande och integritet.
Detta innebär att allt arbete ska utgå från och förhålla sig till vad som är bäst för varje enskild
individ baserat på evidens och beprövad erfarenhet. Att arbeta förebyggande tar större plats i
verksamheten och ligger i tiden utifrån innehållet i förslag om ny Socialtjänstlag som
förväntas träda i kraft januari 2023.
Vi använder arbetssätt som utreder den enskildes behov av stöd och hjälp. Vi ska tillsammans
med den enskilde skapa förutsättningar för att få leva ett värdigt liv med känsla av
välbefinnande.
Inom Vård- och omsorg ingår äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt IFO Barn
och familj, en ny uppdelning sedan maj 2021.

Viktiga händelser under året
Pandemin har påverkat hela verksamheten under större delen av 2021. Vissa verksamheter har
fått stänga ner helt eller delvis i perioder under året som gått.
Äldreomsorgen inkl. kommunal hälso- och sjukvård
Fokus för alla medarbetare i äldreomsorgen har varit att se till att smittan inte sprids till våra
äldre kommuninvånare som vi möter i verksamheten.
Förändringar som genomförts i verksamheterna:









Nattorganisationen på Björkängen och nattpatrullen gick igenom en omorganisation
som trädde ikraft maj 2021. Syftet var att tillgodose behovet av vård- och omsorg
nattetid inom båda verksamheterna och det ska utgå från gemensam planering och
samverkan. Organisationen har nu en gemensam chef.
En översyn av hemvårdsområden genomfördes och justeringar görs under slutet av
2021 samt in i 2022.
En arbetsgrupp startades upp som enbart genomför inköp till alla brukare i ordinärt
boende, avlastar i övriga hemvårdsgrupper och har fått mycket god respons från
brukarna.
Hemvården har ändrat till två enhetssamordnare istället för åtta gruppsamordnare.
Uppdraget från kommunstyrelsen att genomlysa behovet av antal korttidsplatser och
antalet lägenheter i särskilt boende har genomförts av en tillsatt projektgrupp.
I maj blev ledningsgruppen äntligen fulltalig.
Rekrytering av nya medarbetare pågår ständigt och som en del i äldreomsorgslyftet
kunde äldreomsorgen erbjuda 8 timvikarier en tillsvidareanställning med förmånen att
utbilda sig till undersköterska med lön.

Individ och familjeomsorg Barn och Familj
Verksamheten genomgick en större organisationsförändring i februari. Våren tog mycket tid
och kraft i anspråk till att genomföra organisationsförändringen, starta upp nya arbetssätt och
samverkansformer. Till detta fick verksamheten bidrag från TLO (tidig lokal omställning) och
tog av hjälp av företag Arbetshälsa.
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Förändringar som genomförts i verksamheten:





IFO har delats upp i Barn och familj samt Vuxen och arbetsmarknad.
Barn och familj har fått ny verksamhetschef.
En kick-off hölls efter semestern där en tydlig väg och inriktning pekas ut för det
fortsatta arbetet.
Uppdragen som verksamheten fått av kommunstyrelsen gällande. hemmaplanslösning,
öppna insatser samt uppstart av HVB börjar diskuteras och planeras som projekt i
verksamheterna.

Framtid
En reformering av primärvården har inletts nationellt, med särskilt fokus på tillgänglighet,
delaktighet och kontinuitet.
För Törebodas del innebär omställningen till Nära vård en bekräftelse på att arbetssättet med
Trygg hemma samt förebyggande teamet är helt i linje med intentionerna i omställningsarbetet. Under de kommande åren kommer vi att fortsätta utveckla det goda samarbetet med
Närhälsan i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt.
Teamsamverkan, aktiverande förhållningssätt och personcentrerad vård är av vikt även i
framtiden.
Under våren 2022 inleds ett samarbete i 12 kommuner "GVS 12". Detta samarbete innebär att
i projektform arbete med införande av ett nytt verksamhetssystem för alla lagrum.
Verksamhetssystemet förväntas vara modernt och svara upp mot krav på kvalitet och
säkerhet. Flera av medarbetarna i vård- och omsorg kommer att ha en aktiv roll i projektet.
Det nya systemet förväntas tas i bruk under våren 2023 i vår kommun.
Bemanningen är en stor utmaning och vi måste arbeta för att verksamheterna ska kunna klara
av att hantera kortare frånvaro självständigt. Kompetensutveckling i vår egen organisation och
kanske även vidareutbildning eller omställning till andra uppdrag måste ske i anställningen
framöver för att vi ska klara av rekrytering. Vi måste parallellt med detta arbeta med ökad
sysselsättningsgrad för de som vill samt sänka sjukfrånvaron. Vi behöver ha våra medarbetare
i tjänst och kanske ska vi skapa bättre förutsättningar för att arbeta kvar efter 65 år om
motivation och hälsa tillåter.
Det förebyggande arbetet kommer att kräva en utbyggnad av verksamhet både inom
äldreomsorg och barn och familj. Men ett förebyggande arbete kan motverka stora och
kostsamma insatser på sikt.
Lokalförsörjningsplan kommer att peka på vissa omfördelningar eller behov av andra
ytor/lokaler för verksamheten.
Fortsatt behov av bostäder för invånare i Töreboda, bostäder som är anpassade för olika behov
och socioekonomiska förutsättningar.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
Vi har väl fungerande verksamheter inom vård- och omsorg i Töreboda Kommun som också
utför sitt uppdrag utifrån brukar/invånare nöjdheten på ett professionellt sätt.
Det är svårt att förespå kommande behov av insatser och då framför allt inom IFO Barn och
familj. Inom Äldreomsorgen finns det viss statistik och antaganden i "normal" tider att
använda som analys och framtidsarbete.
Måluppfyllelsen inom äldreomsorg i relation till ekonomi och budget är i balans men det är
också en hel del statsbidrag som möjliggjort detta.
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Inom IFO Barn och familj har måluppfyllelsen till viss del uppfyllts men vi har fortfarande en
bit att gå. Verkställighet som vi måste köpa extern blir alltid dyrare än om vi genomför det i
egen regi. Allting kan vi inte utföra men målsättningen är att vi ska kunna ta hem en del av
underskottet där under nästkommande år.

Verksamhetens måluppföljning
Attraktiv arbetsgivare

Kommentar
Fortsatt arbete med att utveckla ledarskap och göra mål och visionsarbetet känt i
verksamheterna. Töreboda Kommun har ett gott rykte som arbetsgivare och det varumärket
ska vi vara fortsatt måna om att behålla. Våra medarbetare är våra bästa ambassadörer.
Sjukfrånvaron har mycket av sin förklaring i pandemin och dess restriktioner men det finns ett
fortsatt arbete att göra kring sjukfrånvaro generellt i verksamheterna.
Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

85 %

80 %

94 %

Gott ledarskap

minst 85 %

80 %

94 %

Känner till
arbetsplatsens mål

minst 85 %

84 %

99 %

minst 85

79

93 %

5%

10 %

0%

Känner till värdegrunden

Motiverad på arbetet
- motivationsindex
God hälsa och låg
sjukfrånvaro

Känner till värdegrunden
Ingen ny HME enkät har genomförd under 2021.
Gott ledarskap
Ingen ny HME enkät har genomförts under 2021.
Känner till arbetsplatsens mål
Ingen ny HME enkät har genomförts under 2021.
Motiverad på arbetet - motivationsindex
Ingen ny HME enkät har genomförts under 2021.

Stabil ekonomi med budget i balans

Kommentar
Vi har många ansvar som gjort mindre underskott och hade vi fördelat ut delar från
övergripande budget hade målvärdet sett annorlunda ut. Totalt för hela Vård- och omsorg har
vi en budget i balans.
Bilaga till årsredovisning 2021 – Töreboda kommun

36(62)

Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 75 %

40 %

53 %

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Trygghet i hemtjänsten

minst 95 %

95 %

100 %

Trygghet i särskilt
boende

minst 95 %

100 %

105 %

Trygghet i HVB och
familjehem för barn

minst 90 %

0%

0%

Andel budgetansvariga
med budget i balans

Trygg och säker kommun

Verksamhetsmål

Trygghet i hemtjänsten
Ingen undersökning har genomförts av Socialstyrelsen under 2021 så resultaten är från
senaste mätningen 2020.
Trygghet i särskilt boende
Ingen undersökning har genomförts av Socialstyrelsen under 2021 så resultaten är från
senaste mätningen 2020.
Trygghet i HVB och familjehem för barn
Inga mätningar har gjorts sedan 2019. Planering för uppföljning under 2022.

Nöjd med kommunens insatser och service

Kommentar
Antal dagar som man får vänta på anvisning till särskilt boende har förändrats under året och
minskat från 93 till 79 dagar. I december 2021 är antal dagar nere på 41.
Utfallet när det gäller nöjdheten med maten på särskilt boende arbetar verksamheten vidare
tillsammans med måltidsverksamheten.
Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 95 %

96 %

101 %

30 dagar

79 dagar

-63 %

Nöjd med särskilt
boende

minst 95 %

87 %

92 %

Nöjd med maten på
särskilt boende

minst 85 %

69 %

81 %

Nöjd med hemtjänsten
Väntetid till särskilt
boende

Nöjd med hemtjänsten
Ingen undersökning har genomförts av Socialstyrelsen under 2021 så resultaten är från
senaste mätningen 2020.
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Oberoende och självständighet

Kommentar
Bra utgångsläge framför allt när vi vet hur kurvan för antal invånare som är 80 år och äldre
ökar under kommande tioårsperiod. Viktigt att vi kan bevara och verka för den enskildes
möjlighet till självständighet.
Verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Andelen invånare 65 år
och äldre som har
hemtjänst eller bor i
särskilt boende

12 %

11 %

108 %

Andelen barn som
berörs när föräldrar
genomför den generella
föräldrautbildningen
ABC som Töreboda
erbjuder, andel (%)

minst 8 %

8%

100 %

högst 12 %

11 %

108,3 %

Äldreomsorgen verkar
för individens oberoende
och självständighet

Andelen barn som berörs när föräldrar genomför den generella föräldrautbildningen
ABC som Töreboda erbjuder, andel (%)
Trots pandemin har man kunnat erbjuda föräldrautbildning i mindre omfattning, både i mindre
grupper och enskilda föräldrar. Även grupp för nyanlända har erbjudits under året i
samverkan med SFI.

Ekonomisk sammanställning
Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

Intäkt

-75 201

-28 022

-67 077

39 055

Personalkostnader

162 799

158 765

158 261

504

Övriga Kostnader

92 787

49 078

88 606

-39 528

Summa Kostnader

255 587

207 843

246 866

-39 024

Nettokostnad

180 386

179 821

179 789

32

Gemensam
verksamhet ÄO

11 708

18 333

12 392

5 941

Utredningsenhet
ÄO

27 031

30 573

28 738

1 835

Ordinärt boende

49 001

41 529

43 276

-1 747

Särskilt boende

43 105

39 908

41 445

-1 537

6 221

7 000

-778

130 846

136 564

132 850

3 714

3 941

2 118

1 280

838

45 599

41 139

45 658

-4 518

Total

Varav

Nattorganisation
Summa ÄO
Gemensam
verksamhet IFO
IFO Barn och familj
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Summa IFO

Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

49 540

43 257

46 938

-3 681

Analys av ekonomi
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen har vid årets slut ett överskott på 3,7 milj. Detta överskott beror på vakanta
tjänster, statsbidrag och extra intäkter som vi inte kunnat förutse (skadestånd från Tunstall,
återbetalning Västtrafik, ersättning för vaccination). Vi har förbrukat statsbidrag för teknik,
ensamhet och ökade kunskaper i demens genom inköp av diverse material samt satsat mycket
på digital utbildning och kompetenshöjning.
Verksamheten har haft en ökad kostnad för skyddsutrustning även under 2021 men det har
inte kommit några nya statsbidrag för den ökade utgiften 2021.
Äldreomsorgslyftet har används till åtta nya medarbetare som anställts och till kortare
utbildningskurser för undersköterskor samt chefer och utbildning till språkombud. Vi nyttjade
ca 700 tkr av den totala summan vi fick och har återsänt drygt 3 milj.
IFO Barn och familj
Prognosen vid delårsbokslutet var ett underskott på 3,8 milj. och resultatet blev ett underskott
på ca 3,6 milj.
Underskottet beror på kostnader för HVB som var budgeterat för 3,75 plats. Det har varit
mellan 5-6 placeringar och vid årets slut var det 5 stycken. Personalkostnader är mycket svåra
att följa då omorganisationen genomfördes efter att budgeten för 2021 var fastställt.
Konsultkostnader för sjukskrivna medarbetare har bidraget till underskottet. Verksamheten
har även köpt utförare intern av LSS/Socialpsykiatri som inte varit budgeterat. Nyanlända
barn som varit placerade i skyddade boende har kostat lite mer i arvode till familjehemmen.
Arbete med att flytta över dessa ärenden till andra kommuner har kunnat genomföras och
fortsätter även 2022.
Enheten har gjort ett mycket bra arbete för att nå prognosen och det fortsatta arbetet har stort
fokus på öppenvårdsinsatser i egen regi samt att arbeta ännu intensivare med uppföljningar av
externa insatser. Det förebyggande arbetet ska förhoppningsvis leda till att vi skapar
förutsättningar för föräldrar att klara av sitt föräldraskap i hemmet med stöd av oss på plats
och på så sätt försöka minska antal placeringar.
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MTG Teknisk nämnd
Viktiga händelser under året













En ny projektavdelning har bildats under 2021, bemanning, rutiner, arbetssätt är
framtagna och under implementering.
Finansieringsmodellen av projektledare och ny organisation har tydliggjort behovet,
att tidigt avdela medel för det initiala arbetsinsatserna vid uppstart av projekt.
Fler vattenläckor än normalt under året, snöfattig vinter med djupare tjäle påverkar
ledningsnätet.
Nyrekrytering och introduktion av 3 nya chefer (teknisk chef, projektchef,
fastighetschef)
Anställning av en Fastighetsingenjör och utökning av Förvaltare.
Personalrörlighet, introduktion av nya medarbetare och chefer samt en generell hög
ambitionsnivå, har bidragit till att vissa leveranser försenats.
Covid-19 har inneburit en ökad belastning på stora delar av verksamheten, framförallt
inom lokalvårdsområdet, med ett ökat behov, för att minska risken för smittspridning.
Med anledning av restriktioner och korttidsfrånvaro har kompetensutveckling,
gruppaktiviteter för att främja arbetsmiljö/klimat samt APT genomförts i begränsad
form.
Verksamheten har under året arbetat med tydliggörande av Fastighetsavdelningens
organisation.
Sjögläntan, Otterbäcken Projektet fortskrider, markarbete har genomförs i egen regi.
Fortsatt digitalisering av verksamheten, med fokus på VA och Lokalvård.
Sektor teknik bildas ur Sektor samhällsbyggnad.

Framtid
För att bäst möta framtiden bedöms satsningar och fokus ligga inom följande områden.
Verksamhet
Verksamheten behöver ges förutsättningar att omhänderta befintlig underhållsskuld, möta
behov under året samt planera långsiktigt underhåll i syfte att motverka akuta fel.
Ett första steg är att dimensionera organisationen och driftbudget efter uppdrag (MTG
Samverkansavtal) och befintligt behov dvs. nuvarande objekt och ytor.
Generellt behöver verksamheten i första hand inriktas mot grunduppdraget. Förmågan att
planera, beställa och genomföra behöver fortsatt utvecklas.
En planeringsberedskap behöver hållas i verksamheten under perioden för att bättre möta upp
ev. kommande behov av infrastruktur (Gata, Va-nät, vattenrening, avloppsrening) med
anledning av snabba förändringar i demografin.
För att kostnadseffektivt förvalta och utveckla servicenivån till medborgare och andra
verksamheter är det nödvändigt med fortsatt utveckling och att prioritera ytterligare
digitalisering.
Verksamheten behöver fortsatt arbeta mot att skapa en säkrare och tryggare region. Genom
preventiva åtgärder möter vi bättre framtidens klimatutmaningar.
Personal
Insatser för att kompetensutveckla och stärka arbetsgivarvarumärket är nödvändigt i en allt
hårdare konkurrens om arbetskraft. Exempelvis planeras implementering av pooltjänster för
att minska övertid/mertid. vid Lokalvårdsavdelningen. Verksamheten behöver stärka upp
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nyckelbefattningar så att redundans uppnås, detta bedöms minska sårbarheten och positivt
påverka arbetsmiljön, i form av en minskad arbetsbelastning. Ytterligare åtgärder på kommun
övergripande nivå, så som aktiviteter och förmåner bedöms som lämpliga åtgärder för att vara
konkurrenskraftiga.

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
Framdriften i aktiviteterna har begränsats något på grund av personalrörlighet, verksamheten
följer fortsatt utveckling mot målen utifrån förutsättningarna.
Det krävs större insats än planerat, för att nå upp till trygghetsmålet, exempelvis behövts
fortsatt en högre ambition hållas inom bevakningsinsatser, som en konsekvens av ökad
skadegörelse och annan trygghetsstörande aktivitet.
Genom att ta ytterligare steg i ett strukturerat förbättringsarbete, bedöms synergier och
effektivisering kunna uppnås inom verksamhetens alla delar.
Tidigare år har det visat sig att digitaliseringsaktiviteterna begränsats genom att
tillgängliga/avsatta personella- så väl som ekonomiska resurser är för få i förhållande till den
utveckling som förväntas. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna i verksamheten har en
resurs för kommande år kopplats till verksamheten, vilket påverkar utvecklingen mot uppsatta
mål positivt.

Nämndens måluppföljning
Status på nämndens mål, som är gällande under hela mandatperioden, bedöms vid delår och
helår 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.
Aktivitet

Status

Avdelning

Trygghet i kommunernas
utemiljö

Ingen

MTG - Tekniska nämnden

Trygghet i kommunernas
utemiljö

Ingen

Gatuavdelningen

Minska odebiterat vatten

Uppnått

MTG - Tekniska nämnden

Minska odebiterat vatten

Uppnått

Produktionsavdelningen

Minska odebiterat vatten

Uppnått

VA-avdelningen

Trafiksäkerhetsåtgärder

Uppnått

Gatuavdelningen

Cykelplan

Delvis uppnått

Gatuavdelningen

Antal skyddsronder

Delvis uppnått

Produktionsavdelningen

Uppfyllt

Produktionsavdelningen

Arbetsmiljöplan
Tillgänglighetsanpassning

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Reinvesteringsplan Mariestad

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Reinvesteringsplan Töreboda

Neutral trend

Fastighetsavdelningen
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Aktivitet

Status

Avdelning

Reinvesteringsplan Gullspång

Negativ trend

Fastighetsavdelningen

Säker nyckelhantering

Positiv trend

Lokalvårdsavdelningen

Egenkontroller

Positiv trend

Lokalvårdsavdelningen

Ej uppnått

Lokalvårdsavdelningen

Kvalitetskontroller
Minska inläckage till spillvatten
VA-plan

Uppnått

VA-avdelningen

Negativ trend

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.
Aktivitet
Cykelplan
Trafiksäkerhetsåtgärder

Status

Avdelning

Delvis uppnått

Gatuavdelningen

Uppnått

Gatuavdelningen

Skapa en återvinningstation

Neutral trend

Produktionsavdelningen

Ställa krav på miljöklass fordon

Positiv trend

Produktionsavdelningen

Etablering på arbetsplatsen

Positiv trend

Produktionsavdelningen

Energianvändning Mariestad

Ingen

Fastighetsavdelningen

Reinvesteringsplan Gullspång

Negativ trend

Fastighetsavdelningen

Reinvesteringsplan Mariestad

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Reinvesteringsplan Töreboda

Neutral trend

Fastighetsavdelningen

Källsortering

Ingen

Fastighetsavdelningen

Kemförbrukning

Ingen

Lokalvårdsavdelningen

Egenkontroller

Positiv trend

Lokalvårdsavdelningen

Utsläppskrav utgående
avloppsvatten

Neutral trend

VA-avdelningen

Uppnått

VA-avdelningen

Negativ trend

VA-avdelningen

Uppnått

VA-avdelningen

Energieffektivisering
avloppsvatten
VA-plan
Energieffektivisering
dricksvatten

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.
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Aktivitet

Status

Avdelning

Nöjda medarbetare

Delvis uppnått

MTG - Tekniska nämnden

Nöjda medarbetare

Delvis uppnått

Projektavdelningen

Nöjda medarbetare

Delvis uppnått

Gatuavdelningen

Nöjda medarbetare

Delvis uppnått

Produktionsavdelningen

Nöjda medarbetare

Delvis uppnått

Fastighetsavdelningen

Nöjda medarbetare

Delvis uppnått

Lokalvårdsavdelningen

Nöjda medarbetare

Uppnått

Digitaliseringsplan

Positiv trend

MTG - Tekniska nämnden

Digitaliseringsplan

Neutral trend

Projektavdelningen

Digitaliseringsplan

Positiv trend

Gatuavdelningen

Digitaliseringsplan

Positiv trend

Produktionsavdelningen

Digitaliseringsplan

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Digitaliseringsplan

Uppfyllt

Lokalvårdsavdelningen

Digitaliseringsplan

Uppfyllt

VA-avdelningen

VA-avdelningen

Genomförda förbättringsförslag

Ej uppnått

Genomförda förbättringsförslag

Uppnått

Projektavdelningen

Genomförda förbättringsförslag

Uppnått

Gatuavdelningen

Genomförda förbättringsförslag

Ej uppnått

Produktionsavdelningen

Genomförda förbättringsförslag

Ej uppnått

Fastighetsavdelningen

Genomförda förbättringsförslag

Delvis uppnått

Lokalvårdsavdelningen

Genomförda förbättringsförslag

Uppnått

MTG - Tekniska nämnden

VA-avdelningen

Förbättringsförslag med
ekonomisk effekt

Ej uppnått

Förbättringsförslag med
ekonomisk effekt

Uppnått

Projektavdelningen

Förbättringsförslag med
ekonomisk effekt

Uppnått

Gatuavdelningen

Förbättringsförslag med
ekonomisk effekt

Uppnått

Produktionsavdelningen

Förbättringsförslag med
ekonomisk effekt

Ej uppnått

Fastighetsavdelningen

Förbättringsförslag med
ekonomisk effekt

Ej uppnått

Lokalvårdsavdelningen

Förbättringsförslag med
ekonomisk effekt

Uppnått
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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.
Aktivitet

Status

Avdelning

Medborgare upplever vårt
bemötande som bra

Ingen

Återkoppling Infracontroll

Positiv trend

Produktionsavdelningen

Nöjdhet hos de som berörts av
våra investeringsprojekt

Ingen

Produktionsavdelningen

Nöjda kunder

Ingen

Fastighetsavdelningen

Nöjda kunder

Uppnått

Lokalvårdsavdelningen

Positiv trend

Lokalvårdsavdelningen

Ta fram nya tydliga avtal
Nöjda abonnenter

Gatuavdelningen

VA-avdelningen

Ingen

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.
Aktivitet

Status

God standard på gator och
vägar

Avdelning
Gatuavdelningen

Ingen

Reinvesteringsplan Gullspång

Negativ trend

Fastighetsavdelningen

Reinvesteringsplan Töreboda

Neutral trend

Fastighetsavdelningen

Reinvesteringsplan Mariestad

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Investeringsplan MTG

Positiv trend

Fastighetsavdelningen

Hållbarhetsindex

Uppfyllt

VA-avdelningen

Planer för Avloppsreningsverk
och Vattenverk

Uppfyllt

VA-avdelningen

Negativ trend

VA-avdelningen

VA-plan

Ekonomisk sammanställning
Töreboda,
Skattefinansierad
Verksamhet
Verksamhet
Teknik Ledning

(tkr)

Budget

Bokslut 2021

Budgetavvikel
se

Bokslut 2020

Intäkter

-298

-299

1

-319

Kostnader

1 139

1 091

48

796

Netto

841

792

49

477
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Töreboda,
Skattefinansierad
Verksamhet

Projektavdelning

Gatuavdelning

Produktionsavdelning

Fastighetsavdelning

Lokalvårdsavdelning

Totalt

Töreboda,
Taxefinansierad
Verksamhet
VA-avdelningen

(tkr)

Budget

Bokslut 2021

Budgetavvikel
se

Bokslut 2020

Intäkter

0

0

0

0

Kostnader

0

278

-278

0

Netto

0

278

-278

0

Intäkter

-95

-111

16

-84

Kostnader

7 260

7 026

234

6 285

Netto

7 165

6 915

250

6 201

Intäkter

-9 291

-9 344

53

-8 737

Kostnader

8 784

8 837

-53

8 260

Netto

-507

-507

0

-477

Intäkter

-28 454

-27 759

-695

-21 023

Kostnader

30 209

30 033

176

35 250

Netto

1 755

2 274

-519

14 227

Intäkter

-9 418

-9 637

219

-10 102

Kostnader

9 418

9 738

-320

9 853

Netto

0

101

-101

-249

Intäkter

-47 556

-47 150

-406

-40 265

Kostnader

56 810

57 003

-193

60 444

Netto

9 254

9 853

-599

20 179

(tkr)

Budget

Bokslut 2021

Budgetavvikel
se

Bokslut 2020

Intäkter

-22 930

-23 433

503

-24 413

Kostnader

16 817

18 752

-1 935

17 380

Netto

-6 113

-4 681

-1 432

-7 033

Analys av ekonomi
MTG
Under året har osäkerhetsfaktorer påverkat Verksamhet Teknik vilka har varit svårbedömda.


Personal

Verksamheten har under året haft personalrörlighet på ett antal nyckelroller inom
verksamhetsområden VA, Gata och Fastighet. Detta tillsammans med implementering av
beslutad omorganisation har påverkat verksamhetens leveransförmåga.
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Projektavdelningen är under uppbyggnad rådande finansieringsmodell för personalkostnader
skapar ett budgetöverskridande. Under året har avdelningen arbetat med debiteringshantering,
vilket resulterat i ökat debiterbara timmar sista tertialen.


Covid

Ökad frånvaro med anledning av pandemin har resulterat i ökade kostnader för att hantera
resurstillsättning i verksamheten. Frånvaron resulterar även i minskade intäkter och utförande
inom drift och investering. Ökade energi- och underhållskostnader då ventilationen under
pandemin genomförts med högre frekvens (24/7). Materialpriserna har under året ökat, liksom
förbrukningen av städmaterial inom lokalvården vilket påverkat resultatet.
Jämförelsetal mot bokslut 2020 kan i vissa vall vara missvisande då hantering av fördelning
av personalkostnader hanterats olika mellan åren.
Töreboda, Skattefinansierad verksamhet (-599 tkr)
Gatuavdelningen positiva resultat beror på vakanser samt outnyttjad buffert på grund av en
mild vinter.
Produktionsavdelningen har under året påverkats negativt genom personalkostnader i form av
frånvaro samt oförutsedda reparationskostnader.
Fastighetsavdelningen negativa utfall är kopplat till tomhyra vårdcentral samt ökade
kostnader ventilation. Budgetram har från 2020 justerats i samband med implementering av
internhyra.
Lokalvårdens underskott beror på ökade personalkostnader/materialkostnader pandemin.
Ökade intäkter är kopplat till extra städ omgång 2.
Töreboda, Taxefinansierad verksamhet (-904 tkr)
Driftsekonomin ger ett negativt resultat. De faktorer som till störst del påverkar detta utfall är;
ökade intäkter för brukningsavgifter kopplat till vattenförbrukning, drift av
avloppsreningsverk, drift av ledningsnät till följd av ökad mängd vattenläckor samt riktade
insatser på Töreboda vattenverk.
Kapitalkostnaderna under 2021 var 528 tkr lägre än budgeterat vilket medför ett minskat
negativt utfall. Årets resultat på driftbudgeten, -904 tkr, regleras mot befintlig fond.

Sammanställning investeringar
Töreboda

Budget

Bokslut 2021

Budgetavvikelse

Gatuavdelningen

14 016

7 464

6 552

Fastighetsavdelningen

51 698

13 828

37 870

VA-avdelningen

16 191

9 379

6 812

Totalt

81 905

30 671

51 234

Analys av investeringar
Generellt
Personalrörlighet i nyckelbefattningar samt omorganisation har bidragit till uteblivna eller
försenade leveranser. Pandemin har även bidragit negativt i utförandet i form av ökad
frånvaro, leveransförseningar samt komponentbrister.
Töreboda Skattefinansierat:
Budget: 66 mnkr
Upparbetat: 21 mnkr
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De stora avvikelserna ligger inom fastighetsområdet och är föranlett av främst Kornknarren.
Projektet är flyttat för planering och upphandling 22, genomförande 23-24. Flertalet projekt
har på grund av personalresurser tvingats om planerats till 2022.
Väderomständigheter har påverkat beläggningsprojekt vid gatuavdelningen vilket medfört att
projekt inte kunnat slutföras enligt plan. Även lekplatsprogram och belysningsprojekt längs
Göta kanal är projekt som inte genomförts under året. Årets trafiksäkerhetshöjande åtgärder
samt projekt Björkängen parkering har slutförts.
Flertalet projekt har på grund av personalomsättning och resurser tvingats om planerats till
2022.
Töreboda Taxefinansierat:
Budget: 16 mnkr
Upparbetat: 9 mnkr
En optimistisk plan, vakanser och komponentbrist har påverkat årets utfall vilket leder till en
positiv avvikelse. Detta berör främst projekten Moholms avloppslösning, Fägre
avloppsreningsverk samt Fägre Vattenverk. Projekten planeras färdigställas under 2022.
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MTG Miljö- och byggnadsnämnd
Verksamhetens uppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden
Ordförande:

Anders Bredelius (M)

Vice ordförande:

Gunnar Welin (M)

Andra vice ordförande:

Kjell Lindholm (C)

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

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







Ärenden och uppdrag inom miljö- och byggnadsområdet.
Handlägga och pröva ansökningar inom bygg- och miljöområdet och klagomål mot
gällande lagstiftning.
Utföra kontroll och tillsyn av verksamheter och anläggningar enligt miljö- och
byggnadslagstiftning med tillhörande författningar.
Bistå med en samlad kompetens för naturvård till kommunerna Mariestad, Töreboda
och Gullspång.
Handläggning av Mariestads kommuns ärenden enligt alkohollagen om tobak och
liknande produkter samt receptfria läkemedel.
Följa och delta i planering och utveckling inom miljö- och byggnadsområdet.

Viktiga händelser under året






Stor ökning av ansökningar till byggnationer och enskilda avlopp.
Kommunen har haft ansvar för att se till att verksamhetsutövare vidtar åtgärder för
undvika trängsel vid serveringsställen. Detta har belastat främst livsmedelskontrollen.
Ny lagstiftning på hygienverksamheter, som innebär utökad anmälningsplikt och fler
verksamheter att utöva tillsyn på.
Verksamhet för tillsyn av alkohol och tobak har tillkommit under 2021.
Coronapandemin har påverkat alla verksamheter.

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

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
Den samlade bedömningen av hur verksamheten nått upp till sina mål är att uppfyllelsen är
klart godkänd trots att året varit präglat av Coronapandemin. Samarbetet inom sektorn har
varit fortsatt bra och förändringsbenägenheten samt service till de som efterfrågat våra tjänster
likaså.
Situationen med ett flertal vakanser jämfört med 2020 är nu åtgärdad. Rekryteringar har skett
för att stärka upp gentemot den ökade belastningen i form av bygglovsansökningar,
trängseltillsyn och övriga ärenden.
Som visats tidigare i rapporten har intäkterna ökat i och med att ökat byggande inneburit att
hela verksamheten fått ökad arbetsbelastning och därigenom också högre intäkter. Att dessa
förhållanden kvarstår även under 2022 är emellertid i dagsläget inte troligt utan då förväntas
mer normal omfattning av verksamheten.

Nämndens måluppföljning
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
Beskrivning
Verksamhet miljö och bygg deltar initialt i utvecklingsprojekt och nyetableringar. Dialog och
mötesplatser mellan avdelningar/ enheter och sektorer är etablerade. Verksamhet miljö och
bygg använder sin kompetens i kontroll och tillsyn för att skapa säkra, trygga, hållbara och
tillgängliga miljöer till kommunens invånare.
Kommentar
Verksamhet miljö och bygg har ett tydligt och strukturerat samarbete inom sektorn.
Samarbetet utvecklas och förbättras löpande. En prioriteringsordning för tillsynsärenden är nu
upprättad i formen av behovsutredning och efterföljande tillsynsplan.
Aktivitet

Status

Avdelning

Verksamhet miljö och bygg
deltar i uppstartsmöten för nya
detaljplaner

Uppnått

MTG - Miljö- och
byggnadsnämnden

Verksamhet miljö och bygg
deltar aktivt i
detaljplaneprocessen

Uppnått

MTG - Miljö- och
byggnadsnämnden

Verksamhet miljö och bygg
arbetar fram en
prioriteringsordning gällande
tillsynsärenden

Uppfyllt

MTG - Miljö- och
byggnadsnämnden
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Verksamhet miljö och bygg har en positiv förändringskultur där alla medarbetare bidrar
och vet hur man deltar
Beskrivning
Verksamhet miljö och bygg tar del av andras framgångar för att förbättra den egna
verksamheten. Strukturer för att ta hand om initiativ och förbättringar skapas och är
gemensamma i sektor samhällsbyggnad. Med kunskap och dialog gör vi varandra bättre i
sektorn.
Kommentar
Coronapandemin har gjort att planerade nätverksträffar inte kunnat genomföras som planerat
inom vissa områden men till stora delar är målet i en positiv trend. Förslag och idéer från den
egna verksamheten fångas upp vid förlängda arbetsplatsträffar (APT) och leder fram till
förslag som kan tas upp vid nämndens sammanträden.
Aktivitet
Verksamhet Miljö och bygg
deltar i olika nätverksträffar
Verksamhet Miljö och bygg
arbetar aktivt med att fånga upp
förslag och idéer i
verksamheten

Status

Avdelning

Delvis uppnått

MTG - Miljö- och
byggnadsnämnden

Uppnått

MTG - Miljö- och
byggnadsnämnden

I verksamhet miljö och bygg finns en hög kompetens och medvetenhet om service, gott
bemötande och effektiv handläggning
Beskrivning
Service och gott bemötande är en självklarhet i alla verksamhetens kontakter och samtal.
Denna kompetens underhålls och utvecklas i återkommande utbildningar. Rutiner för
handläggning borgar för likabehandling, transparenta processer och god service.
Kommentar
Det finns hitintills en negativ trend inom målet eftersom det återstår en hel del arbete bl.a.
med att tillgänglighetsanpassa de PDF-filer som finns på externa hemsidan. Arbetet har dock
startat och kommer att följas upp fortlöpande.
Aktivitet

Status

Avdelning

Utbilda verksamhet Miljö och
bygg i bemötande från olika
perspektiv

Neutral trend

MTG - Miljö- och
byggnadsnämnden

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

Delvis uppnått

MTG - Miljö- och
byggnadsnämnden

Verksamhet miljö och bygg har på ett enkelt sätt tydliggjort möjligheter och förutsättningar
för etablering och utveckling till entreprenörer och privatpersoner
Beskrivning
Verksamhet miljö och bygg har tydlig information om förutsättningar för etablering och
utveckling inom olika områden. Att förmedla kunskap om arbetsgång och handläggning inom
miljö och bygg hjälper till att skapa rätt förväntningar och möjligheter att ge en bra input till
entreprenörer och aktiva medborgare i kommunen.
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En god bebyggd miljö är en framgångsfaktor för tillväxt och ger positiv uppmärksamhet.
Kommentar
Arbetsformer har utvecklats som medger att verksamhet miljö och bygg involveras i
etablerings- och utvecklingsprojekt i ett tidigt skede.
Aktivitet

Status

Avdelning

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

Uppnått

MTG - Miljö- och
byggnadsnämnden

Verksamhet miljö och bygg har
ett tydligt samarbete inom
sektorn

Uppfyllt

MTG - Miljö- och
byggnadsnämnden

Ekonomisk sammanställning
Miljö- och byggnadsnämnden MTG (tkr)

Budget

Bokslut
2021

Budget
avvikelse

Intäkter

-7 627

-11 947

4 320

Kostnader

20 239

21 314

-1 075

Netto

12 612

9 367

3 245

Bokslutet för 2021 uppvisar ett överskott av verksamheterna inom miljö och bygg MTG på
3,2 mkr. Resultatet fördelas enligt fördelningen 62 % Mariestad, 24 % Töreboda och 14 %
Gullspång vilket motsvarar ca 2 mkr till Mariestad, ca 780 tkr till Töreboda och ca 460 tkr till
Gullspång.
Merparten av överskottet härrör från bygglovsverksamheten men den stora ärendemängden
har också medfört effekter inom andra områden. Såväl området enskilda avlopp som
miljötillsyn och livsmedelskontroll visar på överskott som kan härledas till detta faktum.
Bygglov enskilt har en budgetavvikelse i positiv riktning på 2,2 miljoner För att stärka upp
verksamheten utifrån den stora mängden byggärenden har personalstyrkan utökats till en
kostnad av en miljon över budget. Stora ärenden som de vid Metsä Tissue och Rödjans
kriminalvårdsanstalt har haft en betydande inverkan på bygglovsverksamhetens intäkter men
Coronaeffekten syns även i övrigt beträffande byggnationer generellt såväl större som mindre.
Det fristående området tillsyn av alkohol- och tobak uppvisar ett underskott på i
storleksordningen 80 tkr för det första verksamhetsåret. Det har sin förklaring i att
uppbyggnaden av tillsynen har renderat en del kostnader initialt som inte bör uppkomma
fortsättningsvis. En betydande andel av verksamheterna med tillstånd att bedriva försäljning
visade sig inte ha fått tillsyn under föregående år. Med erfarenheten av 2021, tillsynsplanen på
plats och uppdaterade riktlinjer, bör budgeten kunna innehållas framöver. Resultatet påverkar
endast Mariestads kommun.
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MTG IT-nämnd
Verksamhetens uppdrag
IT-nämndens uppdrag regleras i Reglemente och Samarbetsavtal inom MTG och innebär i
korthet att:


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



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



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

Viktiga händelser under året
År 2021 har liksom föregående år till stor del präglats av Corona-situationen. IT-avdelningen
har anpassat sitt arbete utifrån våra kunders förändrade behov och efterfrågan men också
utifrån att säkerställa vår egen drift- och leveransförmåga.
I december 2020 eskalerade IT-avdelningen åtgärderna till utökat hemarbete för all personal
där det utifrån arbetsuppgifterna varit möjligt. Detta arbetssätt har fortlöpt under 2021.
Specifika rutiner för att upprätthålla drift och support har införts.
Prioriterat fokus har varit på stödjande arbete till verksamheterna utifrån förändrade arbetssätt
under Corona samt verksamheternas fortsatta utvecklings- och digitaliseringsprojekt.
Upphandling har genomförts inom område Programvaror och Molntjänster som förutom
grundläggande behov av IT-programvaror även kan omfatta vissa verksamhetssystem.
Införandeprojekt för Microsoft 365 startades upp i augusti 2021. Projektet fick dock utifrån
juridiska läget kring molntjänster ägna hösten åt att utreda och ta fram beslutsunderlag för ett
fortsatt införande och avtalstecknande. Rekrytering har skett av två nya medarbetare som båda
börjat efter semestrarna.
Drift av MTGs IT-miljö har varit stabil utan några allvarligare driftavbrott eller incidenter.
IT-supporten har under 2021 hanterat och avslutat 26 633 ärenden varav 9 591 är helt
automatiserade med självbetjäningstjänsten för lösenordshantering.
Utifrån medarbetarenkäten hösten 2020 har IT-avdelningen under 2021 arbetat med översyn
av strukturen på våra APT samt målstyrning och uppföljning som fortsatt pågår under 2022.

Framtid
Den pågående digitaliseringen i samhället påverkar i högsta grad de digitala verktyg och
system som kommunens personal, elever och invånare använder.
Covid-19 pandemin har medfört kraftigt ökad efterfrågan och nyttjande av digitala verktyg
och tjänster under både 2020 och 2021. Detta har ställt nya krav på tjänster, verktyg,
mobilitet/extern åtkomst, kapacitet och inte minst säkerhet inom MTG. Oavsett pandemins
längd så är de nya digitala arbetssätten här för att stanna och fortsätta att utvecklas så vi kan
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dra nytta av de positiva effekterna som uppstått.
Den demografiska förändringen framåt pekar på ett ökat behov av kommunens tjänster
samtidigt som tillgången till arbetskraft minskar. Omvärldens digitalisering ställer nya krav
och förväntningar på kommunen från våra medborgare. För att möta framtidens behov med
minskade resurser behöver vi få fart på omställningsarbetet i verksamheterna. En lösning på
detta är därför att rekrytera in MTG-gemensamma verksamhetsutvecklare som mer
kostnadseffektivt kan genomföra uppdrag åt olika verksamheter.
Ett annat område som kontinuerligt förändras är IT- och Informationssäkerhetsområdet. MTG
behöver succesivt utveckla och utöka sina säkerhetslösningar för att förhindra attacker och
intrång. Att underhålla och behålla en hög säkerhetsnivå är ett prioriterat arbete och ingår i
IT-avdelningens normala planering.
Utöver säkerhetslösningar behöver det ske fortsatt kompetenshöjande åtgärder för all personal
samt tas fram kontinuitetsplaner för alla verksamheter (hur upprätthålls verksamhet om ITstöd går ned).

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
Eftersom IT-nämnden är en intern stödverksamhet finns inga mål som är riktade direkt mot
medborgare utan endast mål som berör personal och resultat. Måluppfyllnaden är dock god
och IT-nämnden har för 2021 återigen en budget i balans med ett positivt resultat som
återbetalas till medlemskommunerna.

Verksamhetens måluppföljning
Attraktiv arbetsgivare

Kommentar
Utfall för målen kring attraktiv arbetsgivare är i skrivande stund ännu inte inrapporterade från
HR i rapporten. De följer dock tidigare utfall och ingen specifik åtgärdsplan är planerad utan
frågorna vägs in i de kontinuerliga medarbetarsamtalen.
Nämnd/verksamhetsmål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Motiverad på arbetet - motivationsindex

minst 85

79

93 %

Gott ledarskap

minst 85

68

80 %

Resultat hösten 2020

Stabil ekonomi med budget i balans

Kommentar
Resultat för 2021 är en budget i balans
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Nämnd/verksamhetsm
ål
Budget i balans för ITnämnden

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

100 %

100 %

100 %

Budget på helår 2021 är i balans och resultatet slutar på +286 tkr.

Ekonomisk sammanställning
Intäkt
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Budget 2021

Resultat 2021

-22 726

-26 339

14 732

14 303

7 994

11 739

22 726

26 053

Nettokostnad

-286

Analys av ekonomi
Resultat för 2021 är +286 tkr.
I resultatet ovan redovisas kostnader och intäkter på ca 3,6 mkr som hanteras via IT-nämnden
och vidarefaktureras med samma belopp mot verksamheter, t ex licenser och programvara.
Enskilt största posten är Microsoftlicenser på ca 2,7 mkr.
Dessa kostnader och intäkter påverkar inte IT-nämndens resultat men väl den totala
omsättningen som för 2021 uppgår till 26,3 mkr.
MTG-gemensamma centrala budgeten uppgår för 2021 till ca 18.3 mkr
Det positiva resultatet för IT-nämnden 2021 återbetalas till kommunerna enligt gällande
fördelningsmodell (60/25/15 %).
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MTGK Lönenämnd
Verksamhetens uppdrag
Gullspångs kommun är värdkommun för den gemensamma lönenämnden och verksamheten
är lokaliserad på kommunledningskontoret i Hova. I den gemensamma nämnden ingår
Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner.
Nämnden fullgör medlemskommunernas uppgifter inom området för löne- och
pensionsadministration samt ansvarar för uttag av den personalstatistik som
medlemskommunerna önskar ta del av. Förutom detta görs även löner åt Tolkförmedling
Väst, Biosfär och Kooperativet laxen. Totalt administreras cirka 72000 löner varje år.

Viktiga händelser under året
Under året har en koppling mellan Lönesystemet och Folkbokföringsregistret genomförts i
MTG vilket innebär att personuppgifter automatiskt hämtas in i systemet och ger en säkrare
hantering. Samma arbete har påbörjats för Karlsborgs kommun och blir klart under första
delen 2022.
P-mobile har lanserats, en flexibel lösning som ger möjlighet till självservice direkt i mobilen.
P- mobile gör det möjligt att bland annat ansöka om ledighet, rapportera frånvaro, kontrollera
semesterdagar och se lönespecifikationen direkt i mobilen.
Daglig frånvaroöverföring mellan Medvind och Personec P har införts i Gullspång och
Töreboda. Detta leder till att lönen för medarbetare i Medvind betalas ut innevarande månad
istället för med en månads eftersläpning. Detta har också banat vägen för en smidigare
hantering gällande frånvarorapportering.
Covid- 19 har haft en fortsatt påverkan på verksamheten genom att arbetet har skett nästan
helt på distans. Under april/maj flyttade verksamheten till nya lokaler.

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

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
Under 2021 uppfylls fyra av sex verksamhetsmål. För ett av målen som inte når målvärdet
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redovisas dock ett två år gammalt resultat då mätningen görs i medarbetarundersökningen
vartannat år. Verksamheten har fått mycket positiv kritik för de utbildningar som genomförts
under året i den enkät som skickas ut till deltagarna vid respektive utbildningstillfälle.
Lönenämnden redovisar 2021 ett positivt resultat som återbetalas till medlemskommunerna.

Nämndens måluppföljning
Inflytande och ansvar
Gullspångs kommuns verksamheter arbetar för ett hållbart samhälle (socialt,
ekologiskt och ekonomiskt).

Nämnd/verksamhets
mål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Utöka/förbättra
rutinbeskrivningar för
chefer och
medarbetare så att
man på ett enklare sätt
hittar svar på sina
frågor i våra digitala
kanaler.

högst 12 000

14 000

83,3 %

Utöka samverkan med
HR- och
ekonomifunktionerna.

minst 10

13

130 %

Lönekontoret ska
eftersträva att
blanketter och
styrdokument inom det
löneadministrativa
området förenklas och
blir mer enhetliga inom
MTGK-kommunerna.

minst 5

5

100 %

Utveckla användningen
av e-tjänster.

minst 3

3

100 %

Utöka/förbättra rutinbeskrivningar för chefer och medarbetare så att man på ett
enklare sätt hittar svar på sina frågor i våra digitala kanaler.
Under året har verksamheten arbetat med att ta fram instruktionsfilmer för chefer som nu
finns publicerade på respektive intranät. Instruktionsfilmerna handlar bland annat om hur man
attesterar poster i systemet, hur man delegerar sin attesträtt vid frånvaro, hur man ser
grunduppgifter på sina medarbetare, hur man registrerar ett läkarintyg och i övrigt tipps och
trix som är bra att känna till när det kommer till den administrativa biten av lönehanteringen.
För medarbetare finns det också ett antal instruktionsfilmer där man får lära sig hur man
lägger in frånvaro, rapporterar en resa och hur man ser sina grund- och löneuppgifter.
Flertalet skrivna manualer och rutiner har också tagits fram/uppdaterats under året, t.ex.
grundmanualen i Personec. Arbetet med detta är ett ständigt pågående arbete.
Då telefonsamtalen inte minskat under året är målet därmed inte uppfyllt. En orsak till detta
kan ha att göra med att verksamheten under året arbetat med en hel del utvecklingsarbete som
i sin tur genererat ett behov av telefonkontakt mellan lönekontoret och övriga verksamheter.
Man kan se i telefonstatistiken att de som varit drivande i projekt har ett ökat antal
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telefonsamtal. Verksamhetsmålet kommer att finnas med även under 2022 och mätas på ett
annat sätt för att få en rättvis bild av om målet är uppfyllt eller inte.
Utöka samverkan med HR- och ekonomifunktionerna.
På grund av covid-19 har samarbetet inte kunnat utvecklas i den mån som vore önskvärt.
Lönekontoret har som ambition att finnas mer ute i verksamheterna där de övriga
sammarbetsfunktionerna finns, och på detta sätt utveckla samverkan. Under året har dock ett
flertal digitala möten mellan HR-funktionerna och Lön genomförts och ett nytt forum för
samarbete/informationsutbyte mellan lönekontoret och ekonomikontoret i MTG har inletts.
Lönekontoret ska eftersträva att blanketter och styrdokument inom det
löneadministrativa området förenklas och blir mer enhetliga inom MTGKkommunerna.
Under året har verksamheten jobbat med att analysera vilka blanketter som finns i
kommunerna och vilka som kan göras om till gemensamma. Uppgifter på vissa blanketter
fylls numera i direkt i systemet och vissa har inte längre någon funktion och har därmed
kunnat tas bort.
Utveckla användningen av e-tjänster.
Verksamheten har under året jobbat med tre områden där mycket papper används och där
postgången är stor, i syfte att minska dem båda och effektivisera arbetssättet. De tre
identifierade områdena är: Ansökan om semesterväxling, ansökan om längre ledigheter och
rapportering av läkarintyg. Samtliga tre områden hade verksamheten som avsikt att göra till itjänster.
En i-tjänst för ansökan om semesterväxling skapades och implementerades inför att
ansökningarna om växlingen 2022 skulle påbörjas.
Blanketten för ansökan om längre ledigheter gjordes också om och finns nu som i-tjänst. I
Gullspångs kommun finns dock inte behovet av i-tjänsten då man tack vare den dagliga
frånvaroöverföringen mellan Personec P och Medvind kan rapportera all ledighet genom
självservice direkt i verksamhetssystemen, därmed slopas all manuell hantering. Detsamma
kommer att gälla för Mariestads kommun när den dagliga frånvaroöverföringen är klar även
där. I Töreboda kommun kommer i-tjänsten att behövas i viss utsträckning då ett utav
verksamhetssystemen i dagsläget inte har daglig frånvaroöverföring.
Rapportering av läkarintyg började att byggas som i-tjänst, men verksamheten kunde efter en
tids arbete konstatera att även denna process istället kan hanteras direkt i respektive
verksamhetssystem likt rapporteringen av längre ledigheter.
Verksamheten har i dagsläget inte behov av att utöka med några fler i-tjänster.
Samtliga i-tjänster/förändrade arbetssätt har implementerats i MTG.

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun
Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Nämnd/verksamhets
mål
Lönekontoret ska
genomföra utbildning

Målvärde

Utfall
minst 4 st.
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Nämnd/verksamhets
mål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

inom det
löneadministrativa
området för chefer
inom MTGK
kommunerna. Antalet
genomförda
utbildningsinsatser ska
utökas både för
nyanställda chefer och
chefer som har behov
av ökade kunskaper
inom det
löneadministrativa
området.
Medarbetarna på
lönekontoret kan
rekommendera vänner
och bekanta att söka
anställning på
lönekontoret.

minst 80

73

91,3 %

Lönekontoret ska genomföra utbildning inom det löneadministrativa området för chefer
inom MTGK kommunerna. Antalet genomförda utbildningsinsatser ska utökas både för
nyanställda chefer och chefer som har behov av ökade kunskaper inom det
löneadministrativa området.
Verksamheten har tagit fram ett utbildningsprogram för chefer. Utbildningsprogrammet mål
är att säkerställa att användare med chefsbehörighet har kunskap om systemet och vet hur
systemet ska användas på ett korrekt sätt. Utbildningarna ges 1 gång i månaden med undantag
för juli/augusti. På grund av Covid- 19 har samtliga tillfällen fått hållas digitalt. Under hösten
genomfördes digitala lönestugor, vilket gett cheferna möjlighet att vid behov koppla upp sig
på länk och få hjälp med det viktigaste inför lönekörningen.
Arbetet med att förbättra och utveckla utbildningarna kommer att genomföras under 2022.
Medarbetarna på lönekontoret kan rekommendera vänner och bekanta att söka
anställning på lönekontoret.
Målet följs upp i medarbetarundersökningen som skickas ut alla medarbetare i Gullspångs
kommun vartannat år, nästa mätning görs 2022. Resultatet som visas här är från senaste
mätningen som gjordes 2020 och frågan som ställdes var "jag rekommenderar kommunen
som arbetsgivare". Sedan förra mätningen gjordes har vi jobbat med de delar i
undersökningen som visade på lägre värde. Bland annat har vi arbetat fram ett nytt underlag
på medarbetarsamtal/lönesamtal och förtydligat våra rutinbeskrivningar och arbetssätt.

Ekonomisk sammanställning
Budget 2021

Resultat 2021

Budgetavvikelse

-11 295

-11 390

95

Personalkostnader

8 456

8 100

356

Övriga kostnader

2 839

3 009

-170

11 195

11 109

86

-281

281

Intäkt

Summa Kostnader
Återbetalt överskott
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Analys av ekonomi
Lönenämnden gör ett överskott på 281tkr år 2021. En ny beräkning av upplupna löner och en
tidigarelagd pensionsavgång tillsammans med ökade intäkter ligger till grund för överskottet,
vilket har återbetalats till kommunerna enligt nedan
Mariestad: 146 150kr (52 %)
Töreboda: 59 022kr (21 %)
Gullspång: 36 538kr (13 %)
Karlsborg: 39 348kr (14 %)
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MTG Ekonomiavdelning
Nämndernas verksamhetsberättelse
Den gemensamma ekonomiavdelningen ska fullgöra medlemskommunernas uppgifter inom
området för ekonomiadministration:




Årsbudget och flerårsplan
Årsredovisning, bokslut, delårsrapport, tertialuppföljning
Löpande ekonomiadministration

Ekonomiavdelningen ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta de
initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra
myndigheter och organisationer. Vidare ska ekonomiavdelningen inom sitt
verksamhetsområde också avge yttranden och lämna de upplysningar som begärs av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i medlemskommunerna.
Separata avtal kring ekonomiadministration kan tecknas med medlemskommunernas
kommunala bolag.

Viktiga händelser under året
Från och med årsskiftet finns det en gemensam ekonomiavdelning inom ramen för MTGsamarbetet. Som ett led inför sammanslagningen har en översyn av de olika
ekonomiprocesserna genomförts i syfte att rationalisera och effektivisera processerna inom
ekonomiverksamhetens ansvarsområde. Samarbetet sker i form av avtalssamverkan och
Mariestads kommun är värdkommun för ekonomiavdelningen.
MTGs ekonomiavdelning genomför tillsammans med ytterligare sex kommuner i Skaraborgs
län, en upphandling av ett gemensamt ekonomisystem. En projektledare har anställts av
Skövde kommun och en projektplan är antagen. Arbetet med upphandling pågår och
målsättningen är att implementeringen av ekonomisystemet ska ske under våren 2023.

Framtid
Effekterna av Coronapandemin påverkade initialt världskonjunkturen dramatiskt och
konsekvenserna av detta kommer att vara långvarig och påverka de ekonomiska
förutsättningarna, inte minst för kommunsektorn, under många år framöver. Utvecklingen av
statsbidrag till följd av Coronapandemin är fortfarande svår att överblicka. Orsaken till detta
är en osäkerhet kring framtida konjunkturutveckling, såväl internationellt som nationellt.
Mycket stora skillnader har redovisats i prognosunderlag från SKR (Sveriges kommuner och
regioner) under hela fjolåret.
Framtida utveckling av statsbidrag och demografiska förändringar visar att kommunerna
kommer att ställas inför stora ekonomiska utmaningar. Detta innebär att det blir fler chefer
med budgetansvar som behöver stöd från ekonomienheten med att budgetera, följa upp och
analysera sin ekonomi.
Framtiden kommer att präglas av samarbete med andra kommuner, dels genom
sammanslagningen av MTGs ekonomifunktioner, dels kring upphandling av ett gemensamt
ekonomisystem.
Digitalisering genom AI/robotar kommer att möjliggöra effektivisering inom vissa
ekonomiprocesser.
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Ekonomisk sammanställning
Köp av tjänst från
ekonomiavdelning

Budget 2021

Resultat 2021

Budgetavvikelse

4 187

4 627

481

Återbetalt överskott

481

Analys av ekonomi
Ekonomiavdelningens budgeterade kostnader består till över 80 % av personalkostnader.
Övriga kostnader består främst av drift och underhåll av ekonomisystem inklusive avgift för
server, lokalhyra, utbildning etc.
Ekonomiavdelningens resultat blev positivt med ett överskott. Törebodas del av resultatet,
som motsvarande 481 tkr, har överförts till kommunen. Orsaken till överskottet beror främst
på vakanta tjänster under delar av året. Vidare har flera planerade utbildningsinsatser mm
blivit inställda till följd av den rådande Coronapandemin.
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MTG HR-avdelning
Nämndernas verksamhetsberättelse
Viktiga händelser under året





Systematisering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
Introduktionsprogram för nyanställda
Genomförda utbildningar för chefer avseende alkohol och droger på arbetsplatsen,
arbetsmiljö samt arbetsrätt.
Ett påbörjat samarbete med chefsbildningar mellan de 9 kommunerna i östra
Skaraborg

Framtid
Under 2022 kan förändringar komma ske i lag om anställningsskydd (LAS), bland annat
avseende konverteringsregler samt ett ökat krav på arbetsgivaren avseende
kompetensutveckling. Anpassningar har utifrån förändringarna i LAS gjorts i Allmänna
Bestämmelser, AB
Vidare på avtalssidan har SKR förhandlat fram nya pensionsavtal som träder i kraft från
2023-01-01. I korthet innebär förändringen att man går från ett förmånsbestämt till ett
avgiftsbestämt system vilket innebär att kommunens pensionskostnader blir mer förutsägbara
än idag. Pensionsnivåerna kommer att höjas från 4,5 % och 30 % till 6,0 % och 31,5 % och
tidigaste utbetalningsålder höjs till 60 år samt till 62 år 2026.
Utöver ovan nämnda förändring i AB har det i kollektivavtalet skett ytterligare förändringar.
Bland annat har tiden för kompensation i samband med byte av tjänst kortats från 12 till sex
månader och regeln för enskilda angelägenheter har begränsats och förenklats.
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