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Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för år 2016

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och fullmäktigeberedning samt genom utsedda lekmannarevisorer i den verksarnhet
som bedrivits kommunens företag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksmnheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer sarnt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt komrnunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser behövas för att
ge rimlig gmnd för bedömning och ansvarsprövning.

Som en del i vår årliga granskning av all verksamhet och i syfte att granska kornmun-
styrelsens, och dess verksarnheter har vi tagit del av protokoll och handlingar. Vi har
dämtöver under hösten haft dialogmöten med Utbildning- och kulturutskottet och Vård- och
omsorgsutskottets presidium. Dessutom har vi haft dialog med komrnunstyrelsens presidiurn
och kommunfullmäktiges presidium i samband med delår- och årsredovisningen.

För granskning av de gemensarnrna nämnderna inom MTG - Tekniska nämnden, Miljö- och
byggnadsnämnden, IT-nämnden, Lönenämnden och Ekonominämnden - har vi samverkat
med revisorerna i Mariestads och Gullspångs kommun.

Till grund för vår bedömning ligger också fördjupade granskningar avseende årsredovisning,
delårsrapport, granskning av investeringsredovisningen, granskning av registerkontroll och
behörigheter inom gmndskolan och granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges
beslut. Som underlag för vår bedömning ligger också andra granskningsinsatser,
frågeställningar, behandling av inkommande svar på tidigare granskningar eller rena
informationer som inte resulterat i någon granskningsrapport.

Årets resultat uppgår tillll,3 mnkr vilket kan jämföras med ett budgeterat resultat på 14
mnkr och ett i delåret prognostiserat resultat på 14,3 mnkr. Balanskravsresultat uppgår till 5,2
mnkr. I årets resultat har en nedskrivning av värdet för materiella tillgångar genomförts om
8,3 mnkr samt en periodisering av statsbidrag avseende flyktingmottagandet 7,4 mnkr. Denna
periodisering avser flyktingkostnader som uppkom 2015 och 2016.



Bedömning

Vi bedömer sarnmantaget att kornrnunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har bedrivit
verksatnheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vidare bedömer vi att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer också att den
interna kontrollen i stora delar varit tillräcklig.

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god. Verksarnhetsmålen gäller över
mandatperioden, kornrnunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen hittills är fem begäran
uppfyllda av totalt 18. En stor andel av begäran är delvis uppfyllda. Någon samlad bedömning
eller prognos av måluppfyllelsen görs inte i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna, fullmäktigeberedningen samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker också att komrnunens årsredovisning för 2016 fastställs. Den är i allt väsentligt
upprättad i enlighet med kornmunala redovisningslagen.

Töreboda 2017-03-17

BoKindbom RonnyJönsson

C4A4«;Y'tr

4';3rA?"-
Torg Blom

Bilagor: Granskningsrapport Törebodabostäder AB och Vänerenergi AB Revisionsrapport, Granskning

av årsredovisning 2016; PwC



2017-03-17

Lekmannireirisor i Törebodabostäder AB, Töreboda komm«m

Till årsstämman i Törebodabostäder AB, Org nr: 556526-7217

Till fullmäktige i Töreboda kommun.

Granskningsrapport för år 2016

Jag av fullmäktige i Töreboda kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat

Törebodabostäder AB , dess verksamhet.

Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,

ägardirektiv och beslut, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns uppgift är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om

verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål, samt de föreskrifter som gäller

för verksamheten.

Granskningen har genomförts enligt aktiebolagsordningen, kommunallagen, god

revisionsed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt

utifrån bolagsstämans fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med en inriktning och omfattning som behövs för att

ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts på ett

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Töreb6da ?dag som ovan
/

7

fö'1,

nssonuno'Johan

Av k6Hmunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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1. 8ammarij'atföing
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat
kommunens årsredovisning för 2016. Uppdraget är en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2016.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin
bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning:

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och det
finns inga underskott från tidigare år att återhämta (KL8:5 a-b). Vi bedömer att
förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som ska ingå enligt
lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi noterar att årets resultat om ii,3 mnkr är lite lägre jämfört med föregående år
(i3,o mnkr). Resultatet motsvarar 2,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
I likhet med föregående år innehåller årets resultat intäkter och även kostnader som
är av engångskaraktär, vilket hänsyn bör tas till för att få en mer rättvis jämförelse
med föregående år. I år har en nedskrivning av värdet för materiella tillgångar
genomförts om 8,3 miljoner kronor, vilket är en väsentlig post som påverkat årets
resultat negativt.

* Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen dvs. det ekonomiska perspektivet som
god i och med att två av tre begäran är uppnådda. Utifrån det finansiella
perspektivet i den ekonomiska analysen finns tre rubriker.

När det gäller bedömningen verksamhetsmålen så görs en bedömning utifrån
respektive begäran inom de fyra perspektiven, invånare/brukare, medarbetare och
utveckling. Den slutliga måluppfyllelsen dvs. kommunfullmäktiges begäran gäller
över mandatperioden, så den slutgiltiga måluppfyllelsen kan göras först efter
mandatperiodens slut. Vid en granskning av kommunstyrelsens bedömning av
måluppfyllelsen hittills så är fem begäran uppfyllda av totalt i8. En stor andel av
begäran delvis uppfyllda. Någon samlad bedömning eller prognos av
måluppfyllelsen görs inte i årsredovisningen.
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* Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är
upprättad enligt god redovisningssed. Vi vill dock lyfta fram några awikelser mot
god redovisningssed:

När det gäller tillfölligt statsbidrag för mottagning av flyktingar - utbetalt december
2015, erhöll kommunen 28,3 miljoner kronor, det som inte redovisades 2015 ska
enligt god sed redovisas 2016. Kommunen redovisar för åren 2015 och 2016, 20,9
miljoner kronor resterande 7,4 miljoner kronor periodiseras till 2017. Detta är en
avvikande hantering enligt rådet för kommunal redovisning (RKR 18).

Avvikande hantering av komponentindelad redovisning enligt rådet för
kommunalredovisning (RKR 11.4). Detta påverkar kommunens resultat men det är
svårt avgöra till vilket belopp.

Därtill finns faktorer från tidigare år som fortfarande kvarstår:

>

>

>

Värdering andelar iVänerEnergi AB (RKR 20)
Lån till Töreboda Hästklubb (dold värdeöverföring)
Fondering av överskottsmedel från flyktingverksamheten (RKR :r8)
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) och itillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings-
nämndens normering.

Revisionsobjekt är Kommuns tyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för
årsredovisningens upprättande.

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas
på det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2. Revisionsfråga och metod
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-
nallagen (g:ga) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

*

*

*

Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet
med balanskravets regler?

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullrnäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?

* Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses
fö5samhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

föravaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

resultaträkning

kassaflödesanalys

balansräkning

sammansfölld redovisning

*

*
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna-
den av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt
verksamheternas och nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag
från fulimäktige. Granslcningen obaseras på rapportering till fu}?mäktige såsom
presenteras i årsredovisningen.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne-
håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att
andra än här framförda brister kan förekomma.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med
kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med
utgångspunkt i SKYREV: s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner
och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts. Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall
registeranalys.

Vår granskning och synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som
lämnats 2017-02-21. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2017-03-16.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

4avll
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3. Granskningsresultat

3.?1. Verksamhetens ut7all, finansiering och
ekonomiska ställning

3.i.-y. Förvaltningsberättelse
3.1.1.1. Översilct över ?itveckliiigeri av verksanföeten
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med kraven i KRL.

Förvaltningsberättelsen redovisar kortfattat några väsentliga händelser som
inträffat under räkenskapsåret samt i viss mån kommande händelser och
förutsättningar kommuner har framöver. Vidare anges det iverksamheternas
redovisning om vilka utmaningar som kommer inom en snar framtid. Vi anser att
förvaltningsberättelsen kan utveckla avsnittet viktiga händelser under året och inför
kommande år.

Töreboda kommun har tagit emot ett betydande antal flyktingar under de senaste
två åren. Hur detta påverkat kommunens verksamheter hittills och i framtiden
saknar vi föravaltningsberättelsen.

I den ekonomiska analysen belyser kommunstyrelsen de utmaningar som
kommunen står inför. Där anges att kommunens kostnader förväntas öka kraftigt
de kommande åren till följd av den demografiska utvecklingen. Behoven anses vara
störst inom äldreomsorg. Detta kommer att medföra ett ökat investeringsbehov, för
att klara av denna finansiering kommer det krävas ett ökat lånebehov.

Årets resultat om ii,3 miljoner kronor är ett bra resultat för kommunen, detta trots
att man gjort en nedskrivning av anläggningstillgångar Bredband på landet om 8,2
mi5oner kronor.

I december 2015 fick kommunen 28,3 mnkr varav 2 mnkr användes 2015.
Resterande del av bidraget fördes över till räkenskapsåret 2016. Enligt
redovisningsriktlinjerna för bidraget, var att intäkten skulle avse tiden mellan
december 2015 och december 2016, ingen del av bidraget skulle användas 2017. I
Töreboda kommun har i8,g mnkr av bidraget intäktsförts 2016, och 7,5 mnkr
periodiserats till 2017.

Kommunen har inte bytt till komponentindelad redovisning och inte heller
uppskattat vilken påverkan det tros få på räkenskaperna. Det innebär att vi i
dagsläget har svårt att bedöma dess resultatpåverkan.

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument innehållande värdegrund,
vision och mål (begäran). I förvaltningsberättelsen redovisas en uppföljning av
kommunfullmäktiges begäran.

Den obligatoriska redovisningen av sjuldrånvaro redovisas enligt KRL 4:z a, det vill
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt
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åldersindelad. I personalavsnittet anges även kommande pensionsavgångar och
kommunens pensionsförvaltning.

Förvaltningsberättelsen omfattar en översiktlig beskrivning av den samlade
kommunala verksamhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi
och verksamhet i koncernföretagen i enlighet med RKR s.:2.

3.1.1.2. Investeringsredovisning
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
årets investeringar.

I investeringsredovisningen redovisas budget bredvid utfall 2015 och även de två
föregående åren. En uppräkning av de största projekten görs liksom belopp i
parentes. Det är oklart vad beloppen avser, budget eller redovisade kostnader.

Utvecklingsområde för investeringsredovisningen är att utveckla analysen över
budgetawikelse av större projekt som ännu inte avslutats.

3.i.i.3. Driftredovisning
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Det finns även möjlighet att jämföra
årets utfall mot föregående år.

Utvecklingsmöjlighet avseende driftsredovisning kan enligt vår bedömning vara att
förtydliga koppling och utvärdering till fastställda mål samt utfall i resultaträkning.

I samband med delårsavstämningen i augusti 2016 prognostiserade endast ett fåtal
underskott gentemot budget och i huvudsak till relativt ringa värden. Prognosen för
hela kommunen visar på ett positivt budgetawikelse med 3 oog tkr. Vid jämförelse
med driftsredovisningen och budget för helåret 2016 samt även mot delårsprognos,
visar ett antal verksamheter underskott. LSS-verksamheten har det som svårast att

hålla sig inom ram, ganska tätt följt av såväl AME som vuxenutbildningen. Därefter
följer vissa som redovisar mindre underskott som fritidsverksamhet, överförmyn-
dare och gyrnnasieskola.

Bortsett från ovanstående redovisar merparten överskott vilket totalt sett
fortfarande innebär en posiliv avvikelse mot budget.

3.y-:z. Baianskrav
Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts.

Kommunens resultat för 2016 uppgår till 11 331 tkr vilket har reducerats med den
reavinst man fått under året till följd av försäljning av en förrådsbyggnad. Årets
resultat efter balanskravsjusteringar är därför g og8 tkr. Kommunstyrelsen avser
att sätta av ytterligare medel till befintlig resultatutjämningsreserv. Kommunens
egna kapital inklusive ansvarsförbindelse avseende pensioner är positivt varför en
avsättning motsvarande z % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning är
möjlig. Maximal avsättning motsvarar enligt beräkning 3 878 tkr vilket
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överensstämmer med uppgift i årsredovisning. Balanskravsjusterat resultat för :?oz6
uppgår därmed till 5 220 tkr.

Kommunen har inga tidigare års negativa resultat att återställa.

3,:t,3. God ekonomisl< hushålhi'mg
Töreboda kommun antog nya lednings- och styrprinciper under 2015 och dessa är
kopplade till den nya mål- och resultatstyrningen. I dessa anges fö5ande; "Syftet
med lednings- och styrprinciperna är att säkra att den politiska viljeinriktningen får
den effekt i verksamheten som är tänkt och att användandet av kommunernas

skattepengar hanteras på bästa tänkbara sätt - god ekonomisk hushållning."

Töreboda kommuns mål- och resultatstyrning utgår från kommunfullmäktiges
begäran (mål), de är övergripande, långsiktiga, mätbara och tidsatta. Åtaganden
beslutas av kommunstyrelsen, och beskriver en konkretisering av begäran riktat till
varje specifik verksamhet. Åtagandet beskriver VAD verksamheten ska uppnå och
NÄR det ska vara genomfört. Aktiviteter beskriver vad man i verksamheten tänker
göra för åtagandet ska fullföljas.

Kommunfullmäktiges begäran gäller över mandatperioden, och därmed sker årliga
uppföljningar genom kommunstyrelsens åtaganden och verksamheternas
aktiviteter.

Uppföljningen av målen redovisas även i en bilaga till årsredovisningen. Nedan
följer en bedömning av kommunfullmäktiges begäran inom respektive perspektiv
(invånare/brukare, medarbetare, ekonomi samt utveckling).
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Begäran, fastställt av fullmäktige Måluppfyllelse, KS bedömning

l

Pers ektivInvånare brukare

* / Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en ttygg

och säker milfö dygnets alla timmar - överallt

* Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är

nöjda med kommunens rnsatser och servrce

ii / Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor
som stimulerar till såväl psykiskt som fysiskt
välbefinnande liksom sunda matvanor

ii Töreboda är en öppen och tillgängHg kommun

Pers ektiv Medarbetare

* Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik
arbetsgivare, som ser betydelsen av medarbetarnas goda
hälsa och välbefinnande, som grund för att leverera bra

tjänster till medborgarna

ii l Töreboda kommun har alla medarbetare samma

möjligheter och rättigheter att komma till tals, delaktighet
präglar verksamheterna

* Alla medarbetare känner srg väl rnformerade om vår
Vrsion;"Välkommen till framtiden", Värdegrund och de mål
som gäller för respektive verksamhet

* Begäran är inte uppnådd

* Begäran är nästan uppnådd

* Begäran är del'uis uppnådd

* Begäran är delvis uppnådd

* Begäran är deluis uppnådd

* Underlaget för att bedöma
måluppfyllelse bedöms vara j?3r
tunn.

* Underlagetj75r att bedöma
måluppfyllelse bedöms vara för
tunn.



Medarbetarna får den kompetensutveck{ing som krävs för
deras uppdrag

Perspektiv Ekonomi

Töreboda kommun har en stabil ekonomi med budget i
balans

Årets resultat uppgår till två procent i förhållande till
skatteintäkier och generella statsbidrag

*

Begär«m är delvis uppnådd

13egäran är inte uppnådd

Begäran är uppnådd

:nVeS:er:ngar fiharisieras : fÖrSka 5anu me(I a9na rnede! * Begäran är uppnådd

Perspektiv Utveekling

/ den feiretagsvänliga kommunen 'R5reboda, är företagare
och näringsidkare nöjda med kommunens service

Vi uppmuntrar nytänkande och entreprenörskap

Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla
generationer i attraktiva milyjer där det är välordnat,
snyggt och tryggt

/ Töreboda kommun ges förutsättningar fe5r att alia i
arbetsför ålder har en egenförsörjnrng

Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre
perspektrven ekologiskt, sociait och ekonomrskt. Vi
hushål(ar med våra resurser och värnar om vår miljö

Den goda servicen bygger på nära samverkan mellan
kommun, näringsliv och föreningar

0

*

*

*

i+

Begäran är uppnådd

Eegäran är delvis uppnådd

Begäran är inte uppfylld

Begäran är inte uppnådd

Begäran är inte uppfylld

Begäran är uppfylld

* Vi ser turism- och besöksnäringen som en tirlväxtfaktor

med ökad omsättning

* Begäran bedöms som uppfylld

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen dvs. det ekonomiska perspektivet som
god i och med att två av tre begäran är uppnådda. Utifrån det finansiella
perspektivet i den ekonomiska analysen finns tre rubriker. Det är oklart hur det
finansiella perspektivet hänger samman med kommunfullmäktiges begäran.

När det gäller bedömningen verksamhetsmålen så görs en bedömning utifrån
respektive begäran inom de fyra perspelctiven, invånare /brukare, medarbetare och
utveckling. Den slutliga måluppfyllelsen dvs. kommunfullrnäktiges begäran gäller
över mandatperioden, så den slutgiltiga måluppfyllelsen kan göras först efter
mandatperiodens slut. Vid en gransla'iing av kommunstyrelsens bedömning av
måluppfyllelsen hittills så är fem begäran uppfyllda av totalt z8. En stor andel av
begäran delvis uppf5rllda. Någori samlad bedömning eller prognos av
måluppfyllelsen görs inte i årsredovisningen.

3.y.4. Nämndernas redovisning av sitt uppdrag
Av KL 3 :i5 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina
uppdrag och fullrnäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna
för den.
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Vi bedömer att verksamheternas och nämndernas redovisningar i allt väsentligt
redogör för utfallet av årets verksamhet i förhållande till fastställda mål och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

3.z. Rättvisande räkenskaper
3.:z,i, Resxiltaträlaiing
Vi anser att det är svårt att bedöma om kommunens resultaträkning uppfyller
KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god redovisningssed, med
anledning av vad som anges nedan.

Trots ökade intäkter från främst bidrag är årets resultat något lägre än 2015. I likhet
med föregående år är de flera större enskilda händelser av engångskaraktär som
skett, de beskrivs nedan.

Även om 'uerksamhetens intäkter ökat på grund av bidrag från Migrationsverket för
mottagande av flyktingar, innebär det även ökade kostnader. Det är främst
personalkostnaderna som ökat, såväl på grund av att antal anställda ökat som årets
genomsnittliga lönerevision på ca 3 %.

Avskri'uningarna har ökat väsentligt om man jämför med föregående år. Ökningen
beror i huvudsak på att man i år gjort en nedskrivning av Bredband på
landsbygden på 8,2 mnkr. Sedan år 2014 ska materiella anföggningstillgångar
såsom byggnader komponent-indelas och skrivas av utifrån respektive komponents
nyttjandeperiod i enlighet med rekommendation -ii.4. Töreboda kommun har inte
utfört indelning eller gjort någon uppskattning av hur det förväntas påverka
redovisning och resultat. Det gör det svårt att bedöma om resultaträkningen ger en i
allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat.

De kommunala skatteintäkterna har ökat med i5 mnkr mot föregående år samt att
kommunen får mer i inkomstutjämningen. En stor del av ökningen beror dock på
de engångsmedel som betalades ut i december 2015 med anledning av den rådande
flyktingsituationen. Bidraget skulle fördelas över en period på i3 månader över
:?oi5 och 2016. Det innebär att hela engångsbidraget skulle intäktsförts, även till de
delar medlen inte använts i berörda verksamheter, senast 2016-12-31. I Töreboda
kommun har man frångått dessa riktlinjer och valt att periodisera 7,5 mnkr av dessa
engångsmedel till år 2017.

Finansnettot har beloppsmässigt inte förändrats i någon större mån.

Med tillägg till vad som angetts ovan observeras vid granskningen att det finns med
interna intäkter och kostnader i verksamhetens nettokostnader som inte balanserar,

det finns interna intäkter som påverkar årets resultat positivt.

S.2.2. Balansräkniyig
I likhet med vår bedömning av resultaträkningens överensstämmelse med
lagstiftning och riktlinjer har vi svårt att bedöma om balansräkningen i allt
väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens tillgångar, avsättning, skulder och
eget kapital. Kommunen avviker från rekommendation ii.4 avseende
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komponentavskrivning samt hantering av intäkter enligt rekommendation 18
angående engångsmedel för flyktingsituationen, se bedömning nedan.

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter, även
bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.

Med reservation för vad som anges nedan är vår bedömning är att tillgångar,
avsättningarna och skulderna till viss del existerar, är fullständigt redovisade samt
rätt perioaiseraa enligt principerna i KKL.

Vi reserverar oss för värdering av kommunens korta skulder då man valt att
periodisera 7,5 mnkr av de utbetalade engångsmedel som avser 2015/2016 samt
även överskottsmedel från flyktingverksamheterna. Reservering av bidrag i en
flyktingfond för framtida kostnader anser vi inte är förenligt med god redovisnings-
sed och rekommendation t8 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar.

Vi reserverar oss avseende värdering av kommunens tillgångar. Kommunens
investeringar har inte aktiverats komponentindelat vilket även gäller tillgångar
anskaffade före 2014. Under 2015 påbörjades arbetet med att införa komponentin-
delat anläggningsregister men arbetet har avstannat. Att införandet av komponent-
avskrivning inte påbörjats innebär att kommunen avviker från god redovisningssed
som den kommer till uttryck i RKR ii.4 Materiella anläggningstillgångar samt att
det därmed får anses finnas osäkerheter i redovisningen av materiella anläggnings-
tillgångar och avskrivningar.

Vi befarar fortfarande att andelarna i det kommunala bolaget VänerEnergi AB kan
vara felaktigt värderade i kommunens balansräkning. Vi fortsätter i likhet med
tidigare år, då vi ännu inte tagit del av en värdeanalys, betona behovet av en
värdering av andelarna i det kommunala bolaget VänerEnergi AB för att eliminera
osäkerheten i deras värde i kommunens balansräkning.

Vår bedömning om avtalet med Töreboda Hästklubb kvarstår, vår bedömning är att
den omformulering vi tagit del av inte förändrat vår bedömning om lånet. Enligt vår
bedömning kvarstår det ränte- och amorteringsfria lånet till Töreboda hästklubb.

Vi har även tagit del av nyligen upprättade avtal avseende lån till Töreboda
motorklubb och Töreboda idrottsklubb. Motorklubbens avtal avser ett räntefritt lån

om 200 tkr med amorteringsstart år 2015 fördelat över tio år. Avtal med
Idrottsklubben avser även det ett räntefritt lån på maximalt 5 326 tkr med
amortering med ioo tkr per år vilket innebär en återbetalningstid på ca 53 år.
Kommunen står för lånets räntekostnader samt bekostar kompletterande
utrustning för skötsel av konstgräsplanen.

3.:..3. Kassaflödesanalys
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-
teringar. Noter bedöms finnas i tillräcldig omfattning.

Överensstämmelse med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen
bedöms finnas.
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3.:,,4, Sammartställd redovisnitig
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen i allt väsentligt ger en helhetsbild
av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Konsolideringen av
underliggande enheter har enligt vår uppfattning beskrivits på ett korrekt sätt.

3.:a,5. Tilläggsupplysni»igar
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar i allt väsentligt uppfyller
KRL:s krav och i allt väsentligt lämnas i enlighet med god redovisningssed.

I övrigt beskriver tillämpade redovisningsprinciper i allt väsentligt varje särskild
redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens
intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.

I årsredovisningen redovisas även viktiga uppgifter och poster i förvaltningsbe-
rättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport. Dessa specificeras
och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s
rekommendationer samt god redovisningssed i övrigt.

Identifierade avvikelser är:

RKR :i:i.4 - Ej införd komponentindelad redovisning av anläggningstillgångar

RKR i8 - Periodisering av engångsmedel för rådande flyktingsituation i december
2015.

RKR i8 - Hantering av överskottsmedel från flyktingverksamheten.

RKR 20 - Värdering andelar i koncernföretag.

Arnorteringsfritt lån till förening.

2017-03-Ol

Anette Fagerholm
Projektledare

Christina Olsson

Uppdragsledare
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Kommunledningskontoret
I????'röREBODA KOMMUN
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1

Anteckningar från sammanträde med kommunfullmäk-
tiges presidium för beredning av frågor och ärenden om
ansvarsfrihet och anmärkning

Plats och tid; Kommunhuset, 20 mars 2017 kl. 13.30-14.42

Närvarande; Göran Johansson (C) ordförande, Anne-Marie Lundin (M)
och Mariana Franken

1. Kommunfullmäktiges presidium samlas för att bereda frågor och
ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning enligt kommunfullmäk-
tiges arbetsordning, 36 §.

2. I revisionsberättelsen för 2016 gör kommunens revisorer den sam-
mantagna bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande. De bedömer också att den interna kontrollen i stora

delar varit tillräcklig.

Revisorerna bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god.
Verksamhetsmålen gäller över mandatperioden, och utifrån
uppföljningen hittills så bedömer revisorerna uppföljningen som
svag.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnder-
na, fullmäktigeberedningen samt de enskilda förtroendevalda i des-
sa organ ansvarsfrihet. Kommunens revisorer tillstyrker också att
kommunens årsredovisning för 2016 fastställs. Revisorerna skriver
att den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med kommunala re-
dovisningslagen.
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Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
på följande sätt:

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i styrelsen be-
viljas ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;
Lars-Åke Bergman (S)
Bengt Sjöberg (M)
Karl-Johan Gustafson (C)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Linn Brandström (M)
Johan Cord (S)
Birgit Sporrong (SD)
Pernilla Johansson (C)
Anna-Karin Holgersson (S)
Anne-Marie Lundin (M)
Therese Erikson (V)
Marianne Asp-Henrysson (C)
Ingmar Andhill (S)
Mikael Faleke (M)
Peter Sporrong (SD)
Hans Thorsell (S)
Linda Ludvigsson (S)
Bo Andersson (S)
Ewa Ewaldson (S)
Daniel Nord (C)
Marlene Näslin (M)
Ursula Evje (L)
Berit Bergman (S)
Mattias Faleke (V)
Kenneth Carlsson (S)
Magnus Dimberg (M)
Allan Jakobsson (C)
}örgen Karlsson (M) (ersättare Kf)
Gunilla Fransson (L) (ersättare Kf)

Ansvarsfrihet för valnämnden

Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;
Gunnar Welin (M)
Kerstin Bertilsson (M) (ersättare Kf)
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Ingmar Andhill (S)
Erland Gustavsson (M) (ersättare Kf)
Kenneth Carlsson (S)
Therese Erikson (V)

Ansvarsfrihet för den gemensamma IT-nämnden
Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del den gemensamma IT-
nämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfri-

het för 2016 års förvaltning.
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;
Bengt Sjöberg (M)
Johan Jacobsson (S) (ersättare Kf)

Ansvarsfrihet för Nämnden för gemensam Ekonomiadministration
Kommunfullmäktige beviljar för sin del Nämnden för gemensam
Ekonomiadministration samt de enskilda förtroendevalda i nämn-

den ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Jäv

På grund av jäv deltog inte fö5ande personer i handläggningen av
detta ärende;
Lars-Åke Bergman (S)
Bengt Sjöberg (M)
Berit Bergman (S)

Ansvarsfrihet för den gemensamma Lönenämnden
Kommunfullmäktige beviljar för sin del den gemensamma Löne-
nämnden samt de enskilda förtroendeyalda i nämnden ansyarsfri-

het för 2016 års förvaltning.
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;
Lars-Åke Bergman (S)
Berit Bergman (S)
Bengt Sjöberg (M)

Ansvarsfrihet för den gemensamma tekniska nämnden
Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del den gemensamma tekniska
nämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfri-

het för 2016 års förvaltning.
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;

Linn Brandström (M)
Sven Olsson (C) (ersättare Kf)
Johan Jacobsson (S) (ersättare Kf)

6/

/Z
a-" vpf



'I TÖREBODA KOMMUN

4

Kommunledningskontoret

Peter Granath (S) (ersättare Kf)
Magnus Dimberg (M)
Agneta Bakir (S) (ersättare Kf)
Lars-Åke Bergman (S)
Berit Bergman (S)

Ansvarsfrihet för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del den gemensamma miljö-
och byggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämn-
den ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;
Gunnar Welin (M)
Göran Johansson (C)
Johan Cord (S)
Jan Karlsson (MP)
Anton Lakkapää Karlsson (MP) (ersättare Kf)
Ingmar Andhill (S)
Linda Ludvigsson (S)
Bo Andersson (S)

Ansvarsfrihet för kommunfullmäktiges beredning för framtidsfrågor
Kommunfullmäktiges beredning för framtidsfrågor samt de enskil-
da förtroendevalda i beredningen bevi5as ansvarsfrihet för 2016
års förvaltning.
Jäv

På grund av jäv deltog inte fö5ande personer i handläggningen av
detta ärende;
Linda Ludvigsson (S)
Bo Andersson (S)
Lisa Evertsson (C)
Mattias Lindström (L) (ersättare Kf)
Jan Karlsson (MP)
Anton Lakkapää Karlsson (MP) (ersättare Kf)
Peter Sporrong (SD)
Birgit Sporrong (SD)
Anna-Karin Holgersson (S)
Marlene Näslin (M)
Jonas Fällström (MP)

Kommunfullmäktiges beredning för revisorernas budget
Kommunfullmäktiges beredning för revisorernas budget samt de
enskilda förtroendevalda i beredningen beviljas ansvarsfrihet för
2016 års förvaltning.
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Jäv

På grund av jäv deltog inte följande personer i handläggningen av
detta ärende;
Göran Johansson (C)
Anne-Marie Lundin (M)
Hans Thorsell (S)
Karl-Johan Gustafson (C)
Mikael Faleke (M)
Mattias Faleke (V)
Anne-Charlotte Karlsson (S)

Motivering till beslutet

Kommunfullmäktige motiverar besluten om ansvarsfrihet genom
att hänvisa till revisionsberättelsen 2016.
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TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-16
Sida

164

Ks § 104 Dnr KS 2016/0231

Årsredovisning 2016 för Töreboda kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovis-
ning 2016 för Töreboda kommun.

2. Av årets resultat avsätts 3 878 000 kronor till resultatutjämnings-
reserven.

3. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att föra över resul-
tat i driftbudgeten 2016 om sammanlagt 675 000 kronor till år
2017, bilaga. Överföringen finansieras via kommunens finansför-
valtning 2017.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna för
granskning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat förslag till års-
redovisning 2016 för Töreboda kommun. Årets verksamhet uppvisar
ett ekonomiskt resultat på + 11,3 mi5oner kronor, vilket är något lägre
jämfört med föregående år (+12,5 miljoner kronor). Resultatet motsva-
rar 2,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än
det budgeterade resultatet. Koncernens resultat, inklusive
Törebodabostäder AB, uppgår till 15 miljoner kronor.

Det redovisade resultatet inkluderar en nedskrivning av fiber/bred-
band på landsbygden (8,2 mi5oner kronor) samt avsättning för slut-
täckning/deponi (1 miljon kronor). Kvarvarande medel, avseende till-
fälligt statsbidrag med anledning av flyktingsituationen som utbetala-
des i december 2015, uppgår vid årsskiftet till 7,2 miljoner kronor.
Dessa medel har inte intäktsförts år 2016 i enlighet med rekommenda-
tioner från RKR (Rådet för kommunal redovisning).

,,j erare Utdragsbestyrkande
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Verksamheternas sammanlagda resultat uppvisar ett överskott uppgå-
ende till +3,8 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet inom olika
verksamheter visar såväl överskott som underskott. De yerksamheter
som redovisar störst överskott gentemot budget är Utbildning och
Individ- och fami5eomsorg. De verksamheter som redovisar störst un-
derskott gentemot budget är Arbetsmarknadsåtgärder och LSS-verk-
samhet.

Under året har 33,9 mi5oner kronor förbrukats av de budgeterade inve-
steringsanslagen. Detta är en lägre investeringsnivå jämfört med före-
gående år (42,3 mi5oner kronor år 2015). Bland större investeringspro-
jekt kan nämnas renovering/ombyggnation av Centralskolan samt inve-
steringar vid Idrottshallen.

Kommunchefen föreslår kommunfullmäktige besluta att medge kom-
munstyrelsen att föra över resultat i driftbudgeten 2016 om samman-
lagt 675 000 kronor till år 2017. Överföringen finansieras via kommu-
nens finansförvaltning. Förslag till överföring framgår av bilaga. Orsa-
ker till 2016 års resultat redovisas i årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 221
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 31 januari 2017, § 11
IT-nämndens protokoll den 13 februari 2017, § 2
Nämnden för ekonomiadministrations protokoll den 13 februari 2017,
§5

Tekniska nämndens protokoll den 14 februari 2017, § 24
Ekonomiberedningens protokoll den 15-16 februari 2017, § 11
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 17 februari 2017
Lönenämndens protokoll den 22 februari 2017, § 3
Ekonomikontoret, Årsredovisning 2016, Töreboda kommun den 22 feb-
ruari 2017

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 1 mars 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 1 mars 2017, § 64
Ekonomikontoret, Årsredovisning 2016, Töreboda kommun den 8 mars
2017

Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 15 mars 2017
Ekonomikontoret, Årsredovisning 2016, Töreboda kommun den 15
mars 2017
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Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2016 bland annat att uppfölj-
ning av statsbidrag inom flyktingmottagande redovisas i samband med
delårsrapport och årsredovisning.

Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 föreslå kommunfullmäk-
tige besluta fö5ande;
* Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovis-

ning 2016 för Töreboda kommun.
Av årets resultat avsätts 3 878 000 kronor till resultatutjämnings-
reserven.

Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att föra över resul-
tat i driftbudgeten 2016 om sammanlagt 675 000 kronor till år
2017, bilaga. Överföringen finansieras via kommunens finansför-
valtning 2017.

*

@

Kommunstyrelsen beslutade vidare att överlämna årsredovisningen till
revisorerna för granskning.

Ekonomikontoret, upprättade den 8 mars 2017 en reviderad upplaga av
Årsredovisning 2016,-Töreboda kommun.

Ekonomikontoret, upprättade den 15 mars 2017 en reviderad upplaga
av Årsredovisning 2016, Töreboda kommun.

Ekonomichefen föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige be-
sluta att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2016 för
Töreboda kommun. Av årets resultat avsätts 3 878 000 kronor till re-
sultatutjämningsreserven.

Bilaga Ks § 104/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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<ommunstyrelsens verksamheter

Budget- Öesultat Ö'arav'- " J'uste'rat Överfö'rs
2016 2016 opåverkbart resultat till20l7 Anmärkning

)olitisk ledning 5310 372 0 372 0

-edningsverksamhet 13 655 -168 -270 102 50 Hälften av överfört överskott 2015.
Jtvecklin@, näringsliv, turism mm
<ostenheten

7240 611 0 611 250

-103 16 0 16 0
Plan- och exploatering, Näringsliv och Turism.

Barnomsorg 47128 2470 0 2470 0 Stora-bidrag f'ör nyanlända och asylsö'kande gör att det '
inte är möjligt att bedöma verksamhetens påverkan
på resultatet. Stora bidrag förväntas även 2017.

Grundskola 101599 2385 0 2385 0 Se anmärkning barnomsorg. - '

Gymnasieskola 46797 -256 -256 0 0 Interkommunala ersättningar ' '-

Vuxenutbildning 1 123 -1 474 -1 130 -344 0 ilnterkommun'ala ersät'tningar'. För övFigt medger inte
redovisningen möjlighet att bedöma verksamhetens
påverkan på resultatet.

Arbetsmarknadsåtgärder 2504 -1546 0 -1546 0 Redovisningen visar a'tt en del av underskottet borde 
överföras till 2017, men underlag för en bra analys
'saknas. Uppmärksamhet 2017 är nödvändig.

Fritidsverksamhet 7137 -514 0 -514 0 Felbudgeterföe kostnader för vatten och avlopp? "
Verksamhetens påverkan går inte att bedöma.

Kulturverksamhet 6764 99 0 99 0 Överskott täcker underskott för fritidsverksamheten.'

Individ- och familjeomsorg 34 454 1938 0 1938 150 Huvuddelen av IFO är inte påverkbart på kort sikt. '
Familjecentralens överskott är 325 tkr o påverkbart.

Äldreomsorg 109325 459 0 459 225
LSS-verksamhet 61 519 -1 756 0 -1 756 0
Summa verksamheter '-4Å44'+2 -'i636 - -165Ö '4292' i5'5
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Töreboda kommun - årsredovisning 2016 
 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

I mars invigdes 16 nya lägenheter i kvarteret Muraren. Byggherre är Törebodabostäder AB. Det är 

första gången på många år som det uppförs hyresrätter i kommunen. Det är för närvarande stor brist på 

bostäder och situationen är helt annorlunda mot för några år sedan när det rådde överskott och det var 

tal om att riva vissa hus. 

Planen är att bygga nya hyresrätter på området Kanalparken öster om kanalen samt trygghetsboende 

på kvarteret Prästkragen med placering på parkeringen söder om Bergmansgården. 

Under året har vi i kommunen mottagit ca 200 nyanlända personer som fått uppehållstillstånd i 

Sverige. Bland dessa personer som flyttat till kommunen finns många barn. Detta har inneburit att det 

blivit trångt i våra förskolor och skolor. För att lösa lokalbehovet snabbt har kommunen köpt in 

moduler som nu finns placerade i anslutning till flera av skolorna. 

Delar av Centralskolans lokaler har länge varit i behov av renovering. Efter skolavslutningen våren 

2016 påbörjades renoveringen av D-huset. Det ska stå klart för inflyttning under våren 2017. Det 

kommer sedan att följas av att det i A-huset görs en gemensam cafeteria för såväl elever som lärare. 

Lokalbristen har också inneburit att vi fått ianspråkta biblioteksfilialerna för skoländamål. Filialerna 

har då placerats i andra kommunala lokaler. I Moholm blir placeringen i Krabbängsgården och i 

Älgarås i Servicehuset, vilket ökar tillgängligheten för allmänheten. 

Ökningen av antalet nyanlända innebär en stor utmaning för kommunen att få alla att lära sig svenska 

och komma in på arbetsmarknaden men ökningen innebär också att kommunen fått mer resurser som 

kommer alla till del. 

Björkängens restaurang har renoverats och fått nytt utseende och nya köksinventarier. I samband med 

renoveringen införlivades även Björkängens kiosk med restaurangen. Restaurangen hoppas jag ska bli 

ett nav i huset och komma att bidra till ökad samvaro och möjlighet till fler möten för människor som 

bor både i och utanför huset. 

Äldreomsorgen har under året haft balans mellan behov och tillgång på särskilda boendeplatser. 

Kommunen arbetar med en modell för ökat oberoende vilket innebär att mer av vården kan ges i det 

egna boendet. En mätning har genomförts under året som visar att de som får del av kommunens 

äldreomsorg är nöjda med vården. Det får mig att konstatera att vi har en oerhört engagerad och duktig 

personal, för det är där det goda mötet sker. 

En stor händelse under hösten var när Töreboda IK invigde en för många efterlängtad ny konstgräs-

plan på Töreshov och som kommunen varit med och finansierat. Detta hoppas jag ska öka intresset för 

fotboll i alla åldrar men även locka hit klubbar i närområdet som får möjlighet förlänga sin säsong. 

Antalet turistbesökare har även i år ökat och de flesta som verkar i branschen i kommunen är nöjda 

med säsongen. Campingen har haft god beläggning och har utökats med ställplatser för husbilar. 

Kommunledningen satte vid årets början ett mål att genomföra 50 företagsbesök. Det målet nåddes, 

och vi kommer även fortsättningsvis ha örat mot marken för att vara lyhörda för vad näringslivet har 

för förslag till förbättringar för att göra kommunen mer företagsvänlig och attraktiv. 
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Behovet av parkering har ökat och torget har tillfälligt tagits i anspråk för parkering för att tillgodose 

behovet. En plan finns nu framtagen för att öka antalet parkeringsplatser centralt och därmed ska 

torgparkeringen avvecklas. 

Kommunen har ett väldigt bra läge med nära till både västra stambanan och E20. Antalet tågavgångar 

vardagar är 10 norrut och 13 söderut. Därtill kommer ett antal busslinjer mot Mariestad, Skövde och 

Hova. I kontakten med Västtrafik bevakar vi så att turutbudet blir anpassat till de resandeströmmar 

som finns. Biljettsystemen är inte alltid anpassade för resande över länsgränserna. Detta har påtalats 

länge och frågan har återigen lyfts. Jag hoppas att det ska få en snar lösning. 

I kollektivtrafikutbudet i kommunen finns också Närtrafik. Där kan de som bor mer än 1 km från 

närmsta busslinje beställa taxi för att åka till närtrafikhållplatserna i Töreboda, Moholm eller Älgarås. 

Bredbandsutbyggnaden pågår men kapaciteten på grävning och fibersvetsning är begränsad vilket gör 

att arbetet drar ut på tiden. Grundmodellen för fiberutbyggnaden på landsbygden är att de som vill 

installera fiber i ett område bildar en förening som sedan ansöker om stöd för utbyggnaden och sköter 

upphandling och administration av installationen. De områden som riskerar att hamna utanför någon 

förening i kommunen kan komma att samlas upp i en gemensam förening som administreras av 

VänerEnergi. 

I tätorterna har VänerEnergi gått ut med förfrågan om anslutning och när antalet intressenter överstiger 

50 % installerar företaget fiber. 

Ett ord som finns på mångas läppar numera är digitalisering. Denna utveckling måste kommunen 

hänga med i. Utvecklingen inom välfärdsområdet går oerhört snabbt med olika tjänster som kommu-

nen kan komma att erbjuda inom en snar framtid. Inom skolan kommer det att krävas att kommunen 

tillhandahåller en egen dator till alla elever. 

I Älgarås hölls under hösten en medborgardialog med god uppslutning, och många intressanta förslag 

kom fram varav det är några som vi jobbat vidare med i kommunen. 

MTG samarbetet har gått in i en ny fas. En ny avsiktsförklaring och nya samverkansavtal och regle-

menten har antagits av de tre kommunerna. Målet är att hitta nya områden för samverkan och genom 

det erbjuda bättre service till våra innevånare men också öka kompetensen och minska kostnaderna. 

Det ekonomiska resultatet för det gångna året är mycket bra. Efter att vi gjort en nedskrivning av 

kostnaden för bredbandsstomnätet med 8,2 milj. kronor samt en avsättning för sluttäckning av depo-

nianläggningen på Borreboda med 1 milj. kronor är resultatet 11,3 milj. kronor. 

I stort sett alla verksamheter håller sig inom beslutad budget vilket är väldigt positivt. Att hålla budget 

är bra, men att samtidigt klara att leverera god kvalitet och bra service är ännu bättre. 

Jag vill rikta ett stort TACK till all vår personal för ett stort engagemang och ett mycket gott resultat 

under 2016 

 

 

Bengt Sjöberg 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Så styrs Töreboda kommun 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs av invånarna vart 

fjärde år. I Kommunfullmäktige beslutas bland annat om begäran (övergripande mål) och 

budget för de kommunala verksamheterna. Dessa ska vara av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska 

ställning. Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. 

Utskotten 

Kommunstyrelsen har fyra utskott; Utvecklingsutskott, Utbildning- och kulturutskott, Vård- 

och omsorgsutskott, Personalutskott. 

Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen. Utskotten har därutöver rätt att, inom vissa 

områden, på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut som delegerats till dem.  

MTG-nämnder 

De tre kommunerna Töreboda, Gullspång och Mariestad har byggt upp ett omfattande 

samarbete i en rad viktig frågor. Samarbetet innebär att politiker från alla tre kommuner sitter 

på gemensamma nämndsmöten och beslutar om vad förvaltningarna ska arbeta med. De 

gemensamma nämnderna är; IT-nämnd, Teknisk nämnd, Miljö- och byggnadsnämnd, 

Lönenämnd (inkl. Karlsborg), Ekonominämnd (Töreboda/Gullspång).  

 

Politisk organisation:  
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Förvaltningsorganisation:  

 

 

           

 

 

 

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige under perioden 2014 - 2018 

 

  

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2014-2018
Antal 

mandat

Socialdemokraterna 11

Moderaterna 7

Centerpartiet 6

Sverigedemokraterna 3

Vänsterpartiet 2

Liberalerna 1

Miljöpartiet 1

Totalt 31
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Skattesats år 2012 - 2016 

 

Sammanlagd kommunalskatt (kommun och region) uppgår till 32:70 kronor vilket motsvarar 

60 öre mer än riksgenomsnittet. 

 

Befolkningsutveckling 

 

Trenden kring befolkningsutvecklingen har varit sjunkande under flera år men vände uppåt 

igen år 2014 då antalet invånare i kommunen ökade. Befolkningsutvecklingen har därefter 

fortsatt i positiv riktning. Vid årets slut uppgick antalet invånare i kommen till 9 435 personer. 

 

  

Skattesats (kr) 2012 2013 2014 2015 2016

Kommun 20,97 20,97 21,22 21,22 21,22

Region 10,88 11,13 11,13 11,48 11,48

Kommunalskatt 31,85 32,10 32,35 32,70 32,70

Riket 31,60 31,73 31,86 31,99 32,10
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Förvaltningsberättelse 

En sammanfattning av kommunens ekonomi 

Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +11,3 mnkr vilket är en lägre 

jämfört med föregående år (+12,5 mnkr år 2015). Resultatet motsvarar 2,2 % av skatteintäkter 

och generella statsbidrag och är bättre än det budgeterade resultatet. 

Verksamheternas ekonomiska utfall visar såväl över- som underskott och uppgår sammanlagt 

till +3,8 mnkr. De verksamheter som redovisar störst överskott gentemot budget är utbildning 

och individ- och familjeomsorg. De verksamheter som redovisar störst underskott gentemot 

budget är arbetsmarknadsåtgärder och LSS-verksamhet. Resultatet har påverkats positivt 

genom försäljning av en förrådsfastighet (2,2 mnkr) samt statsbidrag som redovisas inom 

finansverksamheten. Nedskrivning av fiber/bredband på landsbygden (8,2 mnkr) samt 

avsättning till sluttäckning/deponi (1 mnkr) har gjorts. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2016 fastställdes ett budgeterat 

resultatmål på 7,4 mnkr vilket motsvarar 1,4 % av budgeterade skatter och bidrag. Det 

finansiella målet om en resultatnivå uppgående till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag har 

uppnåtts. 

Målet att investeringarna ska finansieras utan upplåning har också uppnåtts. Under året 

har 33,9 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en lägre nivå jämfört med 

föregående år (42,3 mnkr 2015). Bland större investeringsprojekt kan nämnas pågående 

renovering av Centralskolan samt idrottshall. 

Törebodabostäder AB redovisar ett positivt resultat uppgående till 3,7 mnkr. Koncernen 

redovisar därmed ett resultat uppgående till 15 mnkr. Nedanstående bild visar kommunens 

resultatutveckling över en femårsperiod, både inklusive och exklusive pensionsinlösen.   
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Töreboda kommuns utveckling och viktiga händelser 

Viktiga händelser 

Bemanningsenheten växer och snart är all verksamhet med. Här sköts all rekrytering av 

vikarier för förskola/skola och vård- och omsorg. I oktober tillkom kostenheten. Det finns 

idag drygt 100 tillsvidareanställda och 150 timvikarier inom enheten. 

Kanalparken: Detaljplan för bostäder är antagen och godkänd. Projektering för start av 

byggnation till hösten 2017 pågår. 

Näringslivsprogrammet för Töreboda kommun har färdigställts. Programmet fokuserar på 

de uppgifter som kommunen kan bistå med som en aktör för ett gott företagsklimat i 

kommunen. 

Grundskolan: Språkstödsassistenter i grundskolan är positivt. Många barn/elever kan nu 

göra sig förstådda och samarbetet med föräldrar har blivit lättare. Skolverkets 

fortbildningssatsning "Läslyftet" har påbörjats på alla skolor. Satsningen på 1-1 datorer på 

Centralskolan är lyckad. 

Sysselsättning: Projektet Ung Arena 9.0 har startats upp under våren. Projektets syfte är att få 

unga ut i arbete eller studier. Projekt för studier, praktik och visstidsanställningar för 

nyanlända (totalt 11,6 mkr under två år) började i våras. 

Våld i nära relation: Fortsatta satsningar inom området. Bl. a har en samordnare tillsatts och 

utbildning för flera kring hedersrelaterat våld. 

Äldreomsorg: Mobil närvård för mest sjuka äldre med närsjukvårdsteam från slutenvården 

och hemsjukvårdsläkare från vårdcentralerna har startat. Arbetet leds gemensamt av 

kommuner, vårdcentraler och slutenvården i norra Skaraborg. 

Investeringar: Byggstart av renoveringsprojekt Centralskolan Hus-D, campingen har byggts 

ut, Töreshov har fått konstgräsplan och idrottshallen nytt sportgolv. 

Befolkningsutveckling 

Antalet invånare ökar glädjande nog för tredje året i rad. Vid årsskiftet uppgick antalet 

kommuninvånare till 9 435 personer, vilket är 142 fler än ett år tidigare. 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges Begäran  

 

Kommunfullmäktiges Begäran ska ge en bild av kommunen som helhet. Begäran är mål som 

är övergripande och beskriver vad kommunen ska uppnå. Dessa gäller för mandatperioden. 

Utfallet på hastighetsmätaren nedan är en sammanvägning av resultatet för de åtaganden och 

styrmått som är kopplade till respektive Begäran. Det innebär att om bedömningen är 

”Begäran är delvis uppnådd” så kan utfallet på hastighetsmätaren variera på hela skalan från 

gult till grönt.  

För en mer detaljerad redovisning av verksamheternas uppföljning av Åtaganden och 

Styrmått, se bilaga ”Uppföljning målpaket”. 

Invånare/Brukare 

Begäran: 

I Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en trygg och säker miljö 

dygnets alla timmar - överallt 

 

Kommentar 

Målsättningen i begäran har inte uppnåtts. 

Det åtagande som väger absolut tyngst är "Töreboda kommuns invånare känner trygghet i sin 

vardag". I SCB:s Medborgarundersökning 2016 hamnar Töreboda på index 46 av 100. Det är 

lågt i jämförelse med medelvärdet i gruppen andra kommuner med färre än 10 000 invånare, 

som har ett index på 63. Medelvärdet för samtliga 133 kommuner i undersökningen är 58. 

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning. Att arbeta med trygghet är viktig i 

kommunens alla verksamheter. 
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Styrmått 

 Resultaten från SKL:s elevundersökning för åk 8 förbättras till minst medelvärdet i Sverige. 

 Alla kök är godkända med avseende på livsmedelssäkerhet 

 Alla transporter av varm mat håller varmhållningstiderna 

 Andelen som känner sig trygga utomhus kvällar/nätter förbättras till minst medelvärdet i Sverige, 

 Andelen som känner sig trygga och säkra mot hot, rån och misshandel förbättras till minst medelvärdet i 
Sverige. 

 Andelen som känner sig säkra mot inbrott i hemmet förbättras till minst medelvärdet i Sverige. 

Begäran: 

Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är nöjda med kommunens 

insatser och service 

 

Kommentar 

Målsättningen i begäran är nästan uppnådd. 

Resultatet av brukarundersökningar inom äldreomsorg, förskola och fritidshem är mycket bra. 

Förbättringar kan ske för resultat på nationella prov i åk 3 och åk 6. 

Resultatmålen för de nationella kvalitetsregistren är väldigt hög satta och de bör kanske 

ändras. Trots gul markering är resultatet sammantaget godkänt. 

Styrmått 

 Minst 85 % av på särskilt boende är nöjda med maten. 

 Minst 85 % är nöjda med lunchlådan. 

 Minst 90 % av invånare med hemtjänst är nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst 

 Minst 90 % är nöjda med särskilt boende. 

 Töreboda kommun ska nå mint 70 % täckningsgrad i Svenska palliativregistret 

 100 % av brukare som befinner sig i livets slut får sin smärta skattad med validerat 
smärtskattningsinstrument enligt Svenska palliativregistret 

 100 % av personer som uppvisar någon form av risk enligt Senior alerts riskbedömning får minst en 
förebyggande åtgärd planerad. 

 Minst 30 % de personer där arbetssättet med NPI-skattningar används uppvisar symtomförbättring med 
minst 10 poäng 

 100 % av brukare som vårdades i livets slut fick ett brytpunktsamtal 

 Resultaten på nationella prov i åk 3 förbättras till minst medelvärdet i Sverige 

 Resultaten på nationella prov i åk 6 förbättras till minst medelvärdet i Sverige 

 Resultaten på nationella prov i åk 9 förbättras till minst medelvärdet i Sverige 

 Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet ökar till minst medelvärdet i Sverige 
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Styrmått 

 Antalet besökare både fysiskt och virtuellt ökar med minst två procent 

 Minst 80 procent av vårdnadshavarna är nöjda eller ganska nöjda med verksamheten 

 Kontakt via telefon, minst medelvärdet i Sverige nöjda. 

 Medborgare får svar på e-post inom två arbetsdagar, minst medelvärdet i Sverige. 

 Nöjdhet med webbinformation minst medelvärdet i Sverige 

 Nöjda matgäster 85 %. 

Begäran: 

I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till 

såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande liksom sunda matvanor 

 

Kommentar 

Målsättningen i begäran är delvis uppnådd. 

Den är uppnådd när det gäller den kommunala verksamhetens resultat. 

Den är på gränsen mellan delvis och inte uppnådd när det gäller kommuninvånarnas hälsa. 

Positivt att det upplevda hälsotillståndet förbättrats. Negativt att den psykiska ohälsan ökar 

och att resultaten för narkotika, alkohol och fetma inte blivit bättre. 

Styrmått 

 Det psykiska välbefinnandet förbättras med 3 % jämfört med tidigare mätning. 

 Hälsotillståndet förbättras med 2 % jämfört med tidigare mätning 

 Minst 95 % av invånare med hemtjänst eller särskilt boende har valt kontaktpersonal. 

 Alla brukare inom hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet eller 
personlig assistans har en aktuell genomförandeplan. 

 Andelen invånare 65 år och äldre som har hemtjänst eller bor i särskilt boende är lägre än 12 % 

 Upplevelse av oberoende bland personer med insatser enligt LSS 

 Har brukarna situation förändras sedan denne fick kontakt med individ- och familjeomsorgen i kommunen? 

 Användandet av narkotika minskar med 2 % jämfört med tidigare mätning. 

 Användandet av alkohol minskar med 2 % jämfört med tidigare mätning. 

 Andelen individer med fetma minskar med 4 % jämfört med tidigare mätning. 

 Mindre än 9 % av de personer som är 75 år eller äldre har olämpliga läkemedel 

 Mindre än 2 % av de personer som är 75 år eller äldre har läkemedel mot psykos. 

 Mindre än 20 % av brukarna har 10 läkemedel eller fler 

 Andelen elever som deltar i kulturskolans verksamhet 7-15 år är högre än medelvärdet i Sverige. 
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Begäran: 

Töreboda är en öppen och tillgänglig kommun 

 

Kommentar 

Målsättningen i begäran bedöms som delvis uppnådd. Särskilt negativt att direkt svar vid 

telefonkontakt visar ett mycket dåligt resultat. Det måste bli en förbättring 2017. 

Styrmåtten är för få så därför har resultaten från styrmåtten kompletteras med resultaten från 

2016 års medborgarundersökning. När det gäller bemötande och tillgänglighet så är 

Törebodas resultat i nivå med genomsnittet. För måttet Nöjd-inflytandeindex (kontakt, 

information, påverkan och förtroende) så är Törebodas resultat bättre än genomsnittet. 

Styrmått 

 Väntetid till särskilt boende 

 Handläggningstiden för beslut om ekonomiskt bistånd 

 Direkt svar vid telefonkontakt minst 50 % 

Medarbetare 

Begäran: 

Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare, som ser 

betydelsen av medarbetarnas goda hälsa och välbefinnande, som grund för att 

leverera bra tjänster till medborgarna 

 

Kommentar 

Begäran är delvis uppnådd. 

Begäran är uppnådd i betydelsen av en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare. 

Medarbetarenkäten visar på bra resultat när det gäller närmaste chefs förtroende och ett 

mycket bra resultat av upplevelsen av att arbetet är meningsfullt. 

Begäran är inte uppnådd när det gäller medarbetarnas hälsa. Risken för ohälsa på grund av 

bristande fysisk förmåga är alldeles för stor. Det är absolut nödvändigt att minska risken 

betydligt. I den delen av åtagande och styrmått så är färgen mörkröd! Även sjukfrånvaron är 

för hög. 

  

Styrmått 

 Risk eller stor risk för ohälsa är lägre än 30 %. 

 Frisknärvaron är minst 95 % 
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Styrmått 

 Medarbetarna känner att de har förtroende. Minst 80 % nöjda. 

 Medarbetare upplever sitt arbete meningsfullt. Minst 80 % nöjda. 

Begäran: 

I Töreboda kommun har alla medarbetare samma möjligheter och rättigheter 

att komma till tals, delaktighet präglar verksamheterna 

 

Kommentar 

Underlaget för att bedöma måluppfyllelsen är för tunn. Begäran bör läggas samman med 

begäran som gäller den attraktiva arbetsgivaren. I analysen av medarbetarenkäten visar 

resultaten sammantaget att för nästan alla enheter så präglar delaktighet verksamheten. 

Styrmått 

 Alla verksamheter har regelbundna arbetsplatsträffar där verksamhetsfrågor lyfts 

Begäran: 

Alla medarbetare känner sig väl informerade om vår Vision; ”Välkommen till 

framtiden”, Värdegrund och de mål som gäller för respektive verksamhet 

 

Kommentar 

Underlaget för att bedöma måluppfyllelsen är för tunn. Begäran bör läggas samman med 

begäran som gäller den attraktiva arbetsgivaren 

Styrmått 

 Minst 90 procent av medarbetarna känner sig välinformerade och förstår värdegrunden 

 All tillsvidareanställd personal har haft samtal med chef 

Begäran: 

Medarbetarna får den kompetensutveckling som krävs för deras uppdrag 

 

Kommentar 

Målsättningen i begäran är delvis uppnådd. 

Inom verksamheterna äldreomsorg, LSS och Individ- och familjeomsorg är målsättningen 

uppfylld. Personalens formella kompetens är mycket hög och bland de bästa i landet! 
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Andel legitimerade lärare som undervisar i varje enskilt ämne ligger nästan på samma nivå 

som förra året (90 %) och är 89,1 % i december 2016. Målet är minst 90 %. Andelen 

pedagogiskt utbildad personal inom fritidshem är fortfarande väldigt låg (36 %). Andelen 

förskollärare har minskat från 74 % 2015 till 62 % i december 2016. 

Styrmått 

 Andel legitimerade lärare som undervisar i varje enskilt ämne är högre än 90 procent 

 Andelen legitimerade förskollärare inom förskolan ökar till minst 66 procent 

 Andelen pedagogiskt utbildad personal inom fritidshem ökar till minst 66 procent 

 Andel personal inom äldreomsorgen som har rätt kompetens är högre än 90 %. 

 Andel personal inom LSS och socialpsykiatri som har rätt kompetens är högre än 90 %. 

 Alla socialsekreterare som arbetar inom barn- och ungdom har rätt kompetens 

 Minst 80 % av medarbetarna känner sig insatta i arbetsplatsens mål. 

Ekonomi 

Begäran: 

Kommunen har en stabil ekonomi med budget i balans 

 

Kommentar 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige avseende budget 2016 fastställdes ett budgeterat resultat 

till +7,1 mnkr. Detta resultat motsvarar 1,4 % av budgeterade skatter och bidrag. 

Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat vid periodens slut uppgående till +11,3 mnkr 

vilket motsvarar 2,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än det 

budgeterade resultatet. Begäran är uppnådd med avseende på det övergripande målet stabil 

ekonomi med budget i balans. 

Begäran är inte nådd när det gäller andel budgetansvariga med budget i balans. Töreboda 

kommuns verksamheter har totalt 122 budgetansvar och av dessa har 70 en budget i balans. 

Målsättningen står kvar att antalet ska öka till 90 (75 %). 

   

Styrmått 

 Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 % 

Begäran: 

Årets resultat uppgår till två procent i förhållande till skatteintäkter och 

generella statsbidrag 
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Kommentar 

Töreboda kommun har fattat beslut om finansiella mål under innevarande mandatperiod. Ett 

av målen är att resultatmålet, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag, ska vara 2 %. Enligt beslut i Kommunfullmäktige avseende budget 2016 

fastställdes ett budgeterat resultatmål motsvarande 1,4 % av budgeterade skatter och bidrag. 

Utfallet 2016 visar ett resultat uppgående till 2,2 %. 

Begäran är uppnådd. 

Styrmått 

 Årets resultat uppgår till 2 % 

Begäran: 

Investeringar finansieras i första hand med egna medel 

 

Kommentar 

Ett av kommunens finansiella mål är ”Huvudregel att investeringar ska skattefinansieras”. 

Redovisade investeringar uppgick år 2016 till 33,9 mnkr. Årets resultat samt avskrivningar 

uppgick till 38,5 mnkr. Inga ny lån har tagits upp under året. 

Begäran är uppnådd. 

Styrmått 

 Investeringar finansieras i första hand av egna medel. 

Utveckling 

Begäran: 

I den företagsvänliga kommunen Töreboda, är företagare och näringsidkare 

nöjda med kommunens service 

 

Kommentar 

Målsättningen i begäran är uppnådd. 

  

Styrmått 

 Minst 90 procent av eleverna är nöjda eller ganska nöjda med sin studievägledning 

 Totala rankingen i Svenskt näringslivs företagsklimat bland de 75 högst rankade kommunerna i landet. 
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Begäran: 

Vi uppmuntrar nytänkande och entreprenörskap. 

 

Kommentar 

Resultat och genomförda aktiviteter tyder på att begäran kan anses som delvis uppfylld. 

Det styrmått med sämst resultat 2016 är antalet nystartade företag, som var 3,5 företag per 

1000 invånare. År 2014 var det 3,8 och 2015 ökade det till 4,8 (målet är 4,5). 

  

Styrmått 

 Antalet nystartade företag ökar till minst 4,5 företag/1000 invånare (2014 3,78 ftg/1000 inv.) 

 Antalet privata arbetstillfällen i företagen i kommunen skall bibehållas till minst 1700 st. 

 Antalet privata arbetsställen i kommunen skall bibehållas till minst 1300 st. i kommunen. 

Begäran: 

Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla generationer i attraktiva 

miljöer där det är välordnat, snyggt och tryggt 

 

Kommentar 

Begäran är inte uppfylld. 

Det är bostadsbrist i Töreboda kommun. Köer till Törebodabostäder och till Töreboda 

äldrebostäder växer. Trångboddheten har ökat. Behovet av fler detaljplaner, 

infrastrukturinvesteringar och fler bostäder är stort. 

Styrmått 

 Detaljplan antas i KF 

 Färdigställa gator och VA 

 Minst 30 nya bostäder i kanalparken projekteras och marknadsförs. 

 Riktad information ges till intressenter. 

 Aktuella detaljplaner som medger bostadsbyggande i hela kommunen- 

Begäran: 

I Töreboda kommun ges förutsättningar för att alla i arbetsför ålder har en 

egenförsörjning 
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Kommentar 

Målsättningen i begäran är inte uppnådd. 

Målsättningarna för nyanlända är mycket höga och troligen högre än någon i landet har nått. 

För att klara de ekonomiska målen så bör målet nås inom tre år. 

Aktiviteter som beskrivs i åtagandet uppfylls väl både vad gäller utbildning och 

sysselsättning. 

Styrmått 

 Personer med arbete utanför Dagcenterverksamheten 

 Andelen elever som fullföljer sitt gymnasieprogram inom fyra år skall vara minst medelvärdet i Sverige. 

 Andelen elever som läser på högskolan inom tre år efter genomförd gymnasieutbildning skall vara minst 
medelvärdet i Sverige. 

 Andelen inskrivna på AMU som går vidare till arbete eller utbildning är mer än 65 %. 

 Mer än 60 % av invånarna bedömer att det finns bra möjligheter att få arbete inom rimligt avstånd. 

 Målsättningen är att 70 % av nyanlända som befinner sig i arbetsför ålder ska efter etableringsperioden 
och gemensamma insatser från Töreboda kommun och samverkanspartner ha egen försörjning. 

 Minst 50 % av SFI eleverna ska vara klara med utbildningen efter 15 månader. 

 Minst 90 % av eleverna som börjar grundläggande vuxenutbildning i engelska ska klara utbildningen inom 
6 månader. 

 Minst 90 % av eleverna som börjar grundläggande vuxenutbildning i svenska ska klara utbildningen inom 8 
månader. 

 Minst 90 % av eleverna som börjar grundläggande vuxenutbildning i matematik ska klara utbildningen inom 
6 månader 

Begäran: 

Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt. Vi hushållar med våra resurser och värnar om vår 

miljö 

 

Kommentar 

Begäran är inte uppfylld. 

Ingen verksamhet har ännu antagna planer med mål och strategier för hållbar utveckling. 

Medborgarundersökningens resultat för miljöarbete, renhållning och sophämtning är inte 

särskilt bra. 

Töreboda kommun hamnar på plats 269 av 290 i årets kommunrankning av Sveriges bästa 

miljökommuner. 

Styrmått 

 Samtliga förvaltningar/verksamheter har senast juni månad 2017 antagna planer med mål och strategier 
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Styrmått 

för hållbar utveckling 

 Alla verksamheter har utsedda och utbildade inköpssamordnare. 

Begäran: 

Den goda servicen bygger på nära samverkan mellan kommun, näringsliv och 

föreningar 

 

Kommentar 

Begäran är uppfylld. 

Näringslivsprogrammet är klar och beslutad. Genomförda och planerade aktiviteter ligger helt 

i linje med kommunfullmäktiges begäran. 

Styrmått 

 Näringslivsprogrammet färdigställs under 2016 

Begäran: 

Vi ser turism- och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad omsättning 

 

Kommentar 

Begäran bedöms som uppfylld även om styrmått och mätverktyg är bristfälliga. 

Styrmått 

 Fem stycken boendeanläggningar rapporterar in inkvarteringsstatistik till Statistiska Centralbyrån 

 Det finns minst tio stycken aktiva besöksnäringsföretagare i webbverktyget basetool 

 

 

Töreboda kommun i jämförelse med andra 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv 

och jämför kommuner med varandra (cirka 250 kommuner deltar). Årligen undersöks 

kommuners kvalitet ur fem perspektiv: 

 Tillgänglighet 

 Trygghet 

 Delaktighet 

 Effektivitet 

 Kommunen som samhällsutvecklare 
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Nedan presenteras 15 styrmått av de 40 som mäts i jämförelsen. Dessa 15 mått finns med i 

kommunens målpaket som en del i att mäta måluppfyllelsen av begäran 

(Kommunfullmäktiges övergripande mål).  

De ca 250 kommuner som deltar i jämförelsen delas in i tre grupper utifrån resultat per mått: 

 Grön anger att Töreboda tillhör den bästa gruppen. 

 Gul anger att Töreboda tillhör den mellersta gruppen. 

 Röd anger att Töreboda tillhör den sämsta gruppen. 

I tabellen nedan redovisas utfallen för de senaste tre åren. Siffran i den färgade rutan anger det 

faktiska resultatet för respektive år. 

Kommunens kvalitet i korthet
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Ekonomisk analys 

God ekonomisk hushållning 

Från och med 2005 har kommunallagen skärpts när det gäller god ekonomisk hushållning. 

Bland annat har det införts ett krav på att kommunen i sin budget ska anta finansiella mål 

samt mål och riktlinjer för verksamheten. Krav har införts på att en särskild åtgärdsplan ska 

antas av kommunfullmäktige vid negativt resultat. Revisorerna har också fått en utökad 

uppgift att granska och följa upp målen i delårsrapport och årsredovisning. 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre 

tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att 

kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa 

på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av 

för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis 

ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas av kommunen. 

 

Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning 

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkter och statsbidrag. Skatteintäkter är 

konjunkturberoende och Sveriges ekonomiska utveckling är till största delen beroende av den 

internationella konjunkturutvecklingen. Denna kan förändras snabbt och det påverkar 

utvecklingen av kommunens skatteintäkter. I och med att den svenska ekonomin efter 2017 

förutsätts återgå till konjunkturell balans och därmed utvecklas i ett lugnare tempo blir 

skatteunderlagets utveckling åren 2018–2020 betydligt svagare. Det blir då betydligt svårare 

för kommunsektorn att få intäkter och kostnader att gå ihop. BNP växer långsammare i 

Sverige och sysselsättningen beräknas öka betydligt svagare, i takt med utvecklingen av 

potentiella timmar. Detta medför att skatteunderlagsutvecklingen blir svagare. 

Kommunens kostnader förväntas öka kraftigt de kommande åren till följd av den 

demografiska utvecklingen. Främst förväntas behoven inom äldreomsorgen att öka. 

Utvecklingen av kommunens intäkter har varit relativt positiv men räcker ändå inte till för att 

möta de förväntade kostnadsökningarna. Den relativt stora invandringen påverkar också 

kommunens verksamheter. Trots att det är staten som har ansvaret för att finansiera 

mottagandet under asyltiden är antalet asylsökande ur ett verksamhetsmässigt perspektiv en 

stor utmaning för kommunen som ansvarar för skolgång, utredning och boende enligt 

socialtjänstlagen mm. 

De stora investeringsbehoven de kommande åren kommer att medföra att nya långfristiga lån 

måste tas upp. Detta kommer i sin tur att påverka storleken på avskrivningar och finansiella 

kostnader som kommer att öka och därmed ge mindre utrymme för kärnverksamhet. 

Sammantaget kommer detta att ställa krav på effektiviseringar och anpassningar av 

verksamheten. Det är därför mycket viktigt att kommunen lever upp till de beslutade 

finansiella målen. 

Töreboda kommun har inom det finansiella perspektivet beslutat om finansiella mål under 

mandatperioden, vilka har rubrikerna: 
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 Resultatmål, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska 

vara 2 %. 

 Huvudregeln är att investeringar ska skattefinansieras. 

 Låneskulden ska minskas genom årlig amortering. 

Långsiktig ekonomisk analys 

En långsiktig ekonomisk analys kring Töreboda kommuns utveckling fram till och med år 

2030 har genomförts. Analysen har haft sin utgångspunkt i den demografiska utvecklingen 

och omfattar investeringsbehov i skolor, äldreboenden och förskolor. Analysen har också 

kompletterats med uppgifter om framtida långsiktiga pensionsåtaganden, avskrivningar på 

befintliga anläggningstillgångar samt finansiella kostnader och intäkter. Analysen visar att: 

 Framförallt kommer andelen äldre i kommunen att öka. Kostnaderna för 

äldreomsorgen förväntas öka kraftigt fram till år 2030. 

 Utöver äldreomsorgen är det inom funktionshindersomsorgen och grundskolan som 

kostnaderna förväntas öka. 

 Kommunen behöver anpassa sina verksamhetslokaler i takt med att efterfrågan på 

kommunal service ändras. Det är av vikt att det finns en tydlig investeringsprocess 

med god framförhållning. 

 Kommunen behöver resultatmässigt uppnå en effektivisering över perioden på 1,1 % 

genom prioriteringar och nya arbetssätt. Utöver denna effektivisering behöver 

kommunen uppnå en resultatnivå på 2 %. Sammantagen behöver kommunen 

budgetera ett resultat uppgående till minst 3,1 % av skatteintäkter och generella 

statsbidrag. 

Om inte denna resultatnivå kommer att uppnås kommer upplåningsbehovet att öka. Detta 

kommer i sin tur att skapa ytterligare tryck på ett ökat effektiviseringsbehov. Ekonomisk 

hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. 

Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande 

generationer får betala för denna överkonsumtion. 

 

Resultat 

Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +11,3 mnkr vilket är något 

lägre jämfört med föregående år (+12,5 mnkr 2015). Resultatet motsarvar 2,2 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än budgeterat. Enligt beslut i 

kommunfullmäktige avseende budget 2016 fastställdes ett budgeterat resultatmål på 7,4 mnkr 

vilket motsvarar 1,4 % av budgeterade skatter och bidrag. Det finansiella målet om en 

resultatnivå uppgående till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag har uppnåtts. 

 

Belopp i mnkr År 2014 År 2015 År 2016

Årets resultat 5,2 12,5 11,3
 

Jämförelsestörande post AFA försäkring 0,0 5 0,0

Resultat efter jämförelsestörande post 5,2 8,0 11,3
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Resultatet har påverkats positivt genom försäljning av en förrådsfastighet (2,2 mnkr) samt 

statsbidrag som redovisas inom finansverksamheten, bl. a har 3,9 mnkr avseende tillfälligt 

stöd med anledning av flyktingsituationen, utbetalt i december 2015, intäktsförts under 

generella statsbidrag (3,9 mnkr). Resultatet har också påverkats av nedskrivning 

fiber/bredband till landsbygden (8,2 mnkr) samt avsättning sluttäckning/deponi (1 mnkr). 

Generellt sett har resultatet påverkats positivt till följd av olika statsbidrag från 

Migrationsverket. Det är av stor vikt att verksamheterna snabbt kan ställa om och reglera 

verksamheternas omfattning när statsbidragen på sikt kommer att minska i omfattning. 

Verksamhetens nettokostnader ökade med 8,9 % mellan år 2015 och 2016. Den stora 

ökningen kan främst förklaras av migration. Personalkostnaderna ökade med 9 % och uppgick 

till 421 mnkr (385 mnkr år 2015). 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder 

klarar att bedriva sin verksamhet inom beslutade budgetramar. Nämnderna redovisar ett 

resultat på totalt 3,8 mnkr bättre än budgeterat. De verksamheter som redovisar störst 

överskott gentemot budget är utbildning och individ- och familjeomsorg. De verksamheter 

som redovisar störst underskott gentemot budget är arbetsmarknadsåtgärder och LSS-

verksamhet.  

Under året har 33,9 mnkr av investeringsanslagen ianspråktagits. Detta är en lägre nivå 

jämfört med föregående år (42,3 mnkr 2015). Bland större investeringsprojekt kan nämnas 

pågående renovering av Centralskolan samt idrottshall. Årets resultat samt avskrivningar 

(exklusive nedskrivning av fiber/bredband) uppgick till 30,3 mnkr. Målet att investeringarna 

ska finansieras med egna medel har uppnåtts. 

Pensioner 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken 

innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför resultat och 

skuldredovisning. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta då denna 

kommer att generera framtida utbetalningar. Total pensionsskuld uppgår vid årsskiftet till 181 

mnkr. Detta är en minskning jämfört med föregående år (187 mnkr). Eftersom utbetalning 

sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre 

ju lägre räntan är och vice versa. Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar för 

pensionsåtagandet. Av nedanstående tabell framgår kommunens samlade pensionsåtaganden. 

 
 

 

Pensionsåtaganden i mnkr År 2015 År 2016

Avsättningar (inklusive särskild löneskatt) för pensioner 4 4

(inklusive förtroendevalda)

Ansvarsförbindelser (inklusive särskild löneskatt) 183 177

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 0 0

Återlånade medel 187 181
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Balanskrav 

Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger 

intäkterna. Om resultatet i bokslutet är negativt, och det egna kapitalet därmed minskas, finns 

det en skyldighet att inom tre år återställa det egna kapitalet med motsvarande belopp. 

Töreboda kommun har de senaste åren haft ett positivt resultat, med undantag för 2013, då 

kommunen redovisade ett negativt balanskravsresultat på -3 mnkr (resultatet återställdes 

genom användande av resultatutjämningsreserv). Vid årets slut ska en så kallad 

balanskravsutredning upprättas där intäkter och kostnader ställs mot varandra. 

Realisationsvinster och realisationsförluster ska inte medräknas i balanskravsresultatet. 

Nedanstående tabell visar årets balanskravsresultat: 

 

Årets balanskravsresultat uppgår till 5,2 mnkr (4,8 mnkr år 2015) och kommunen uppnår 

därmed balanskravet. 

 

Resultatutjämningsreserv 

Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av 

ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för 

att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. En förutsättning för att använda medel från 

RUR är att balanskravsresultatet är negativt och att förändringen av årets underliggande 

skatteunderlag understiger den genomsnittliga. 

 

Av balanskravsresultatet avsätts först 1 % av skatter och bidrag (5,2 mnkr). Resterande belopp 

avsätts till resultatutjämningsreserven. Årets avsättning till resultatutjämningsreserven uppgår 

till 3,9 mnkr. 

Balanskravsutredning i tkr År 2016

Årets resultat 11 331

Reducering av samtliga realisationsvinster -2 233

Justering för realisatationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0
 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9 098

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -3 878

Användning av medel till resultatutjämningsreserv 0

Balanskravsresultat 5 220

Resultatutjämningsreserv i tkr År 2016

Ingående balans 21 196

Avsätttning 2016 3 878
 

Utgående balans 25 074
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Finansiell analys 

Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 

Nedan redovisas nyckeltal som visar den finansiella ställningen över de senaste tre åren. Den 

finansiella analysen belyser utvecklingen av verksamhetens kostnader och ekonomiska 

handlingsutrymme på kort och lång sikt samt kommunens risktaganden. 

 

Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och 

kostnader. För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det avgörande att kostnaderna inte 

överstiger intäkterna. Ett mått på denna balans är att driftkostnaderna för kommunens 

verksamheter ska täckas av skatteintäkter och generella statsbidrag. Redovisas en 

driftkostnadsandel som understiger 100 % har kommunen en positiv balans mellan löpande  

kostnader och intäkter. 

 

 

Tabellen ovan visar att skatteintäkter och generella statsbidrag finansierade verksamheterna 

2016. I resultatet 2015 ingår en jämförelsestörande post med 4,5 mnkr (AFA-medel). 

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen 

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare 

än de intäkter kommunen får genom skatter och statsbidrag. Nedanstående tabell visar den 

procentuella utvecklingen av skatte- och nettokostnadsutvecklingen under år 2014 - 2016. 

 

Av ovanstående tabell kan man utläsa hur styrningen har varit över kommunens resurser över 

treårsperioden. För år 2016 har verksamheternas nettokostnader ökat med 8,9 % jämfört med 

föregående år. Samtidigt ökade skatteintäkterna och statsbidragen med 8,8 %. Det är av stor 

vikt för kommunens framtida utveckling att nettokostnader bromsas upp ytterligare, för att 

klara framtida åtaganden inom bland annat äldreomsorgen. 

Belopp i tkr År 2014 År 2015 År 2016

Verksamhetens nettokostnad 452 223 469 699 511 535

Skatter och bidrag 456 140 479 740 522 045

Verksamhetens andel av skatter och bidrag 99,1% 97,9% 98,0%

Förändring i % jämfört med föregående år År 2014 År 2015 År 2016

Nettokostnadernas utveckling 4,0% 3,9% 8,9%

Skatte- och statsbidragsutvecklingen 5,8% 5,2% 8,8%
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År 2014 höjdes kommunalskatten med 25 öre vilket påverkade skatteintäkterna i jämförelse 

med tidigare år. Kommunalskatten har därefter legat kvar på oförändrad nivå.  

Finansnetto 

Finansnettot och dess utveckling har betydelse för kommunens ekonomi och består av 

skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor. Här redovisas också aktieutdelningar, 

borgensavgifter mm. Finansnettot bedömer hur finansiellt stark kommunen är. Kommunen 

hade vid årsskiftet lån uppgående till 41 mnkr, inklusive skuld på leasade tillgångar. 

Finansnettot har minskat från 2,5 mnkr till 0,8 mnkr jämfört med föregående 

år (2015 inkluderades en realisationsvinst på 2 mnkr i samband med försäljning av 

fondandelar). Finansnettot består av skillnaden mellan finansiella intäkter 1,6 mnkr och 

finansiella kostnader 0,8 mnkr. Kommunens finansiella intäkter består, förutom räntenetto, av 

borgensavgifter samt avkastning från VänerEnergi AB. För att möta kommande års stora 

investeringsbehov kommer kommunen att behöva ta upp ytterligare långfristiga lån vilket 

kommer att påverka de finansiella kostnaderna i form av högre räntekostnader. Detta innebär i 

sin tur att det kommer att finnas ett mindre utrymme för kommunens kärnverksamheter. Det 

är osäkert om nuvarande låga räntor kommer att ligga kvar på samma nivå i framtiden. 

Soliditet 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Soliditeten 

visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras av skatteintäkter. Ju högre 

soliditet desto mindre skuldsättning. När en analys görs av kommunens soliditet är det viktigt 

att beakta samtliga skulder och ansvarsförbindelser. Detta innebär att en redovisning av 

kommunens soliditet görs, både med och utan samtliga pensionsförpliktelser. 
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Soliditeten utveckling den senaste femårsperioden framgår av nedanstående diagram: 

 

Soliditeten har i jämförelse med föregående år ökat marginellt från 55 % till 56 %. När 

hänsyn är tagen till samtliga skulder, dvs. inklusive samtliga pensioner vilka redovisas utanför 

balansräkningen under ansvarsförbindelser, förändras soliditeten från 14 % till 17 %. 

Förändringen kan förklaras av att pensionsskulden inklusive löneskatt har sjunkit jämfört med 

föregående år. Utvecklingen av soliditeten är beroende av resultatutvecklingen samt 

förändringen av nivån på kommunens investeringar. För att förbättra soliditeten måste 

kommunen förbättra resultatet. 

Likviditet 

Likviditeten är ett mått på vilken handlingsberedskap kommunen har på kort sikt. De likvida 

medlen uppgick vid årets slut till 43 mnkr vilket är en minskning jämfört med föregående år 

(55 mnkr). Utav dessa medel är 26,5 mnkr placerade i fonder (31,3 mnkr föregående år).  
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Nordea AB beslutade under våren 2016 att ta ut avgift på kommunens inlåning. Med 

anledning av detta har ett bankkonto öppnats hos SBAB. Tillgångarna på detta konto uppgick 

vid årsskiftet till 29 mnkr. Då den planerade investeringsvolymen förväntas vara hög 2017 

och framåt kommer likviditeten att försämras.  

Kommunens checkräkningskredit uppgår till 70 mnkr. 

Långfristiga lån 

Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 41 mnkr. Det har inte tagits upp några nya lån 

under 2016. Amortering på befintlig låneskuld uppgick under året till 1,4 mnkr. Kommunens 

lån har sammantaget en kapitalbindning på 2,8 år och en räntebindning på 2,1 år. 

Genomsnittsräntan på lånen uppgick under 2016 till 1,86 %. Det lån som togs upp år 2012 för 

att finansiera förskolan Kastanjen (skuld vid årsskiftet 21,6 mnkr) ska omsättas under år 2017. 

Koncernens låneskuld uppgår vid ingången till år 2016 till 111 mnkr (Töreboda kommun 41 

mnkr, Törebodabostäder AB 70 mnkr). 

Borgensåtaganden 

Borgensåtaganden är en del som bör vägas in när kommunens riskförhållande studeras. 

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 292 mnkr. Av dessa är 181 mnkr upptagna lån 

gentemot Riksbyggen kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder, Törebodabostäder AB 70 

mnkr och VänerEnergi AB 40 mnkr. Det beslutade borgensåtagandet gentemot Riksbyggens 

kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder uppgår till 200 mnkr och för Törebodabostäder 

AB uppgår borgensåtagandet till 100 mnkr samt för VänerEnergi AB till 40 mnkr. 

 

Bidrag till statlig infrastruktur 

Under 2014 beslutade kommunfullmäktige att vara med och medfinansiera utbyggnaden av 

E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad 

med 13 mnkr i 2013 års penningvärde (basmånad för index juni 2013). Bidraget redovisas i 

balansräkningen och upplöses på 25 år. Under året har resultatet belastats med 0,5 mnkr. 
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Kommunkoncernen 

Törebodabostäder AB 

Ägarandel: 100 % 

Aktiekapital: 8 000 tkr 

Ordförande: Göran Johansson 

Verkställande direktör: Dan Harryzon 

Antal anställda: 3 

 

Allmänt 

Törebodabostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget uppdrag är att 

uppföra och förvalta flerbostadshus. Bolaget förvaltar 285 bostadslägenheter och ett mindre 

antal lokaler. Bolaget redovisar ett positivt resultat uppgående till 3,7 mnkr. Resultatet för 

2016 beror vad gäller intäkter på den unikt höga uthyrningsgraden och hyror från den 

nybyggda fastigheten Muraren 7. Försäkringsersättningar för lägenhetsbrand och vattenskador 

under 2015 var inte klara vid förra årsskiftet och dessa är också en stor del av årets resultat. 

Resultatet förstärker bolagets soliditet till en nivå som skapar en av förutsättningarna för 

nödvändiga investeringar i underhållsarbeten och nya bostäder i Töreboda.  

 

Verksamheten 
Byggnation av 16 nya lägenheter vid Drottninggatan 8 (Muraren 7) har färdigställts under 

året. Törebodabostäder AB har under de senaste åren med små medel successivt höjt 

standarden på företagets fastigheter. Målet inför framtiden är att fortsätta med detta samtidigt 

som företaget behöver öka sitt fastighetsinnehav. Under året har en genomgång och 

statusuppdateringar av alla lägenheter och byggnader skett och fakta med bilder har införts i 

bolagets webbaserade fastighetssystem. Ett underlag för en omfattande flerårig underhållsplan 

för kommande år finns därmed. 

En större omorganisation trädde i kraft under första kvartalet 2016. Vid årsskiftet var antalet 

anställda tre personer jämfört med nio personer året innan. Under året har avtal tecknats 

avseende utvändig skötsel med entreprenör samt ett antal ramavtal med entreprenörer för 

reparationer och mindre underhåll. 

Under 2016 har endast ett antal mindre renoveringar skett i avvaktan på resursförstärkning i 

bolaget med en teknisk förvaltare. I bolagets mål att ha en hög hyresgästnöjdhet har 

inriktningen för bolagets egna anställda för fastighetsskötsel inriktats mot boservice till 

hyresgäster och ännu ett led i detta har ett avtal för jourservice dygnet runt och året runt 

tecknats med extern part. 

 

Framtid 

Kanalparken Töreboda 

Bolaget har erhållit option från kommunen för byggnation av ett höghus och ett antal radhus, 

där en ny detaljplan vunnit laga kraft under slutet av 2016. Bolaget har påbörjat 

projekteringen av ett höghus för byggnation med start under sommaren 2017.   
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Kv Cedern, Kårtorpsgatan 10 

Då den tekniska standarden på huskonstruktionerna är dålig har rivningsansökan inlämnats för 

24 lägenheter i ett plan. Anhållan om ny detaljplan för byggnation upp till fyra våningar har 

godkänts och planprocessen beräknas pågå första halvåret 2017. Bolaget planerar därefter att 

projektera och bygga fler lägenheter på denna fastighet. 

Lilla Börstorp 4, Storgatan 20 

Under 2016 fattades beslut om försäljning av denna tomt.  

 

Intressebolag 

VänerEnergi AB 

Sedan försäljningen av Töreboda Energi AB är kommunen delägare i VänerEnergi AB. 

Ägarandelen uppgår till 12 % av bolagets aktiekapital och är värderad till 24 mnkr som 

återfinns bland de finansiella tillgångarna i balansräkningen. Kommunen utser en ledamot till 

styrelsen. Under året har aktieutdelning med 0,7 mnkr erhållits. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 

Allmänt 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med sju medlemskommuner, 

Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg samt Gullspång. Inom RÖS geografiska 

område skall förbundet svara för räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen 

om skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga 

och explosiva varor (LBE). Uppdraget som skall lösas över tiden är att förhindra och begränsa 

olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och 

medverka till samhällets krishantering. Tilldelad ekonomi och resurser i övrigt utgör 

grundfundamentet i verksamheten. RÖS skall i samverkan med andra öka insikten och 

förståelsen för vikten av att förebyggande åtgärder vidtas i syfte att förebygga och identifiera 

möjliga risker samt olyckor. 

Verksamheten 
2016 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram. Under året har 

organisationen fortsatt sitt utvecklingsarbete med organisationen, personal, materiel och 

metoder. Myndighetsutövningen i form av ärendehantering (tillsyn) har nedgått på grund av 

ett förändrat arbetssätt vilket tar mer tid i anspråk för ärendehanteringen. Följden av detta blir 

färre hanterade ärenden. Vidare så har vakanser bidragit till att ytterligare begränsa 

myndighetsutövningen. Vi når inte målsättningen med myndighetsutövningen för 2016. 

Antalet insatser under året motsvarar i stort föregående år. 2015 larmades vi till 1598 larm 

och under 2016 till 1535 larm. Trafikolyckorna står för den i särklass största andelen larm. En 

fortsatt ökning av trafikolyckor kan konstateras. Brand i byggnad har ytterligare ökat i antal 

och påvisar en sedan 2015 bruten nedåtgående trend gällande brand i byggnad. Sju personer 

har tyvärr omkommit till följd av olyckor under året. 

Inom personaltjänsten fortsätter pensionsavgångarna och nyrekryteringar som en följd därav. 

Rekrytering av deltidspersonal inom vårt område fortsätter att vara en prioriterad uppgift. 

Tendens finns att det även blir svårare att rekrytera heltidspersonal. Förbundets operativa 
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ledningsförmåga har stärkts genom prioriterad stabsutbildning. Vad avser utvecklingen av vår 

materiel så har projektet med att omsätta andningsskydden fullföljts. Anskaffning av fordon 

har genomförts enligt plan. Inom ramen för extern samverkan fortgår arbetet med 

krishanteringsrådet Skaraborg samt samverkan med övriga räddningstjänster inom Skaraborg. 

Samarbetet mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland har under året förstärkts och få nu 

anses som etablerat och genomförs under benämningen RäddsamVG 

(Räddningstjänstsamverkan Västra Götaland). Operativa avdelningens organisationsöversyn 

har fullföljts under året med ett gott resultat. 

Ekonomin har i huvudsak löpt enligt plan. Resultatet för året visar på ett överskott på 1 092 

tkr. Relaterat given uppgift (att upprätta nollresultat) uppfattas det att det ekonomiska 

resultatmålet är uppnått. 

Framtid 
I det tidsmässiga korta perspektivet kommer stor kraft att läggas vid att skapa möjligheter till 

ett fortsatt nyttjande av övningsfältet vid Hasslum. I det längre perspektivet kommer RÖS 

ledning att fortsätta arbetet med att tillsammans med respektive medlemskommun analysera 

och skapa förutsättningar för en fortsatt långsiktig utveckling av räddningstjänsten. Detta 

arbete bedrivs mot bakgrunden av den samhällsförändring som sker över tid och hur vi som 

räddningstjänst bör utvecklas för att möta morgondagens krav på räddningstjänst. Från och 

med 2017 bedöms begränsningar i att lösa uppgiften uppstå om nuvarande givna ekonomiska 

ramar fortsatt kommer att gälla. 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 

Händelser under året 
Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala 

renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, 

Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. 

Den 1 januari 2016 blev Gullspångs och Mariestads kommuner medlemmar i AÖS. I och med 

medlemskapet har personalstyrkan nästan fördubblats. Egen regiverksamheten med 

sophämtning och återvinningscentraler har utökats i och med de båda nya kommunerna. 

Faktureringen av renhållningstjänster utförs i egen regi i kommunerna Gullspång, Mariestad 

och Skövde. 

Insamlingen av matavfall fortsätter med nya områden både bland villahushåll och i 

flerbostadshus. Under året har Törebodabostäder startat matavfallssortering i ca 100 av sina 

lägenheter. Sorteringen har kommit igång bra och Törebodabostäder visar ett stort 

engagemang i frågan. 

När det gäller sluttäckning av Borreboda f.d. deponi har justering av nivå på 

lakvattendräneringen utförts på stora delar av anläggningen. Främst är det norra sidan som är 

kvar att åtgärda. Justeringen görs främst med anledning av att det konstateras att lakvatten 

läckt till närliggande ytvattendike. Suez Recycling AB har under året sagt upp hyresavtalet för 

sin omlastning och hantering av verksamhetsavfall på Borreboda. Förändringen innebär 

främst att Suez egna intransporter av verksamhetsavfall upphör vid anläggningen. Från och 

med 2017 kommer mottagningen av avfall från småföretag hanteras på återvinningscentralen. 
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Resultat 
Resultatet för 2016 är negativt med -8,6 mnkr och det budgeterade resultatet för året är -6,7 

mnkr. Soliditeten uppgår till 68,8 % vilket innebär att det finansiella målet om att soliditeten 

inte får understiga 35 % är uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget 

kapital om 64 mnkr. Det egna kapitalet har trots det negativa resultatet ökat under året 

eftersom de nya medlemskommunerna bidragit med ett kapitaltillskott på ca 21 mnkr. 

Framtid 
Än så länge har förbundet en god ekonomisk ställning med ett stort eget kapital, mycket tack 

vare kapitaltillskott från nya medlemskommuner. 

Införandetakten för matavfallssortering kommer att öka under de två år som är kvar innan 

målet ska vara uppfyllt vilket innebär att kostnaderna kommer fortsätta öka. När 

matavfallssortering är infört i samtliga kommuner kommer kostnadsnivån att stabiliseras. 

Insamlingsverksamheten är i nuläget underfinansierad och justeringar i taxan kommer på sikt 

att vara nödvändiga för att öka intäkterna och möta kravet på budget i balans.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
Årsredovisning 2016 Töreboda kommun 
 34(123) 

 

Driftredovisning 

Driftredovisningen visar utfallet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning 

visar nettoavvikelser, dvs. intäkter i förhållande till kostnader. Verksamheterna uppvisar sammantaget 

en god budgetföljsamhet och redovisar en positiv budgetavvikelse uppgående till 3,8 mnkr. 

 

Kommentarer till verksamheternas resultat 

Kommunfullmäktige redovisar ett underskott som kan hänföras till 

överförmyndarverksamhet. Politisk verksamhet uppvisar överskott gentemot budget. 

Lednings- och utvecklingsverksamheten uppvisar ett överskott främst beroende på lägre  

 

Skattefinansierad verksamhet 

(belopp i tkr)

Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016

Avvikelse mot 

budget

Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige 2 789 2 965 3 000 -35

 - varav revision 554 582 515 67

 - varav valnämnd -1 20 0 20

 - varav överförmyndare 1 085 936 1 366 -430

Kommunstyrelsen: 0

Politisk ledning 4 703 5 310 4 938 372

Ledningsverksamhet 13 552 13 655 13 823 -168

Utveckling, näringsliv, turism mm 5 849 7 240 6 629 611

Kostenheten -119 -103 -119 16

Köp fr ekonominämnden 3 613 3 963 3 599 364

Köp fr It-nämnden 4 462 3 830 3 827 3

Köp fr lönenämnden 2 395 2 640 2 431 209

Räddningstjänst 6 034 6 209 6 209 0

Miljö- och byggverksamheten 3 019 3 004 3 011 -7

Teknisk verksamhet exkl VA 25 961 28 978 28 305 673

Barnomsorg 45 369 47 128 44 658 2 470

Grundskola 95 668 101 599 99 214 2 385

Gymnasieskola 46 034 46 797 47 053 -256

Vuxenutbildning 2 986 1 123 2 597 -1 474

Arbetsmarknadsåtgärder 2 212 2 504 4 050 -1 546

Fritidsverksamhet 7 247 7 137 7 651 -514

Kulturverksamhet 6 291 6 764 6 665 99

Individ- och familjeomsorg 30 252 34 454 32 516 1 938

Äldreomsorg 106 641 109 325 108 866 459

LSS-verksamhet 59 127 61 519 63 275 -1 756

Summa verksamheter 474 085 496 041 492 198 3 843
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kostnader för köp av verksamhet från lönenämnd och ekonominämnd. 

Barnomsorgen uppvisar ett positiv resultat beroende på statsbidragsintäkter för 

ensamkommande flyktingbarn, nyanlända samt asylsökande. Även grundskoleverksamheten 

uppvisar ett stort överskott av samma skäl. Gymnasieskolan redovisar en mindre 

negativ budgetavvikelse. Vuxenutbildningen redovisar dock ett större underskott gentemot 

budget. Orsaken till detta är fler vuxna har haft behov av vuxenutbildning för att kunna bli 

anställningsbara. Arbetsmarknadsutbildning visar ett negativt resultat beroende på få 

inskrivningar från arbetsförmedlingen. 

Bibliotek och Kulturskola redovisar ett överskott beroende på lägre personalkostnader. 

Fritidsverksamheten visar ett underskott bl. a till följd av lägre intäkter i simhallen samt 

kostnader för vatten och avlopp. 

Individ- och familjeomsorg uppvisar sammantaget ett överskott gentemot budget. Negativa 

budgetavvikelser finns dock inom institutionsvård. Överskott finns inom verksamheterna barn 

och ungdom, gemensam verksamhet, försörjningsstöd samt nyanlända, bl. a beroende på 

statsbidragsintäkter från Migrationsverket. 

Äldreomsorgen redovisar sammantaget ett mindre överskott. Gemensam verksamhet samt 

utredningsenheten inom äldreomsorgen redovisar positiva budgetavvikelser medan det finns 

negativa budgetavvikelser inom särskilt boende och ordinärt boende till följd av högre 

vårdtyngd samt ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård. 

LSS-verksamheten redovisar ett underskott främst beroende på utökning av LSS-beslut för 

personlig assistans. 

Teknisk nämnd redovisar överskott främst beroende på lägre energikostnader än beräknat. 

Miljö- och byggnadsnämnd redovisar ett 0-resultat. 

IT-nämnd redovisar 0-resultat. 

Ekonominämnd redovisar ett överskott beroende på lägre personalkostnader och 

kapitalkostnader. 

Lönenämnd redovisar ett överskott. Orsaken till detta är lägre projektkostnader och 

personalkostnader än beräknat. 

Mer detaljerad information och förklaringar kring verksamhetens resultat finns under rubriken 

verksamhetsberättelser. 

 

Investeringsredovisning 

Under året har 33,9 mnkr av de budgeterade investeringsanslagen förbrukats. Detta är en lägre 

investeringsnivå jämfört med föregående år (42,3 mnkr år 2015). Enligt Kommunfullmäktiges 

beslut uppgick investeringsbudgeten år 2016, inklusive ombudgeteringar, till 62,2 mnkr. 

De redovisade investeringsutgifterna motsvarar 54 % av den totala investeringsbudgeten (58 

% år 2015). Den största andelen av kommunens investeringar har utförs av Tekniska nämnden 

(86 %). 
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Nedan visas en sammanställning över årets investeringar. 

 

 

Bland större investeringsprojekt under året kan nämnas renovering av Centralskolan (11,7 

mnkr), VA-investeringar 4,7 mnkr), idrottshallen (2,4 mnkr), gång- och cykelvägar (1,8 

mnkr), renovering av sarg ishallen (1,6 mnkr), inventarier Utbildning (1,3 mnkr), byte av 

telefonväxel (1,1 mnkr) samt inventarier Vård och omsorg (1,0 mnkr). 

Under respektive verksamhetsberättelse redovisas investeringarna under 2016 på projektnivå         

          

Personalekonomisk redovisning 

Förord 

Töreboda kommun sammanställer årligen en personalekonomisk redovisning i samband med 

det ekonomiska bokslutet. Avsikten är att i redovisningen ge en aktuell bild av ett antal 

personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal. 

De personalstrategiska uppgifterna redovisar i huvudsak tillsvidareanställd personal. 

Under året har antalet ökat från 809 till 839 anställda. 

Detta motsvarar 765 årsanställda vilket är en ökning med 43 sedan föregående mätdatum 

2015-12-31. 

Den stora ökningen beror bl.a. på att kommunen har inrättat en resurspool mot förskola och 

skolverksamheten där tidigare vikarier nu har fått fasta tjänster. 

Stora behov av att ta hand om nyanlända och nya kommuninvånare har även täckts med 

nyanställningar. 

Kompetensförsörjning 

Töreboda kommun har tidigare tagit fram en Personal- och kompetensförsörjningsplan för 

perioden 2014-2018. Under perioden går 116 personer i pension varav en tredjedel består av 

vårdpersonal. 

Investeringsredovisning (tkr) Budget 2016 Redovisn. 2016 Redovisn. 2015 Redovisn. 2014

Kommunstyrelsen 3 800 1 438 4 563 5 647

Barn, utbildning, fritid och Kultur 1 927 1 284 1 481 740

Vård- och omsorg 1 310 1 076 826 1 275

It-nämnd 2 000 0 326 613

Tekniska nämnden 53 195 30 073 35 074 17 408

* Fastighetsavdelningen 27 877 19 004 29 767 8 138

* Gatuavdelningen 8 071 5 829 2 568 5 126

* VA-avdelningen 17 247 5 240 2 739 4 144

Summa investeringar: 62 232 33 871 42 270 25 683
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Pensionsavgångar är bara en del av personalomsättningen. 

Under första halvåret 2016 har 110 personer slutat eller bytt tjänst inom kommunen. Detta 

visar på att personalomsättningen har ökat. Personalgrupper som är svårrekryterade är 

socialsekreterare, sjuksköterskor och lärarpersonal, speciellt förskollärare. 

Stora rekryteringsbehov finns för att ta emot nyanlända. 

Personalavgångar öppnar också för möjligheter. Verksamheter kan anpassas utan att personal 

behöver sägas upp och kompetenshöjningar kan genomföras i samband med nyrekryteringar. 

En förutsättning för att trygga personalförsörjningen är att Töreboda kommun framstår som 

en attraktiv arbetsgivare att arbeta hos. Stor vikt ska läggas på anställningsförhållanden och 

arbetsmiljöfrågor. 

Kommande personalförsörjning är en prioriterad fråga som står högt på kommunens agenda. 

Hur vi ska arbeta för att bli attraktivare som arbetsgivare. Kommunen använder sociala 

medier i större utsträckning för att nå ut med sina rekryteringar. 

Sysselsättningsgrader 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 91,1 procent vilket är en liten ökning sedan 

föregående år. 

Andelen heltidsanställda är 60,0 %. 

Kommunen har startat ett heltidsprojekt med representanter från verksamheterna och 

kommunal. En projektorganisation arbetar vidare under 2016 – 2017. 

Könsfördelning 

Av kommunens 839 tillsvidareanställda är 739 kvinnor vilket motsvarar 88,1 % 

Löneöversynsförhandlingar 

Löneöversyn har genomförts med all personal. 

Extra satsningar har skett för Kommunals medlemmar som har en undersköterskeexamen 

samt på lärarpersonal 1-6 och till personal inom Vård- och omsorg med en akademisk 

utbildning. 

För lärarpersonal har tillkommit en statlig satsning där 40 lärare har fått ytterligare 2 500 

kronor per person. 

Arbetsmiljö 

En plan är framtagen där årets aktiviteter i arbetsmiljön framgår. 

Kommunen arbetar aktivt med att få en hög frisknärvaro på alla anställda i kommunen. 

Andelen ligger nu på 93,9 % vilket understiger kommunens mål på 95 %. 

Ett systematiskt arbete bedrivs inom varje verksamhet. Till stöd finns vår företagshälsovård 

AVONOVA. 

Aktiviteter som visat sig verkningsfulla är: 

Hälsosamtal genom företagshälsovården vid upprepad korttidsfrånvaro. 

Kartläggning av sjukfrånvaro. 

Regelbundna hälsoprofilbedömningar vid AVONOVA. 

Utbildning av chefer och arbetsledare i ett rehabiliterande förhållningssätt. 

Redovisning av aktuell sjukstatistik månadsvis ner till enhetsnivå. 

Företagshälsovården AVONOVA arbetar inom nedanstående tjänstekategorier: 

Frisk, (hälsoutveckling och organisations- karriärutveckling) 
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Risk, (arbetsmiljöutveckling) 

Sjuk, (hälsa och rehabilitering) 

Samarbetet med företagshälsovården utvärderas vilket leder till reviderade verksamhetsplaner 

per verksamhet. 

Aktiviteter som genomförts under året. 

Medarbetarenkät till all personal. 

Arbetsmiljöenkät till alla personal. 

 

Arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud inom utbildning och kultur. 

Föredrag om hälsa av Bernt Johansson från AVONOVA för alla chefer. 

Utbildning i HLR för anställda. 

 

I vår nya HR-portal på intranätet läggs aktuella handlingar upp så att anställda och chefer får 

tillgång till en samlad information. 

Samverkan 

Regelbundna samverkansförhandlingar har genomförts på verksamhetsnivå och central nivå 

enligt plan. 

Arbetsplatsträffarna är grunden för en bra samverkan. 

Organisationsförändring 

Under våren har VänerEnergi tagit över svarstjänsten för telefoni. I Töreboda finns 

fortsättningsvis resurser till att svara på frågor samt stöttning med uppgifter. 

Verksamheten i Töreboda har under året omorganiserats till ett kontaktcenter med två 

anställda. 

MTG 

Samarbetet med lönekontoret i Hova fortsätter enligt plan. 

Ett nytt kostnadsfördelningssystem har tagits fram under året som ska återspegla 

arbetsinsatsen för lönekontoret. Desto mer automatiserat flöde ger en lägre kostnad för 

kommunerna. 

Införandet av ett nytt telefonisystem har genomförts enligt plan vilket kommer att gynna 

samarbetet mellan kommunerna ytterligare. 

Jämställdhet 

Antalet tillsvidareanställda män är 100 och antalet kvinnor 739. Kvinnorna utgör 88,1 procent 

och män 11,9 procent. 

Målet att motverka uppdelningen i mans- och kvinnoyrken på högre chefsbefattningar är 

uppnått. 

I ledningsgruppen finns nu fyra män och fyra kvinnor (Utbildningschef, Turism- och 

informationschef, Socialchef och Vård och omsorgschef). 

I de flesta övriga yrken är kvinnorna dominerande.  

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron inklusive timanställda har ökat något från 5,9 procent till 6,1 

procent. 
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Kommunen har en målsättning på högst 5 procent sjukfrånvaro. 

Sjuktalen som var höga i början av året har nu gått ner till en normal nivå. Strävan är att 

minska ytterligare med nedanstående åtgärder. 

Tillsammans med vår företagshälsovård, Avonova, erbjuds anställda ett hälsosamtal när de 

har haft flera korttidsfrånvaroperioder. Dessutom genomförs hälsoprofilbedömningar på all 

personal. 

Avstämningar genomförs regelbundet i Nystartgruppen tillsammans med fackliga 

representanter och företagshälsovården. 

 

Sjukredovi

sning

Total 

sjukfrånvaro

Total 

sjukfrånvaro

Total 

sjukfrånvaro

Total 

sjukfrånvaro

Total 

sjukfrånvaro

Total 

sjukfrånvaro

Total 

sjukfrånvaro

(procent) Totalt
Längre än 

60 dagar
kvinnor män 0-29 år 30-49 år 50 år-

Kommunen 

totalt delår 

2016

6,1 % 44,3 % 6,6 % 3,8 % 3,0 % 6,3 % 6,9 %

Kommunle

dnings-

kontoret

6,8 % 50,8 % 8,0 % 0,6 % 1,6 % 2,0 % 9,1 %

Utbildning 

och kultur
5,5 % 49,0 % 6,3 % 2,9 % 2,2 % 5,0 % 7,1 %

Vård och 

omsorg
6,5 % 38,9 % 6,7 % 4,3 % 3,7 % 7,6 % 6,4 %

Kommunen 

totalt 2015
5,9 % 39,9 % 6,1 % 5,3 % 3,9 % 5,9 % 6,7 %

Kommunle

dnings-

kontoret

4,4 % 35,0 % 5,3 % 0,2 % 0,9 % 4,6 % 4,7 %

Utbildning 

och kultur
5,3 % 41,10% 5,3 % 5,3 % 3,1 % 4,5 % 6,8 %

Vård och 

omsorg
6,6 % 34,2 % 6,7 % 4,9 % 4,7 % 7,0 % 6,9 %
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5 år i sammandrag 

 

KOMMUNEN (mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016

FRÅN RESULTATRÄKNINGEN 

Verksamhetens nettokostnader 406,3 434,8 452,2 469,7 511,5

Kronor per invånare 45 098 48 349 49 848 50 543 54 213

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag 96,0% 100,8% 99,1% 97,9% 98,0%

Skatteintäkter och statsbidrag 423,0 431,2 456,1 479,7 522

Förändring från föregående år 0,7% 1,9% 5,8% 5,2% 8,8%

Finansnetto 0,6 0,8 1,3 2,5 0,8

Årets resultat 17,3 -2,7 5,2 12,5 11,3

Kronor per invånare 1 921 -303 577 1 348 1 198

FRÅN BALANSRÄKNINGEN

Tillgångar 364,8 378,2 389,7 440,5 450

Kronor per invånare 40 495 42 064 42 951 47 401 47 695

Eget kapital 227,9 225,2 230,4 243 254

Kronor per invånare 25 299 25 044 25 401 26 149 26 921

Avsättningar och skulder 137 153 159 197 196

Kronor per invånare 15 195 17 020 17 551 21 199 20 774

Soliditet 62% 60% 59% 55% 56%

Soliditet med hänsyn till alla pensioner 13% 8% 11% 14% 17%

ÖVRIGT

Nettoinvesteringar 46,3 27,8 26,8 42,3 33,8

Självfinansieringsgrad 74% 58% 91% 75% 90%

Personalkostnader 326 349 357 384 422

Förändring från föregående år -2,1% 7,1% 2,3% 7,6% 9,9%

I procent av skatteintäkter och statsbidrag 77,1% 80,9% 78,3% 80,1% 80,8%

Utdebitering per skattekrona 20,97 20,97 21,22 21,22 21,22

Antal invånare  31/12 9 009 8 992 9 072 9 293 9 435

Förändring från föregående år -54 -17 80 221 142
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Finansiella rapporter 

Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 

Upplysningar om redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning 

det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed 

de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 

anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande. 

Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljning samt 

kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som 

jämförelsestörande. 

Intäkter 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i 

enlighet med rekommendation RKR 4.2. 

Övriga intäkter 
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2013 upp som 

en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 

anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda 

värdet. 

Kostnader 

Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden 

med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På 

tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. 

Under hösten 2017 kommer arbetet med att ta fram riktlinjer för övergång till 

komponentavskrivningar att påbörjas. Kommunens ekonomisystem har under hösten 

uppgraderats i syfte att underlätta komponentredovisning. 

Finansiell analysmodell 

Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkning, balansräkning 

samt driftredovisning. Därtill görs en särskild analys över vilka risker kommunen är 

exponerad för. Den finansiella analysen ska utvärdera kontrollen över den finansiella 

utvecklingen, långsiktig och kortsiktig betalningsberedskap och riskförhållande. 

I den finansiella analysen görs en avstämning mot kommunens övergripande ekonomiska mål. 
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Från och med år 2000 gäller det så kallade balanskravet. Balanskravet kräver att kommunens 

intäkter ska överstiga kostnaderna. I analysen ska kommunens förmåga att leva upp till detta 

framgå. 

Övergripande principer 

I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredovisningen följs ett antal 

övergripande redovisningsprinciper vilka skapat ett normverk som styr innehållet i 

redovisningsrapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på 

antagandet av att dessa principer har följts. Principerna är följande: 

Principen om pågående verksamhet 

 Objektivitetsprincipen 

 Försiktighetsprincipen 

 Matchningsprincipen 

 Principen om öppenhet 

De principer som tillämpas leder till att en återhållsam bild av kommunernas ekonomi 

redovisas. Detta innebär exempelvis att skuldredovisning ska ske i enlighet med såväl 

försiktighetsprincipen som matchningsprincipen. Vidare innebär de etablerade principerna att 

värdering av tillgångar ska ske med försiktighet. En tillämpning av god redovisningssed 

innebär således att den ekonomiska redovisningen ger en försiktig och restriktiv beskrivning 

av utvecklingen och situationer. Redovisningen anger en miniminivå för det ekonomiska 

läget. 

Tillämpning av redovisningsprinciper 

Kommunen följer i allt väsentligt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal 

redovisning. Nedan följer en kort beskrivning av några väsentliga principer som påverkar 

bokslut och redovisning. 

Redovisning av hyres/leasingavtal Rek 13.1 
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Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning Rek 18 

Förskole avgifter debiteras innevarande månad. Äldreomsorgsavgifter debiteras månaden 

efter men har inte i bokslutet periodiserats, 12 månaders avgifter är redovisade eftersom 

tidigare år inte heller är periodiserade. 

Redovisning av leverantörsfakturor 

Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter 20 januari 2017, men är 

hänförliga till redovisningsåret 2016, har skuldbokförts och belastar 2016 års redovisning. 

Redovisning av räntor 

Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsåret har 

bokförts som skuld respektive fordran och påverkar 2016 års resultat. 

Redovisning av pensionsförpliktelser Rek 17:1 och 2:2 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det 

är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 

ansvarsförbindelse. Förtroendevalda som har uppdrag på en betydande del av heltid har rätt 

till pension enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) 

ingår i beräkningen av pensionsåtagande som avsättning. 

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen” Den pensionsskuld som 

uppkommit under åren 1998 och 1999 samt garantipensioner som beslutades före 1999 

redovisas under avsättningar i balansräkningen. 

Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen 

och ingår i pensionsskulden. KPA:s beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek. 

Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner intjänade under år 2016 redovisas som 

verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i 

Leasingavgifter i tkr År 2015 År 2016

Operationell leasing

Framtida minimileasavgifter förfaller enligt följande:  

Inom 1 år 3 948 3 202

Senare än 1 år men inom 5 år 2 883 1 610

Seare än 5 år 0 0

Summa: 6 831 4 812

Leasing

Totala minimileasingavgifter 595 375

Framtida finansiella kostnader -13 -3

Nuvärdet av minimileasingavgifterna 582 372

Nuvärdet av minimileasavgifter förfaller enligt följande:  

Inom 1 år 265 327

Senare än 1 år men inom 5 år 316 45

Senare än 5 år 0 0

Summa: 581 372
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balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas 

som ansvarsförbindelse. 

Materiella anläggningstillgångar rek 11:3 

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag 

för avskrivningar och eventuella investeringsbidrag. Investeringar som aktiverats har som 

princip haft ett anskaffningsvärde på över ett prisbasbelopp och en livslängd på över tre år. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens 

nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt överensstämmer med de i tabellen angivna 

avskrivningstider. Rak nominell metod används. Viss vägledning för en anläggningstillgångs 

avskrivningstid finns i rådets idéskrift. Avskrivningen påbörjas kalendermånaden efter det att 

tillgången tagits i bruk. Inga utrangeringar har gjorts under 2016. Däremot har nedskrivning 

av bredband till landsbygden gjorts med 8,2 mnkr. 

Investeringsregler antagna av Kommunfullmäktige 2015 (Lednings-och 

styrprinciper)Beloppsgräns för investering 

Beloppsgränsen är ett basbelopp. När det gäller anskaffning av inventarier med naturligt 

samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. Motsvarande ska gälla 

anskaffning som anses vara ett led i en större investering. 

 

Komponentredovisning 

I slutet av år 2013 utgav RKR en rekommendation (nr 11.4) med ett explicit krav på 

komponentredovisning som gäller från och med år 2014. Under våren 2014 utgav RKR ett 

yttrande där vissa förtydliganden om hur en successiv anpassning till rekommendationen kan 

gå till. Från och med 2014 ska kommuner och landsting förhålla sig till denna nya 

rekommendation. Töreboda kommun har under 2016 påbörjat arbetet med att dela upp 

anläggningarna i komponenter (RKR.11.4). 

Skatteintäkter Rek 4.2 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos. 

Lånekostnader Rek 15.1 

Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till. I tillgångarnas 

anskaffningsvärde ingår inga lånekostnader. 

Avsättningar Rek 10.1 

Avsättningar för deponi har tagits upp till del av det belopp som bedöms krävas för att reglera 

förpliktelsen på balansdagen. Avsättningen avser framtida återställningskostnader för 

sluttäckning av deponi och årliga driftkostnader för att ta hand om lakvatten och deponigas 

samt utföra provtagningar. De årliga driftkostnaderna beräknas finnas kvar i 30 år efter  

Avskrivningstid Antal år

Byggnader 22-33 år

Va-ledningar 50 år

Reningsverk/vattenverk 20 år

Inventarier 3-10 år
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avslutad sluttäckning. Arbete med deponins sluttäckning har varit begränsat då verksamheten 

väntar på tillstånd från Länsstyrelsen för det fortsatta arbetet. Jordmassor till sluttäckningen 

har levererats in till anläggningen och deponin har formats rätt inför sluttäckningen. År 2016 

avsattes 1 mnkr till sluttäckning/deponi. Ytan som skall sluttäckas är 5 500m2. 

Semesterlöneskuld 

Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad 

övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som kortfristig 

skuld. 

Löneskuld 

Lön som utbetalas i januari året efter redovisningsperiodens slut (upparbetade löner i 

december) redovisas som kortfristig skuld. 

Sammanställd redovisning Rek 8.2 

I den kommunala koncernen ingår kommunens bostadsbolag. Inga förändringar har skett 

under året i kommunkoncernens sammansättning. 

Redovisning av finansieringsanalys rek 16.2 

Finansieringsanalysen redovisar betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande 

verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamheten. Analysen visar 

förändring av likvida medel. Upplysningar skall även lämnas om väsentliga 

betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala. Under åren 2012 

(premier 2007 och 2008) 2013 (premier 2005 och 2006) och 2015 (premier 2004) har 

Töreboda kommun erhållit återbetalning av AFA (försäkringspremier som inbetalats). 

Återbetalat belopp 4 495 tkr år 2015, 9 063 tkr för 2013 och 8 907 tkr för 2012. 

Redovisning av finansiella tillgångar och skulder rek 20 

Töreboda kommun har placerat 26 mnkr. Töreboda kommun beslutade om ekonomisk 

placeringspolicy KF § 65/2010. Placeringsregler: Regler för placeringsverksamheten kan 

delas upp i tre avsnitt: strategisk tillgångsfördelning, taktisk tillgångsfördelning och val av 

värdepapper. Strategisk tillgångsfördelning ger de övergripande riktlinjerna bl. a 

normalposition i den långsiktiga tillgångsfördelningen, index och limiter för maximi- och 

minimi- position samt tillåtna tillgångsslag. Taktisk tillgångsfördelning syftar till att visa 

vilken förvaltningsstruktur som gäller, generalist och/eller specialist, aktiv eller passiv 

förvaltning samt vilka principer som gäller vid beräkning av portföljens värde. Val av 

värdepapper talar om vilka limiter som gäller vid placering i enskilda värdepapper eller 

värdepappersfonder. Avsättning till en portfölj som utgörs av tillgångsslagen enligt avsnitt 

4.1.2 startades under andra kvartalet 2010. 

Limiter för tillgångsslagen 

Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel, som respektive tillgångsslag vid 

varje tidpunkt ska få utgöras av portföljens totala marknadsvärde. I tabellen framgår även den 

av kommunfullmäktige beslutade långsiktiga strategiska fördelningen mellan tillgångsslagen i 

form av ”normal position”. 
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Kommentar till tabellen: 

Durationen kan variera från 0,5 till 5 år. 

Andelen aktier kan variera mellan 10 och 40 procent av portföljens totala marknadsvärde. 

Portföljen ska innehålla minst 5 % svenska respektive 5 % utländska aktier. 

Efter uppstartsfasen får den högsta andelen likvida medel vara 10 %. Andelen får dock 

tillfälligtvis överstiga 10 % pga. gällande likvidschema i genomförandet av 

affärstransaktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångsslag Portföljens totala procent

Min Normal Max

Svenska räntebärande tillgångar 40 50 60

Företagsobligationer 20 30 40

Duration 0,5 år 0 5 år

Svenska aktier 5 10 20

Utländska aktier 5 10 20

Likvida medel 0 0 10
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Resultaträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning (tkr) Not 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 211 647 185 948 225449 199 652

Jämförelsestörande post 1 4 496 4 496

Verksamhetens kostnader 2 -695 939 -640 977 -703475 -651 730

Avskrivningar 3 -27 242 -19 165 -29258 -20 706

Verksamhetens nettokostnad -511 535 -469 699 -507 284 -468 288

Skatteintäkter 4 341 573 327 654 341 573 327 654

Generella statsbidrag 5 180 472 152 086 180 472 152 086

Finansiella intäkter 6 1 620 3 181 1 466 3 095

Finansiella kostnader 7 -799 -694 -1 250 -1 423

Resultat efter finansiella poster 11 331 12 528 14 976 13 124

Årets resultat 8 11 331 12 528 14 976 13 124

SammanställdKommunen
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Kassaflödesrapport 

 

Kassaflödesrapport Not 2016 2015 2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 11 331 12 528 14 976 13 124

Justering för av- och nedskrivningar 3 27 242 19 165 29 258 20 706

Justering för pensionsavsättningar -429 -623 -429 -623

Justering för deponiavsättning 158 -184 158 -184

Justering för upplösning av bidrag för statlig infrastruktur 520 520 520 520

Justering för realisationsvinster 21 -2 233 0 -2 233 0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande post 0 0 0 0

Medel från verksamhet före förändring av 36 589 31 406 42 251 33 543

rörelsekapital

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -11 045 -11 062 -10 208 -11 238

Ökning/minskning kortfristiga skulder 91 20 714 -3 862 23 924

Medel från den löpande verksamheten 25 635 41 058 28 181 46 229

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -33 798 -42 270 -39 027 -66 456

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 400 2 400 0

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 -6 199 0 -6 199

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0

Medel från investeringsverksamheten -31 398 -48 469 -36 627 -72 655

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 60 20 000 60 40 000

Amortering av skuld -1 621 -1 616 -1 821 -2 384

Ökning av långfristiga fordringar 23 -5 000 0 -5 000 0

Minskning av långfristiga fordringar 22 154 213 154 213

Medel från finansieringsverksamheten -6 407 18 596 -6 606 37 829

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -12 170 11 185 -15 053 11 403

Likvida medel vid årets början 55 144 43 959 63 536 52 133

Likvida medel vid årets slut 42 974 55 144 48 483 63 536

SammanställdKommunen
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Balansräkning 

 

Balansräkning (tkr) Not 2016 2015 2016 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tek.anläggningar 9 268 111 262 392 352 501 343 488

Maskiner och inventarier 10 11 844 11 234 11 984 11 455

Summa materiella anläggningstillgångar 279 955 273 626 364 485 354 943

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar & bostadsrätter 11 39 281 39 280 31 321 31 321

Långfristiga fordringar 12 8 549 3 703 8 549 3 703

Bidrag till statlig infrastruktur 12 11 960 12 480 11 960 12 480

Summa finansiella anläggningstillgångar 59 790 55 463 51 830 47 504

Summa anläggningstillgångar 339 745 329 089 416 315 402 447

Omsättningstillgångar

Fordringar 13 67 284 56 239 66 897 56 819

Kortfristig placering 14 26 478 26 478 26 478 26 478

Kassa och bank 15 16 496 28 666 22 005 37 059

Summa omsättningstillgångar 110 258 111 383 115 380 120 356

SUMMA TILLGÅNGAR 450 003 440 472 531 695 522 803

Egent kapital. Avsättningar och skulder

Eget kapital 16

Årets resultat 7 453 4 797 11 098 5 392

Resultatutjämningsreserv 25 074 21 196 25 074 21 196

Övrigt eget kapital 221 766 216 969 227 007 221 616

Summa eget kapital 254 293 242 962 263 179 248 204

Avsättningar 17

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3 795 4 224 3 795 4 224

Övriga avsättningar 26 796 26 638 26 796 26 638

Summa avsättningar 30 591 30 862 30 591 30 862

Skulder

Långfristiga skulder 18 40 294 41 915 109 947 111 767

Kortfristiga skulder 19 124 825 124 733 127 978 131 970

Summa skulder 165 119 166 648 237 925 243 737

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 450 003 440 472 531 695 522 803

Inom linjen 20

Ansvarsförbindelser 176 648 182 350 176 648 182 350

Borgensförbindelser 291 724 294 691 291 724 294 691

Limit checkräkningskredit 70 000 70 000 70 000 70 000

Kommunen Sammanställd
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Noter och tilläggsupplysningar 

 

NOTER (tkr)

2016 2015 2016 2015

1. Verksamhetens intäkter 211 647 185 948 225 449 199 652

 -Realisationsvinster 2 233 2 233

211 647 185 948 225 449 199 652

varav  taxor och avgifter 31 112 29 825 31 112 29 825

         bidrag 121 578 97 046 121 578 97 046

         hyror och arrenden 19 045 18 128 32 847 31 832

         försäljningsmedel 7 097 7 102 7 097 7 102

        försäljning verksamhet 32 815 33 847 32 815 33 847

1.Jämförelsestörande post

Återbetalning  Afa premier för AGS 4 496 4 496

0 4 496 0 4 496

2. Verksamhetens kostnader 695 939 640 977 703 475 651 730

varav personalkostnader 395 345 359 214 397 522 363 874

        pensionskostnader 26 190 25 562 26 396 25 654

        hyra leasing av anläggnings tillgångar 3 765 3 567 3 765 3 567

        entrep och köp av verksamhet 122 463 115 818 123 615 116 280

        bidrag o transfereringar 22 574 23 398 22 574 23 398

        lokal-markhyror fast serv 40 244 38 602 38 591 38 525

        bränsle energi o vatten 2 371 1 804 6 301 5 356

        tele it kommunikat post 3 529 3 545 3 635 3 636

        övrigt 79 458 69 467 81 077 71 438

3. Avskrivningar

Planenliga avskrivningar 27 242 19 165 29 258 20 706

Nedskrivning mark

27 242 19 165 29 258 20 706

4. Skatteintäkter

Preliminär skatteinbetalning 343 099 327 954 343 099 327 954

Slutavräkningsdifferens föregående år -1 517 -691 -1 517 -691

Preliminär slutavräkning innevarande år -9 391 -9 391

341 573 327 654 341 573 327 654

5. Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 125 397 113 317 125 397 113 317

Strukturbidrag 946 946

Regleringsbidrag -316 -323 -316 -323

Reglieringsavgift -29 -29

Kostnadsutjämningsavgift -1 054 -3 192 -1 054 -3 192

Kommunal fastighetsavgift 15 398 15 261 15 398 15 261

Bidrag LSS-utjämning 22 181 23 422 22 181 23 422

Övrigt generellt statsbidrag 18 866 2 685 18 866 2 685

180 472 152 086 180 472 152 086

Kommunen Sammanställd
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6. Finansiella intäkter

Räntor likvida medel 21 58 42 48

Utdelning aktier och övriga värdepapper 720 2 878 720 0

Borgensavgift 875 231 699 -134

Räntor utlämnade lån 4 12 4 0

1 620 3 180 1 466 -85

7. Finansiella kostnader

Räntor upplåning 550 610 1 177 1 722

Övriga räntor 249 84 73 101

799 694 1 250 1 823

8. Årets resultat, avstämning mot balanskravet

Årets resultat enligt resultaträkning 11 331 12 528 14 976 6 725

  Avgår realisationsvinster 2 233

Justerat resultat 11 331 12 528 14 976 6 725

9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående värde 262 392 239 761 343 488 289 261

Nettoinvestering 20 809 38 592 26 038 41 758

Försäljning 2 400 0 2 400 -77

Nedskrivning 0 0

Planenlig avskrivning -15 090 -15 961 -17 025 -17 408

268 111 262 392 352 501 313 534

Varav markanläggning

Ingående anskaffn värde 788 788 788 788

Årets investeringar 75 75

Nedskrivning

863 788 863 788

Varav verksamhetsfastigheter

Ingående anskaffn värde 324 437 291 271 324 437 291 271

Årets investeringar 9 782 33 166 9 782 33 166

Utgående ack anskaffningsvärde 334 219 324 437 334 219 324 437

Ingående avskrivningar -151 330 -141 646 -151 330 -141 646

Årets avskrivning -8 566 -9 684 -8 566 -9 684

Utgående ack avskrivningar -159 896 -151 330 -159 896 -151 330

174 323 173 107 174 323 173 107

Varav vatten och avloppsverk

Ingående anskaffn värde 118 188 116 093 118 188 116 093

Årets investeringar 4 486 2 095 4 486 2 095

Utgående ack anskaffningsvärde 122 674 118 188 122 674 118 188

Ingående avskrivningar -68 522 -64 674 -68 522 -64 674

Årets avskrivning -3 956 -3 848 -3 956 -3 848

Utgående ack avskrivningar -72 478 -68 522 -72 478 -68 522

50 197 49 666 50 197 49 666
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Varav renhållning

Ingående anskaffn värde 4 458 4 458 4 458 4 458

Utgående ack anskaffningsvärde 4 458 4 458 4 458 4 458

Ingående avskrivningar -3 904 -3 692 -3 904 -3 692

Årets avskrivning -212 -212 -212 -212

Utgående ack avskrivningar -4 116 -3 904 -4 116 -3 904

342 554 342 554

Varav publika fastigheter 

Ingående anskaffn värde 70 165 66 834 70 165 66 834

Årets investeringar 6 206 3 331 6 206 3 331

Årets investeringsinkomster

Utgående ack anskaffningsvärde 76 371 70 165 76 371 70 165

Ingående avskrivningar -34 490 -32 445 -34 490 -32 445

Årets avskrivning -2 241 -2 045 -2 241 -2 045

Utgående ack avskrivningar -36 731 -34 490 -36 731 -34 490

39 640 35 675 39 640 35 675

Varav hyresfastigheter

Ingående anskaffn värde 7 292 7 292 109 532 82 323

Årets investering 5 229 3 169

Årets försäljning -91

Utgående ack anskaffningsvärde 7 292 7 292 114 761 85 401

Ingående avskrivningar -4 691 -4 519 -25 835 -22 550

Årets försäljning 0 0 0 10

Årets avskrivning -113 -172 -2 048 -1 618

Utgående ack avskrivningar -4 804 -4 691 -27 883 -24 158

2 488 2 601 86 878 61 243

Varav övriga fastigheter

Ingående anskaffn värde

Årets investering 260 260

Årets försäljning

Utgående ack anskaffningsvärde 260 0 260 0

Ingående avskrivningar

Årets försäljning

Årets avskrivning -1 -1

Utgående ack avskrivningar -1 -1 0

259 0 259 0

Varav pågående investeringar

Ingående anskaffningsvärde 0 0 25 328 210

Årets investering 0 0 0 0

Överfört till verksamhetsfastigheter 0 0 -25 291 -210

0 0 37 0

268 111 262 391 352 501 321 032
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10. Maskiner, inventarier och förbättring på fastigheter ej kommun ägda

Ingående värde 11 083 10 054 11 304 10 854

Leasade maskiner inventarier 151 706 151 1 364

Årets försäljning -424

Nettoinvestering 3 562 3 678 3 562 3 831

Planenlig avskrivning -2 951 -3 204 -3 032 -3 229

11 845 11 234 11 984 12 396

Varav maskiner och inventarier

Ingående anskaffn värde 64 568 60 890 65 460 59 378

Årets försäljning -424

Årets investeringar 3 502 3 678 3 502 3 831

Utgående ack anskaffningsvärde 68 070 64 568 68 962 62 785

Ingående avskrivningar -53 813 -50 936 -54 484 -48 644

Årets avskrivning -2 624 -2 877 -2 705 -2 965

Årets försäljning 64

Utgående ack avskrivningar -56 437 -53 813 -57 189 -51 545

11 633 10 755 11 773 11 240

Varav leasade maskiner och inventarier

Ingående anskaffn värde 1 364 1 364 1 364 1 364

Årets investeringar 60 60

Utgående anskaffningsvärde 1 424 1 364 1 424 1 364

Ingående avskrivningar -965 -658 -965 -658

Årets avskrivning -307 -307 -307 -307

Utgående ack avskrivningar -1 272 -965 -1 272 -965

152 399 152 399

Varav förbättr på fastighet ej kommun ägd

Ingående anskaffn värde 200 200 200 200

Utgående ack anskaffningsvärde 200 200 200 200

Ingående avskrivningar -120 -100 -120 -100

Årets avskrivning -20 -20 -20 -20

Utgående ack avskrivningar -140 -120 -140 -120

60 80 60 80

11 845 11 234 11 984 11 718

11. Aktier, andelar och bostadsrätter

Aktier

Törebodabostäder AB 8 000 8 000

VänerEnergi AB 24 000 24 000 24 000 24 000

Kommunaktiebolaget 1 1 1 1

Summa bokfört värde aktier 32 001 32 001 24 001 24 001

Andelar

Boda bygdegårdföreing 1 1 1 1

HSB 1 1 1 1

Kommuninvest 7 234 7 234 7 234 1 037
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Riksbyggen 43 43 43 43

Husbyggnadsvaror 40

Summa andelar 7 279 7 279 7 279 1 122

Bostadsrätter

14 st bokfört värde 1 1 1 1

Summa aktier, andelar och bostadsrätter

Bokfört värde 39 281 39 281 31 281 25 124

12. Långfristiga fordringar

Kommuninvest-förlagslån 30 år 1 600 1 600 1 600 1 600

Primärvården Tandläkar lokalen 0 71 0 71

Föreningslån 6 947 1 981 6 947 1 981

Mariestads kommun 0 50 0 50

20 507 16 182 20 507 16 914

12.Bidrag till infrastruktur

Medfinansiering av E20 11 960 12 480 11 960 12 480

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2014 om medfinansiering

för utbyggnad av aktuella etapper av E20 med 13 mnkr.

Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.

Indexuppräknas fram till utbetalningstidpunkten med Trafikvekets investeringsindex

för väghållning per 2013-06.

Avtal har undertecknats i december 2014.

Någon uppräkning av index har ej skett då index per 2016-12-31 ligger under index 2013-06.

Om indextalet överstiger 2013-06 (216,4) regleras detta som en finansiell kostnad och ökning avsättning.

13. Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 256 6 859 4 376 7 020

Skattekontot 984 178 984 220

Momsredovisning 10 441 8 398 10 441 8 398

Upplupna skatteintäkter 773 5 584 773 5 584

Avräkning VA abonnenter -945 -258 -945 -258

Förutbetalda kostnader 10 520 10 516 10 674 10 623

Upplupna intäkter-övriga interimsfordringar 41 255 24 962 40 594 25 056

67 284 56 239 66 897 56 644

14. Kortfristig placering

Nordea Bostadsobligationsfond

Etiskt urval Sverige

Nordea 1-Stabila Aktier 2 989 2 989 2 989 2 989

Nordea 1-European Corporate

Nordea 1-US Corporate Bond

Institutionella Företagsobligationsfonden 9 784 9 784 9 784 9 784

Räntefonder 10 135 10 135 10 135 10 135

Nordea Swedish Stars 3 571 3 571 3 571 3 571

26 479 26 479 26 479 26 479

Marknadsvärde 2016-12-31, 33 679 tkr
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15. Likvida medel och kortfristiga placeringar

Postgiro -14 251 26 870 -8 742 29 001

Bank 1 746 1 796 1 746 7 839

SBAB 29 000 29 000

16 495 28 666 22 005 36 840

Totalt likvida medel och kortfristiga placeringar 42 974 55 145 48 484 63 319

Utnyttjad checkkredit 14 251 0 14 251 0

Beviljad checkkredit 70 000 70 000 70 000 40 000

16.Eget kapital

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 246 841 238 165 252 081 228 356

Varav resultatutjämningsreserv 25 074 21 196 25 074 21 196

Årets resultat 7 453 4 797 11 098 6 724

Utgående balans 254 293 242 962 263 179 235 080

17 Avsatt till Pensioner

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP 995 1 111 995 1 111

Avsatt till pensioner ÖK-SAP

Avsatt till pensioner förtroendevalda 2 059 2 289 2 059 2 289

Summa pensioner 3 054 3 400 3 054 3 400

Löneskatt 741 824 741 824

Summa avsatt till pensioner 3 795 4 224 3 795 4 224

Aktualiseringsgrad 96,0%

Ingående avsättning exkl förtroendevalda 1 111 1 977 1 111 1 977

Pensionsutbetalningar -78 -82 -78 -82

Nyintjänad pension 0

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 12 24 12 24

Förändring av löneskatt -385 -385

Ändr. av förs.tekn grunder (i förekommande fall) 0

Övrigt -49 -422 -49 -422

Utgående avsättning 995 1 111 995 1 112

 17 Avsättningar

Avsatt för återställande av deponi

Redovisat värde vid årets början 13 638 13 822 13 638 13 822

Nya avsättningar deponi 1 000 0 1 000 0

Ianspråktagna avsättningar -842 -184 -842 0

Utgående avsättning 13 796 13 638 13 796 13 822

17 Avsättning

Medfinansiering utbyggnad E20 13 000 13 000 13 000 13 000

Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 om medfinansiering 

för utbyggnad av aktuella etapper av E20 med 13 mnkr.
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Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.

Indexuppräknas fram till utbetalningstidpunkten med Trafikverkets investeringsindex

för väghållning per 2013-06

Avtal har undertecknats i december 2014.

Någon uppräkning av index har ej skett då index per 2016-12-31 ligger under index 2013-06

18. Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 41 915 23 532 111 768 73 579

Varav skuld leasade tillgångar 152 581 152 581

Återföring av beräknad amortering 1 616 1 609 2 241 2 234

Nyupplåning under året 60 20 000 60 40 000

Årets faktiska amorteringar -1 621 -1 609 -1 821 -2 384

Nästa års beräknade amortering -1 678 -1 616 -2 303 -2 241

40 294 41 915 109 947 111 768

Kreditgivare

Kommuninvest 41 600 42 950 111 878 113 428

Danska Finans (Leasing) 372 581 372 581

Avgår summa nästa års amortering -1 678 -1 616 -2 303 -2 241

40 294 41 915 109 947 111 768

19. Kortfristiga skulder

Beräknad amortering 1 678 1 616 2 303 2 241

Leverantörsskulder 11 556 11 195 11 849 15 876

Moms 635 635 649 986

Personalens källskatt 6 409 5 795 6 462 5 846

Sociala avgifter 7 778 6 975 7 827 7 035

Statsbidrag flyktingar 7 500 26 366 7 500 26 366

Upplupna löner 7 126 7 064 7 126 7 064

Semesterlöneskuld 29 040 26 579 29 164 26 729

Upplupna räntor 53 64 96 125

Förutbetalda skatteintäkter 1 905 628 1 905 628

Upplupen pensionskostnad individuell del 13 463 12 801 13 463 12 801

Upplupen löneskatt individuell del 9 213 5 947 9 213 5 947

Förutbetalda hyror 0 0 1 158 964

Inkomstförskott 8 868 8 825 8 868 8 825

Övriga skulder och interimsskulder 19 601 10 242 20 394 11 067

124 825 124 733 127 978 132 501

20. Inom linjenposter

Ansvarsförbindelser

Pensioner anställda inklusive löneskatt 176 648 182 350 176 648 182 350

Borgensförbindelser

Törebodabostäder AB 70 278 70 478

Förlustansvar, Egna hem 13 379 13 379

Socialnämndens borgensåtagande 0 0 0 0

Fastigo

Riksbyggen kopperativa hyresrättsf Töreboda äldreb 181 433 183 834 181 433 183 834

VänerEnergi AB 40 000 40 000 40 000 40 000

291 724 294 691 221 446 224 214
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Töreboda kommun har den 29 oktober 2007 (Kf§79) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga

280 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk före-

ning har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de

medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till

storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Töreboda kommuns ansvar enligt ovan nämnd

borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB.s totala 

förpliktelser till 325 620 649 807  kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor.Kommunens

andel av de totala förpliktelserna uppgick till 195 301 861  kronor och andelen av de totala tillgångarna

uppgick till 191 496 007 kronor

Limit checkräkningskredit 70 000 70 000 70 000 70 000

21. Realisationsvinst 

Försäljning Snidaren 5

Anskaffningsvärde 1 314 0 1 314 517

Ack avskrivning 1 147 0 1 147 74

Bokfört värde 167 0 167 443

Avgår försäljningsprovision 0 0 0 40

Total realisationsvinst 2 232 0 2 232 117

Försäljningspris 2 400 0 2 400 600

22. Minskning av långfristiga fordringar

Mariestads kommun 50 309 50 309

Primärvården (tandläkarlokalen) 71 71 71 71

Golfklubben 13 13 13 13

Töreboda Motorklubb 20 20

154 393 154 393

23. Ökning långfristiga fordringar

Töreboda IK konstgräsplan 5 000 5 000
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Ord- och begreppsförklaringar 

Anläggningskapital 
är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder plus avsättningar. Utgör 

en del av det egna kapitalet. 

Anläggningstillgångar 
är tillgångar som ska användas en längre tidsperiod till exempel byggnader, fordon, maskiner, 

värdepapper etc. 

Ansvarsförbindelser 
är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som 

skuld eller avsättning i balansräkningen till exempel borgensåtagande, ställda panter och 

dylikt. Om förpliktelsen måste infrias så belastar den resultatet. 

Avskrivningar 
är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden 

över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Avsättningar 
är förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och 

infriandetidpunkt. När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. I kommunen gäller detta bland 

annat avsättning för pensioner och sluttäckning av soptipp. 

Pensioner från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen som innebär att 

skuld upparbetad till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför 

balansräkningen. Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som avsättning. 

Från 2000 betalar kommunen hela det årliga intjänandet av pensionen för individuell 

avsättning. 

Balanskrav 
är lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. 

Balansräkningen 
visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och 

omsättningstillgångar) eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder). 

Driftredovisning 
redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget. 

Eget kapital 
är kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare års ackumulerade överskott/underskott. 

Består dels av rörelsekapital dels av anläggningskapital. 

Exploateringsverksamhet 
är åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, 

affärer, kontor eller industrier. 

Finansiella 
intäkter/kostnader avser kostnader och intäkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar mm. 

Finansnettot 
är finansiella intäkter minus finansiella kostnader. 
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Intern ränta 
är en intern ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheten för det kapital som 

nyttjas. 

Jämförelsestörande 
poster avser händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att 

uppmärksamma vid jämförelser mellan åren. 

Finansieringsanalys 
visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt 

finansiering och därmed likviditetsförändringar. 

Kapitalkostnader 
är periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning dels av ränta. Är en intern post. 

Kortfristig placering 
pengar som placerats i fonder på kort sikt. 

Likvida medel 
består av kassa, plusgiro och bankmedel. 

Långfristiga fordringar och skulder 
är skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen. 

Löneskatt 
är skatt på pensionsförmåner till anställda 

Omsättningstillgångar 
är tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för 

stadigvarande bruk. 

Periodisering 
innebär en fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod till vilken de hör. 

Rörelsekapital 
är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens 

finansiella styrka. 

Soliditet 
är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala 

tillgångarna som finansierats med egna medel. 

Utdebitering 
anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt. 



 

   

 
Årsredovisning 2016 Töreboda kommun 
 60(123) 

 

Verksamhetsberättelser 

Politisk ledning 

Verksamhetens uppdrag 

 Det politiska arbetet (Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott) 

 Överförmyndarverksamheten 

 Medlemsavgifter till Skaraborgs kommunalförbund, Sveriges kommuner och landsting 

(SKL), Samordningsförbundet Norra Skaraborg m fl. 

 Bidrag till intresseföreningar som Vattenvårdsförbund, STIM och Kommunforskning i 

Västsverige 

 Bidrag efter beslut i kommunstyrelsen till föreningar i Töreboda kommun 

 Utvecklingsprojekt, utvecklingsstipendium och vänortsutbyte 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Det politiska arbetet bedrivs enligt plan. Överförmyndarverksamheten har ökat kraftigt. 

Antalet ärenden som god man eller förvaltare (exkl. ensamkommande barn) har ökat från 

ca 120 vid början på 2015 till ca 140 i december 2016. Periodvis mycket hårt tryck på 

överförmyndarkontoret samtidigt som svårigheter med rekrytering av nya gode män. 

Konstgräs på Töreshov är på plats och allt tyder på succé. 

Uppföljning mål 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning VHT 

Rapport Totalt verksamhet 2016 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 

Intäkt -678 -674 -269 -406 

Personalko
stnader 

4 528 4 914 4 244 670 

Övriga 
kostnader 

3 642 4 035 3 963 72 

Summa 
Kostnader 

8 170 8 949 8 207 742 

Nettokost
nad 

7 492 8 275 7 938 336 

  

varav     

Kommunfullmäktige 2 789 2 965 3 000 -35 

Kommunstyrelsen 4 703 5 310 4 938 371 
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Kommentar till resultat 

Kommunfullmäktiges överskott beror på lägre kostnader för läsplattor och högre budgeterade 

arvoden än faktiskt utfall. 

Sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och dess utskott är kortare än budgeterat, vilket 

ger ett överskott med ca 275 tkr. 

Överförmyndarverksamheten redovisar ett underskott med 430 tkr, vilket beror på att antal 

ärenden ökat kraftigt. Kostnaden för ensamkommande barn täcks av statsbidrag. 

Investeringar 

Framtiden 

En rad styrdokument beslutades under år 2015, till exempel Vision- och målpaketet med 

värdegrund, jämställdhets- och mångfaldsplan, lednings- och styrprinciper och rutiner för 

internkontroll. Förankring och införlivning i verksamhet och politisk organisation pågår och 

måste regelbundet repeteras och följas upp. 

Samarbetet i MTG kommer att utvecklas genom en ny avsiktsförklaring för MTG, samt nya 

samarbetsavtal och reglementen för de gemensamma nämnderna. 

Kommunstyrelsen har tillsatt en beredning för utvärdering av nuvarande organisation och för 

att lämna förslag till politisk organisation samt arvoden för nästa mandatperiod. 

 

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 

 Kommunens försäkringar 

 Plan- och exploateringsverksamhet 

 Stöd till utveckling av näringslivet 

 Turismverksamhet 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 och utveckling under året 

Personal/HR: Stort fokus på kompetensförsörjning. Ny förordning från Arbetsmiljöverket 
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"Organisatorisk och Social Arbetsmiljö". Två enkäter har genomförts med all personal, dels 

en medarbetarenkät, dels en arbetsmiljöenkät. Sammanfattningsvis positiva resultat, men det 

behövs mer hälsofrämjande insatser för att få ner sjukfrånvaron och öka den fysiska 

arbetsförmågan. 

Växel och kontaktcenter: Kommunens växel har flyttats till VänerEnergi och Mariestad. 

Plan- och exploatering: Detaljplan Kanalparken har antagits och vunnit laga kraft. 

Projektering och upphandling av infrastruktur gata, va mm har genomförts. 

Näringslivsprogrammet för Töreboda kommun har färdigställts. Arbetet för att öka 

tillgängligheten för företagare och enskilda fortskrider. 

Turistsäsongen var också detta år mycket stark. Många besökare i vårt område och en bra 

omsättning för många företag inom besöksnäringen. 

Uppföljning mål 

Åtagande: 

Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande ökar 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Det psykiska 
välbefinnandet förbättras 
med 3 % jämfört med 
tidigare mätning. 

17 14 78,6 % 

Åtagande: 

Andelen personer som upplever förbättrat självskattat hälsotillstånd ökar 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Hälsotillståndet 
förbättras med 2 % 
jämfört med tidigare 
mätning 

71 % 70,04% 101,4 % 

Åtagande: 

Bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Användandet av 
narkotika minskar med 2 
% jämfört med tidigare 
mätning. 

12,5% 10,5% 81 % 

 Användandet av 
alkohol minskar med 2 % 
jämfört med tidigare 
mätning. 

13 % 14 % 107,1 % 
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Åtagande: 

Andelen individer med fetma minskar 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andelen individer 
med fetma minskar med 
4 % jämfört med tidigare 
mätning. 

19 15 73,3 % 

Åtagande: 

Medarbetarna har den fysiska förmåga som behövs för sitt arbete 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Risk eller stor risk för 
ohälsa är lägre än 30 %. 

40 % 30 % 66,7 % 

Åtagande: 

Medarbetarna har en hög frisknärvaro 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Frisknärvaron är 
minst 95 % 

93,2% 95 % 98,1 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst 80 % nöjda. 

77 % minst 80 % 96,3 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 80 % 
nöjda. 

100 % 80 % 125 % 

Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 

100 % 100 % 100 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

verksamhetsfrågor lyfts 

Åtagande: 

Vi arbetar med att ta till oss och anpassa oss till kommunens värdegrund 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 90 procent av 
medarbetarna känner sig 
välinformerade och 
förstår värdegrunden 

 90  

Åtagande: 

Medarbetarsamtal/lönesamtal genomförs med all personal 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 All tillsvidareanställd 
personal har haft samtal 
med chef 

100 % minst 100 % 100 % 

Åtagande: 

Medarbetare är insatta i sin arbetsplats mål. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 80 % av 
medarbetarna känner sig 
insatta i arbetsplatsens 
mål. 

86 % minst 80 % 107,5 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75 % 

80 % minst 75 % 106,7 % 

Åtagande: 

Företagare och näringsidkare är nöjda med kommunens service och attityder 

genom att kommunikationen och tillgänglighet håller hög nivå 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Totala rankingen i 
Svenskt näringslivs 
företagsklimat bland de 
75 högst rankade 
kommunerna i landet. 

45 högst 50 110 % 
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Åtagande: 

Att arbeta med att främja företagandet och näringslivets fortsatta utveckling i 

kommunen 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Antalet nystartade 
företag ökar till minst 4,5 
företag/1000 invånare 
(2014 3,78 ftg/1000 inv.) 

3,5 minst 4,5 77,8 % 

 Antalet privata 
arbetstillfällen i företagen 
i kommunen skall 
bibehållas till minst 1700 
st. 

1 733 minst 1 700 101,9 % 

 Antalet privata 
arbetsställen i kommunen 
skall bibehållas till minst 
1300 st. i kommunen. 

1 305 minst 1 300 100,4 % 

Åtagande: 

Detaljplanering sker för nya bostadsområden utmed Göta kanal 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Detaljplan antas i KF 1 minst 1 100 % 

Åtagande: 

Infrastrukturinvesteringar, gator, VA, parker m.m. i nya bostadsområden 

genomförs 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Färdigställa gator och 
VA 

0 % högst 100 % 0 % 

Åtagande: 

Nya lägenheter i centrala Töreboda. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 30 nya 
bostäder i kanalparken 
projekteras och 
marknadsförs. 

0 minst 30 0 % 

 Riktad information 
ges till intressenter. 

0 % minst 100 % 0 % 
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Åtagande: 

Kommunen arbetar fram en god planberedskap för olika former av boende på 

attraktiva områden i hela kommunen 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Aktuella detaljplaner 
som medger 
bostadsbyggande i hela 
kommunen- 

100 % minst 100 % 100 % 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Samtliga 
förvaltningar/verksamheter 
har senast juni månad 
2017 antagna planer med 
mål och strategier för 
hållbar utveckling 

 minst 100 %  

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar för mer hållbar och ekonomisk konsumtion genom 

en effektiv inköpsorganisation. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har utsedda och 
utbildade 
inköpssamordnare. 

100 % minst 100 % 100 % 

Åtagande: 

Töreboda kommun utvecklar kontinuerligt samverkan mellan kommun, 

näringsliv och föreningar. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 
Näringslivsprogrammet 
färdigställs under 2016 

1 minst 1 100 % 

Åtagande: 

Fem stycken boendeanläggningar rapporterar in inkvarteringsstatistik till 

Statistiska Centralbyrån 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Fem stycken 5 minst 5 100 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

boendeanläggningar 
rapporterar in 
inkvarteringsstatistik till 
Statistiska Centralbyrån 

Åtagande: 

Det finns minst tio stycken aktiva besöksnäringsföretagare i webbverktyget 

basetool 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Det finns minst tio 
stycken aktiva 
besöksnäringsföretagare 
i webbverktyget basetool 

10 minst 10 100 % 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning VHT 

Rapport Totalt verksamhet 2016 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 

Intäkt -6 066 -4 652 -5 273 621 

Personalko
stnader 

12 985 12 815 12 567 248 

Övriga 
kostnader 

29 000 29 373 29 222 151 

Summa 
Kostnader 

41 985 42 188 41 789 399 

Nettokost
nad 

35 919 37 537 36 517 1 020 

  

varav     

Utveckling ledning 19 401 20 894 20 450 444 

köp av verksamheter:     

Ekonomienhet Töreboda 3 613 3 963 3 599 364 

IT-enhet Töreboda 4 462 3 830 3 827 3 

Löneenhet Töreboda 2 395 2 640 2 431 209 

Rös 6 034 6 209 6 209 0 

  

Kommentar till resultat 

Personal/HR: Underskott med 188 tkr, vilket främst beror på insatser utförda av 

företagshälsovården. 
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Plan och exploatering: Kostnader för plankonsulter har inte nått upp till budgeterad kostnad 

beroende på att avtal med Mariestads kommun inte har kunnat fullföljas pga. resursbrist i 

Mariestad. 

Trafik: Lägre kostnad för färdtjänsten (+100 tkr) pga. ett milt och snöfattigt år. Överskott 

med 90 tkr för en anropstyrd tur på linje 504, Mariestad-Töreboda, för att passa 

snabbtågstoppen i Töreboda. 

Ekonomikontor: Överskott pga. vakanser. 

Lönekontor: Överskott pga. ökad automatisering av lönehanteringen. 

Investeringar 

Framtiden 

Bostäder byggs med början på Kanalparken. 

Översiktsplanarbetet behöver/måste vara mycket aktivt under hela 2017. 

Samarbetet med näringslivet utvecklas ytterligare. 

Samarbetet inom turismen MTGK (Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg) fortlöper 

och utvecklas. Fortsatt samarbete med Turistrådet Västsverige, turismen i Skaraborg och 

längs Göta kanal. 

Fortsatt arbete med utveckling av Töreboda gästhamn. 

Törebodafestivalen 2018! 

Medarbetarnas fysiska förmåga förbättras och sjukskrivningarna minskar. 

Töreboda kommun utvecklas från en bra arbetsgivare till en mycket attraktiv arbetsgivare. 

 

Kostenhet 

Verksamhetens uppdrag 

 Servera god och näringsriktig mat i en trevlig restaurang miljö 

 Att få våra gäster positiva till vad som serveras 

 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Ombyggnad av Björkängens restaurang och café är klar, invigdes 21 november. 

All personal har varit på hälsokontroll på Avonova under hösten. 

Arbetet med KNÖS (Kostnätverk i Norra och Östra Skaraborg) har avslutats. Kostcheferna 

fortsätter i ny installation. 

Kostverksamhetens ledningsorganisation har förändrats. 

Verksamheten har fördelat ut ekonomiskt ansvar till respektive kök/mottagningskök. 
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Arbetet med nytt livsmedelsavtal pågår. Vissa "små" leverantörer är klara och godkända. 

Uppföljning mål 

Åtagande: 

Alla som äter i någon av Törebodas verksamheter vet att köken håller en hög 

hygienisk kvalitet 

De hygieniska kraven är stora. Kraven följs upp genom att egenkontroll genomförs enligt 

fastställt schema för respektive kök. 

Livsmedelshygienisk utbildning genomförs regelbundet 

Åtagandet är uppfyllt. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla kök är godkända 
med avseende på 
livsmedelssäkerhet 

 100 %  

Åtagande: 

Alla transporter främjar säker livsmedelshantering och hållbar utveckling 

All transport av mat sker i godkända värmevagnar resp. kylda vagnar 

Åtagandet är uppfyllt. 

  

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla transporter av 
varm mat håller 
varmhållningstiderna 

 100 %  

Åtagande: 

Matgäster i Töreboda kommun erbjuds en positiv matupplevelse. Matgästerna 

upplever att de får vällagad, hälsosam och varierad kost. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Nöjda matgäster 
85 %. 

 85 %  

Åtagande: 

Medarbetarna har den fysiska förmåga som behövs för sitt arbete 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Risk eller stor risk för 
ohälsa är lägre än 30 %. 

 30 %  
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Åtagande: 

Medarbetarna har en hög frisknärvaro 

Frisknärvaron har minskat något och detta beror på att verksamheten drabbats av några 

långtidssjuka. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Frisknärvaron är 
minst 95 % 

93,2% 95 % 98,1 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Här kommer mer arbete att göras för att siffrorna ska stiga till nästa år. 3 teamledare som 

kommer att vara dem anställda närmare i jobbet och då skapa ett bättre klimat och förtroende 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst 80 % nöjda. 

54 % minst 80 % 67,5 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 80 % 
nöjda. 

100 % 80 % 125 % 

Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

Arbetet med delaktighet i verksamheten pågår med dem 3 teamledarna 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

100 % 100 % 100 % 

Åtagande: 

Vi arbetar med att ta till oss och anpassa oss till kommunens värdegrund 

Teamledarna jobbar med detta 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 90 procent av 
medarbetarna känner sig 
välinformerade och 

 90  
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

förstår värdegrunden 

Åtagande: 

Medarbetarsamtal/lönesamtal genomförs med all personal 

Medarbetarsamtal har genomförts i samarbete med teamledarna/kostchef och lönesamtal 

kommer att hållas av teamledarna 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 All tillsvidareanställd 
personal har haft samtal 
med chef 

100 % minst 100 % 100 % 

Åtagande: 

Medarbetare är insatta i sin arbetsplats mål. 

Dem är väl insatta i sitt arbete och arbetar mer med att följa upp kostvisionen 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 80 % av 
medarbetarna känner sig 
insatta i arbetsplatsens 
mål. 

81 % minst 80 % 101,3 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75 % 

 minst 75 %  

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

Köken arbetar med att minska svinn. 

Livsmedelsupphandlingen har arbetat med att se över förpackningarnas material t.ex. 

plåtburkar. Hitta andra mer miljövänliga förpackningar 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Samtliga 
förvaltningar/verksamheter 
har senast juni månad 
2017 antagna planer med 
mål och strategier för 

 minst 100 %  
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

hållbar utveckling 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar för mer hållbar och ekonomisk konsumtion genom 

en effektiv inköpsorganisation. 

Arbetet med upphandlingsenheten att fler kommuner samarbetar gör att vi får en mer effektiv 

upphandling. Kostpersonalen blir mer köptrogna o medvetna 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har utsedda och 
utbildade 
inköpssamordnare. 

   

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning VHT 

Rapport Totalt verksamhet 2016 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 

Intäkt -18 482 -16 146 -19 491 3 345 

Personalko
stnader 

9 613 9 117 9 824 -707 

Övriga 
kostnader 

8 738 6 926 9 540 -2 615 

Summa 
Kostnader 

18 351 16 042 19 364 -3 322 

Nettokost
nad 

-131 -103 -127 23 

Personalbudgeten slutar på ett minusresultat. Vikarieersättningarna har överstigit vad som 

beräknats. Mer vikarier har behövts än vad som planerats. Verksamheten hade ett sparbeting 

på löner på -300,0 tkr som vi inte lyckats med. Livsmedelsbudgeten går ihop, fler ätande 

gäster än budgeterat har gjort att köken fått ett plusresultat. Fler migrationsportioner har 

serverats. 

Kommentar till resultat 

Livsmedelsbudgeten är i balans, högre livsmedelspris men fler portioner har köpts av skolan 

(migrationselever) än vad som var beräknat i budget. 

Personalbudgeten har överskridits. Vikariekostnaderna har inte räckt till. 

Verksamhetens totala budget är i balans 
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Investeringar 

Renovering av Björkängens restaurang & café är klar och godkänd. 

Framtiden 

Verksamheten planerar för och arbetar med att få igång den nya organisationen. Kosten delas 

upp i 3 grupper med varsin teamledare som är underställd kostchefen. Arbetsuppgifterna blir 

något förändrade och allt för att alla ska känna sig mer delaktiga i jobbet. Planeringen pågår. 

Verksamheten är med i bemanningen för rekrytering av vikarier, detta för att ge fler chans att 

få jobba upp till heltid. Björkängens restaurang & café har startat upp i "nyskick". Personal 

från kost och LSS samarbetar. Café verksamheten har flyttat in i restaurangen och samarbetet 

flyter på bra. En kock är anställd för att i ett projekt arbeta med mat o servering i skolor och 

förskolor under perioden 1/3 2017 - 31/5 2019. Ska också arbeta med miljöerna i 

skolmatsalarna 

 

Utbildning 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Barnomsorg 

Verksamhetens grundpelare är Läroplan för förskolan som kontinuerligt aktualiseras, kopplas 

till det pedagogiska arbetet och enheternas årsplaner. Förskolan och fritidshemmen har 

alltjämt höga inskrivningstal. Planering sker för en ny förskoleavdelning i Moholm. 

  

Grundskola 

Fortbildningsinsats- Bästa skola - genomförs för grundskolepersonalen. Avtryck ges direkt i 

undervisningen.  Projektet - med delmomenten Läslyftet, Språkbiten och Resultatanalys - sker 

i samarbete med Skolverket, Linnéuniversitetet och Lärarfortbildning AB. 

Renoveringen av Centralskolans D-hus är i slutfasen.  Ett gemensamt personal- och elevcafé 

står därefter på tur. Berörd personal och elevråd har involverats i projekteringen. 

1-1-datorer för åk 7-9 har inneburit en märkbart förbättrad arbetssituation för elever och 

personal. 

Gymnasieskola 

Introduktionsprogrammet är stort med ett hundratal elever. 

Vuxenutbildning 

Grundläggande Vuxenutbildning och SFI ordnas i egen regi med en stor tillströmning av 

elever. 
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Uppföljning mål 

Åtagande: 

Töreboda kommuns elever trivs och har en positiv syn på skolan och 

undervisningen 

Målvärdet är delvis uppnått.  Elevers upplevelse av delaktighet i utformningen av 

utbildningen är viktig för motivationen.   Alla enheter arbetar efter gemensamma regler för 

socialt samspel. Det är viktigt att hålla i och hålla ut i värdegrundsarbetet. 

  

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Resultaten från 
SKL:s elevundersökning 
för åk 8 förbättras till 
minst medelvärdet i 
Sverige. 

70 % 75 % 93,3 % 

Åtagande: 

Töreboda kommuns elever i grundskolan når godkända betyg för 

gymnasiebehörighet 

Målvärdet ej uppnått. 

Det höga antalet nyanlända utan förutsättningar att nå målen inom en snäv tidsperiod som 

t.ex. en eller två terminer påverkar resultatet negativt. 

I KKIK:s beräkningsmodell förs elever som ej deltagit som icke godkända. 

På Kilenskolan var det exempelvis mellan 10-12 elever i svenska som inte deltog och i 

matematik mellan 7-12 elever beroende på vilket delprov som gjordes. Om de elever som inte 

gjort provet, dvs. våra nyanlända elever, undantas så blir resultatet följande: 

I svenska hamnar Kilenskolan högre än riket på sex av åtta delprov. I de två övriga delproven 

hamnar skolan två och fyra procentenheter under riksgenomsnittet. 

I matematik når Kilenskolan högre än riksgenomsnittet på sex av åtta delprov. De två 

delproven med ett lägre resultat ligger fyra respektive 13 procentenheter under 

riksgenomsnittet. Utfallet får för Kilenskolans del räknas som gott.   Områden med relativt 

sett svaga resultat betonas i årsplanen och prioriteras i förbättringsarbetet. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Resultaten på 
nationella prov i åk 3 
förbättras till minst 
medelvärdet i Sverige 

43 70 61,4 % 

 Resultaten på 
nationella prov i åk 6 
förbättras till minst 
medelvärdet i Sverige 

70,07 93 75,3 % 

 Resultaten på 
nationella prov i åk 9 
förbättras till minst 

96,6 93,9 102,9 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

medelvärdet i Sverige 

 Andelen behöriga 
elever till något nationellt 
program på gymnasiet 
ökar till minst 
medelvärdet i Sverige 

79,8 85,2 93,7 % 

Åtagande: 

Töreboda kommuns förskolor och fritidshem erbjuder en trygg, stimulerande 

och utvecklande miljö 

Resultatet visar att merparten av förskolor och fritidshem erbjuder en trygg, stimulerande och 

utvecklande miljö. Att ytterligare förfina det som fungerar väl är ett framgångsrikt sätt att 

förbättra resultaten ytterligare. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 80 procent av 
vårdnadshavarna är 
nöjda eller ganska nöjda 
med verksamheten 

90,68 80 113,4 % 

Åtagande: 

Medarbetarna har den fysiska förmåga som behövs för sitt arbete 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Risk eller stor risk för 
ohälsa är lägre än 30 %. 

 30 %  

Åtagande: 

Medarbetarna har en hög frisknärvaro 

Målvärdet är i det närmaste uppnått. Ett fortsatt arbete för att öka frisknärvaron planeras och 

då i form av exempelvis stimulans till fysisk aktivitet och föreläsningar inom 

friskvårdsområdet. Parallellt med detta planerar även personalavdelningen åtgärder. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Frisknärvaron är 
minst 95 % 

94,5% 95 % 99,5 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

  

Målvärdet om 80 % är uppnått. Chefer finns i stor utsträckning nära sina medarbetare. 

Inom chefsgruppen kommer ett erfarenhets- och kunskapsutbytesarbete att påbörjas med syfte 

att sprida goda exempel på hur man som ledare skapar en än mer förtroendefull atmosfär. 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst 80 % nöjda. 

81,5% minst 80 % 101,9 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Målet är uppnått. Arbetet går vidare med syfte att all personal ska känna att det egna arbetet är 

meningsfullt. Delaktighet och ansvar är viktiga ingredienser för en fortsatt god utveckling 

inom området. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 80 % 
nöjda. 

92 % 80 % 115 % 

Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

Målvärdet uppnått. Alla medarbetare har möjlighet att delta i APT-träffar. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

100 % 100 % 100 % 

Åtagande: 

Vi arbetar med att ta till oss och anpassa oss till kommunens värdegrund 

Målvärdet delvis uppfyllt. Fortsatt arbete med implementeringen av kommunens värdegrund. 

Genom att kommunicera värdegrunden och genom att förtydliga vad värdegrunden innebär 

för var och en ska resultaten förbättras. 

  

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 90 procent av 
medarbetarna känner sig 
välinformerade och 
förstår värdegrunden 

 90  

Åtagande: 

Medarbetarsamtal/lönesamtal genomförs med all personal 

Målet har ej nåtts.  I samband med chefsbyte uppstod en vakans under en tid och det blev inte 

möjligt att genomföra lönesamtal på några enheter.  Samverkan kring detta har skett med de 
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berörda fackliga organisationerna.  Uppföljning av att lönesamtal genomförts samt 

genomgång av hur ett lönesamtal förs på ett bra sätt har gjorts med rektorsgruppen. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 All tillsvidareanställd 
personal har haft samtal 
med chef 

100 % minst 100 % 100 % 

Åtagande: 

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag 

Målet är delvis uppfyllt. Efterfrågan på fritidspedagoger är större än tillgången och det är 

därför mycket svårt att rekrytera. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel legitimerade 
lärare som undervisar i 
varje enskilt ämne är 
högre än 90 procent 

89,1 minst 90 99 % 

 Andelen legitimerade 
förskollärare inom 
förskolan ökar till minst 
66 procent 

62 minst 66 93,9 % 

 Andelen pedagogiskt 
utbildad personal inom 
fritidshem ökar till minst 
66 procent 

36 minst 66 54,5 % 

Åtagande: 

Medarbetare är insatta i sin arbetsplats mål. 

Varje medarbetare beskriver inför sitt medarbetarsamtal hur hen arbetar mot arbetsplatsens 

mål. Inför lönesamtalet beskrivs hur arbetet under året har lyckats. Arbetsplatsens mål 

tydliggörs i en årsplan som revideras årligen. Lönekriterier får sin grund i årsplanens mål och 

därmed kopplas lönekriterier och kvalitetsmål till varandra. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 80 % av 
medarbetarna känner sig 
insatta i arbetsplatsens 
mål. 

85,5% minst 80 % 106,9 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Målvärdet är ej uppnått. 

Resultatet på styrmåttet är en sammanvägning av alla utbildningsverksamheter.  Tre av fyra 

budgetansvariga inom grundskolan har en budget i balans. De två budgetansvariga inom 

förskolan har en budget i balans. Gymnasiet och vuxenutbildningen prognosticerar ett 

underskott. 
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Genom överskott-underskottsmodellen stimuleras budgetansvariga till att redovisa ett resultat 

som är bättre än budget. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75 % 

 minst 75 %  

Åtagande: 

Samverkan med det lokala näringslivet är en del av underlaget elever erbjuds 

inför val av fortsatt utbildning och yrkesval 

Ett aktivt och engagerat arbete av SYV är en stor del av resultatet. All personal är delaktig i 

samverkan med det lokala näringslivet. 

Under hösten genomfördes en yrkeskväll där elever, elevernas vårdnadshavare och det lokala 

näringslivets representanter möttes. Kvällens syfte var att ge eleverna ytterligare kunskap 

inför valet av utbildning i gymnasieskolan och i förlängningen val av yrke. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 90 procent av 
eleverna är nöjda eller 
ganska nöjda med sin 
studievägledning 

90 minst 90 100 % 

Åtagande: 

Töreboda kommun arbetar för att öka andelen som studerar vidare på högre 

utbildning 

Målvärdet delvis uppnått. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning är relativt sett 

hög. 

En fullföljd gymnasieutbildning är viktig för en god hälsa och för möjligheten att försörja sig 

på egen hand i livet. 

Att låta våra elever besöka högskolan och olika event arrangerade av högskolan kan påverka 

intresset för egna framtida högskolestudier. Eleverna i åk åtta har därför även i år varit på 

Möjligheternas värld, ett event för att öka intresset för teknikutbildningar, samt besökt 

Högskolan i Skövde och där fått vara med på en föreläsning under rubriken Vad gör en 

ingenjör. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andelen elever som 
fullföljer sitt 
gymnasieprogram inom 
fyra år skall vara minst 
medelvärdet i Sverige. 

77 minst 78,6 98 % 

 Andelen elever som 
läser på högskolan inom 
tre år efter genomförd 
gymnasieutbildning skall 
vara minst medelvärdet i 

35 minst 36,1 97 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Sverige. 

Åtagande: 

Vuxenutbildningen skall arbete aktivt med att alla i arbetsför ålder ges 

möjlighet till att studera för att gå vidare till yrkesutbildningar. 

Målvärdet ej uppnått. 

Eleverna studerar inte på heltid utan på deltid. Detta medför att utbildningstiden blir längre än 

sex månader för respektive ämne. Vissa elever studerar SFI på halvtid i kombination med 

grundläggande vuxenutbildning på halvtid. Det medför att den totala undervisningstiden 

förkortas men blir längre för det enskilda ämnet. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 50 % av SFI 
eleverna ska vara klara 
med utbildningen efter 15 
månader. 

15 % minst 50 % 30 % 

 Minst 90 % av 
eleverna som börjar 
grundläggande 
vuxenutbildning i 
engelska ska klara 
utbildningen inom 6 
månader. 

20 % minst 90 % 22,2 % 

 Minst 90 % av 
eleverna som börjar 
grundläggande 
vuxenutbildning i svenska 
ska klara utbildningen 
inom 8 månader. 

42 % minst 90 % 46,7 % 

 Minst 90 % av 
eleverna som börjar 
grundläggande 
vuxenutbildning i 
matematik ska klara 
utbildningen inom 6 
månader 

45 % minst 90 % 50 % 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Samtliga 
förvaltningar/verksamheter 
har senast juni månad 
2017 antagna planer med 
mål och strategier för 
hållbar utveckling 

 minst 100 %  
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Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar för mer hållbar och ekonomisk konsumtion genom 

en effektiv inköpsorganisation. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har utsedda och 
utbildade 
inköpssamordnare. 

   

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning VHT 

Rapport Totalt verksamhet 2016 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 

Intäkt -45 645 -36 189 -69 379 33 190 

Personalko
stnader 

128 847 133 605 142 836 -9 232 

Övriga 
kostnader 

106 853 99 230 120 054 -20 823 

Summa 
Kostnader 

235 700 232 835 262 890 -30 055 

Nettokost
nad 

190 055 196 646 193 511 3 135 

  

Varav delverksamheter     

Barnomsorgen 45 382 47 128 44 657 2 471 

Grundskolan 95 671 101 599 99 213 2 386 

Gymnasieskolan 46 031 46 797 47 052 -255 

Vuxenutbildningen 2 985 1 123 2 590 -1 467 

     

  

Kommentar till resultat 

Barnomsorgen har ett överskott på 2 471 tkr 

Förskolan har haft ett stort antal migrationsbarn vilket gjort att inkomsterna blivit högre än 

budgeterat. Man har dessutom varit mycket restriktiv med vikarier. Ett överskott på 

fortbildningskontot beror på föreläsare som betalats av annan myndighet och därmed inte 

belastat den ordinarie budgeten. 

Fritidshemmen visar ett litet underskott men det täcks av förskolans överskott. 

Grundskolan har ett överskott på 2 386 tkr 

Intäkter från migrationsverket är det som mest bidrar till ett överskott. Projektet Bästa skola, 
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som finansieras av Skolverket, har medfört minskade kostnader för kompetensutveckling. 

Gymnasiet har ett underskott på 255 tkr 

Antalet gymnasieelever är något högre än budgeterat. 

Vuxenutbildningen har ett underskott med 1 467 tkr. 

Många vuxna i behov av vuxenutbildning för att bli anställningsbara är förklaringen till 

underskottet. 

Investeringar 

Under 2016 har renoveringen av D-huset på Centralskolan påbörjats. Arbetet slutförs under 

2017. 

SFI, AMU (arbetsmarknad och utbildning) och Mottagningsenheten har flyttat samman i 

renoverade lokaler i Nämndemannen. 

Maskinförarutbildningen har under året flyttat in i Hanzalokalen. 

Framtiden 

En ny förskoleavdelning kommer att startas upp i Moholm. Avdelningen placeras i det som 

tidigare var filialbibliotek.  Det finns behov av ytterligare förskoleplatser. 

En ny förskoleavdelning i tätorten planeras. 

Antalet elever har ökat och skapat nya utmaningar. 

Antalet barn/elever med särskilda behov ökar och därmed också behovet av personal med 

specialkompetens. 

Att behålla befintlig personal och att rekrytera ny personal är avgörande för att kunna hålla en 

fortsatt hög kvalité i verksamheten och därmed viktiga frågor att ta sig an. 

Digitaliseringsstrategin som väntas beslutas på nationell nivå kommer att medföra krav på 

antalet hårdvaruenheter och på kompetensutveckling för personalen. 

Från och med HT 17 kommer gymnasiet att utgöras endast av IM. 

Många vuxna med behov av vuxenutbildning. 

Renovering av Centralskolans A-hus och ett elev-och personalkafé sker under året. 

Ytterligare lokaler på Björkängsskolan och Kilenskolan är avgörande för att möta ökningen 

av antalet elever. 
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Arbetsmarknadsutbildning 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Bra resultat med många unga i arbete. Gott samarbete mellan AMU och Ung Arena 9.0 

DUA (delegation för unga till arbete) är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, 

socialtjänsten och Kanalskolan. DUA är en bidragande orsak till att det numera finns 55 färre 

arbetslösa ungdomar mellan 18- och 24 år nu än innan projektet påbörjades. 

  

Uppföljning mål 

Åtagande: 

Medarbetarna har den fysiska förmåga som behövs för sitt arbete 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Risk eller stor risk för 
ohälsa är lägre än 30 %. 

 30 %  

Åtagande: 

Medarbetarna har en hög frisknärvaro 

Målvärde delvis uppnått. Fortsatta insatser för att öka frisknärvaron kommer behövas. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Frisknärvaron är 
minst 95 % 

94,5% 95 % 99,5 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Målvärdet uppfyllt. Arbetet med att skapa förtroende och visa förtroende pågår ständigt. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst 80 % nöjda. 

88 % minst 80 % 110 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Målvärdet uppfyllt. I stort sett alla medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt. Då 

arbetet känns meningsfullt finns grund för bra prestationer och engagemang. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 80 % 

97 % 80 % 121,3 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

nöjda. 

Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

Arbetsplatsträffar genomförs. Delaktighet och ansvar är A och O för en bra verksamhet. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

100 % 100 % 100 % 

Åtagande: 

Vi arbetar med att ta till oss och anpassa oss till kommunens värdegrund 

Målvärdet delvis uppfyllt. Fortsatt arbete med att implementera värdegrunden och att arbeta 

med värdegrunden på varje enhet görs. 

Genom att kommunicera värdegrunden och genom att förtydliga vad värdegrunden innebär 

för var och en ska resultaten förbättras. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 90 procent av 
medarbetarna känner sig 
välinformerade och 
förstår värdegrunden 

 90  

Åtagande: 

Medarbetarsamtal/lönesamtal genomförs med all personal 

Målvärdet uppfyllt. Enskilda samtal med sin chef uppskattas och utvecklar verksamheten. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 All tillsvidareanställd 
personal har haft samtal 
med chef 

100 % minst 100 % 100 % 

Åtagande: 

Medarbetare är insatta i sin arbetsplats mål. 

Målvärdet är uppnått.  Förståelse för arbetsplatsens mål är avgörande för en gemensam god 

prestation. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 80 % av 
medarbetarna känner sig 
insatta i arbetsplatsens 
mål. 

82 % minst 80 % 102,5 % 
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Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75 % 

0 % minst 75 % 0 % 

Åtagande: 

Töreboda kommun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat 

genom en aktiv lokal arbetsmarknad. 

Ett antal deltagare går vidare till praktik, inte till arbete eller studier. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andelen inskrivna på 
AMU som går vidare till 
arbete eller utbildning är 
mer än 65 %. 

41 % minst 65 % 63,1 % 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Samtliga 
förvaltningar/verksamheter 
har senast juni månad 
2017 antagna planer med 
mål och strategier för 
hållbar utveckling 

 minst 100 %  

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar för mer hållbar och ekonomisk konsumtion genom 

en effektiv inköpsorganisation. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har utsedda och 
utbildade 
inköpssamordnare. 

100 %   
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Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning VHT 

Rapport Totalt verksamhet 2016 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 

Intäkt -7 493 -6 451 -6 485 35 

Personalko
stnader 

8 052 7 677 8 959 -1 282 

Övriga 
kostnader 

1 653 1 278 1 577 -299 

Summa 
Kostnader 

9 705 8 955 10 536 -1 581 

Nettokost
nad 

2 212 2 504 4 050 -1 546 

Kommentar till resultat 

Det negativa resultatet beror på få inskrivningar från Arbetsförmedlingen. Ett projekt som 

planerats att starta under året påbörjades inte beroende på världsmarknadsläget. Projektet 

startar i mars. 

Investeringar 

Framtiden 

Utredningarna för AF och samordningsförbundet utökas. Ett projekt ang. psykosociala 

problem utreds för att om möjligt starta upp under året. Det innebär bl. a kunskap om 

arbetsförmågebedömning vid psykisk ohälsa. 

 

Kultur och fritidsverksamhet 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Under året har biblioteket haft sedvanlig biblioteksverksamhet. Antalet personer som dagligen 

sitter i biblioteket och studerar har ökat.  Biblioteket har genomfört bokcaféer, trubadurafton, 

Kura skymning, bokklubbsträffar för barn, Tisdagsklubben för vuxna daglediga, 6-åringarnas 

besök på biblioteket och program för barn och unga under sportlovet, sommarlovet och 

höstlovet. En lördag i september var det 20-års kalas för biblioteket vilket drog 350 besökare. 

Under hösten stängdes biblioteksfilialerna i Moholm och Älgarås i väntan på nya lokaler. 

Kulturskolans verksamhet har genomförts enligt plan. Under hösten har ett utvecklingsbidrag 

från Kulturskolerådet sökts och erhållits om 350 000 kronor. Under december har medlen 

börjat att användas. Inriktningen är att göra Kulturskolan mer tillgänglig och öppna upp för 

nya elevgrupper. Ytterskolorna har fått mer resurser. 
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Uppföljning mål 

Åtagande: 

Töreboda bibliotek stimulerar till läsning och främjar läsutveckling 

Gäller enbart antal fysiska besökare detta år. Det är en viss sänkning från 2015, men då hade 

kommunen stor flyktinginvandring. Jämfört med 2014 ligger resultatet ännu högt. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Antalet besökare 
både fysiskt och virtuellt 
ökar med minst två 
procent 

49 892 52 058  

Åtagande: 

Töreboda kommun skall verka för att alla elever 7-15 år skall ha möjlighet att 

delta i kulturskolans verksamhet. 

Målvärdet är uppnått. Betydligt fler elever än målvärdet ges möjlighet att delta i kulturskolans 

verksamhet. Kulturskolan arbetar aktivt med att rekrytera nya elever. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andelen elever som 
deltar i kulturskolans 
verksamhet 7-15 år är 
högre än medelvärdet i 
Sverige. 

40 % 20 % 200 % 

Åtagande: 

Medarbetarna har den fysiska förmåga som behövs för sitt arbete 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Risk eller stor risk för 
ohälsa är lägre än 30 %. 

 30 %  

Åtagande: 

Medarbetarna har en hög frisknärvaro 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Frisknärvaron är 
minst 95 % 

94,5% 95 % 99,5 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Måluppfyllelsen är uppnådd. Arbetet fortsätter med syfte att ytterligare höja resultatet. Detta 

görs bland annat genom utbildning för chefer samt ett utbyte mellan chefer om arbetssätt och 

förhållningssätt. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst 80 % nöjda. 

84 % minst 80 % 105 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Positiv måluppfyllelse. Alla medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 80 % 
nöjda. 

100 % 80 % 125 % 

Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

Positiv måluppfyllelse. Delaktighet och ansvar är viktiga faktorer för ett gott resultat för 

verksamheten. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

100 % 100 % 100 % 

Åtagande: 

Vi arbetar med att ta till oss och anpassa oss till kommunens värdegrund 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 90 procent av 
medarbetarna känner sig 
välinformerade och 
förstår värdegrunden 

 90  

Åtagande: 

Medarbetarsamtal/lönesamtal genomförs med all personal 

Målvärdet ej uppfyllt. Delar av personalen hade medarbetarsamtal sent 2015 och nästa 

medarbetarsamtal i jan 2017. Däremellan har lönesamtal genomförts. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 All tillsvidareanställd 
personal har haft samtal 
med chef 

100 % minst 100 % 100 % 
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Åtagande: 

Medarbetare är insatta i sin arbetsplats mål. 

Målet uppfyllt. Arbetet känns meningsfullt om man är insatt i arbetsplatsens mål. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 80 % av 
medarbetarna känner sig 
insatta i arbetsplatsens 
mål. 

83 % minst 80 % 103,8 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Målet uppnått. Kommunens över- och underskottsmodell verkar för att budgetansvariga 

arbetar med budget på ett konstruktivt sätt. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75 % 

 minst 75 %  

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Samtliga 
förvaltningar/verksamheter 
har senast juni månad 
2017 antagna planer med 
mål och strategier för 
hållbar utveckling 

 minst 100 %  

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar för mer hållbar och ekonomisk konsumtion genom 

en effektiv inköpsorganisation. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har utsedda och 
utbildade 
inköpssamordnare. 
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Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning VHT 

Rapport Totalt verksamhet 2016 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 

Intäkt -1 660 -1 638 -1 794 156 

Personalko
stnader 

6 462 6 923 6 943 -20 

Övriga 
kostnader 

8 733 8 616 9 163 -547 

Summa 
Kostnader 

15 195 15 539 16 106 -567 

Nettokost
nad 

13 535 13 901 14 311 -411 

  

Varav delverksamheter    

Kulturverksamhet 6 291 6 764 6 663 100 

Fritidsverksamhet 6 742 6 641 7 147 -505 

  

Kommentar till resultat 

Kultur visar på ett litet överskott. Främst beror detta på lägre kostnader för vikarierande 

personal under ordinarie personals sjukskrivningstid. 

Idrott visar på ett underskott på ca 500 tkr. 

Underskottet beror bl. a på att simhallens intäkter är mindre än budgeterat.  Intäkterna är 

avgörande för en budget i balans. Simhallens intäkter förväntas öka något när den nya svikten 

installeras. ca 100 tkr 

Högre kostnad för vatten och avlopp vid Töreshov än budgeterat. ca 120tkr. 

Felbokförda kapitaltjänstkostnader för Töreshov ca 185tkr. 

Investeringar 

Filialbiblioteken i Moholm och Älgarås kommer få nya lokaler under året. 

Framtiden 

Biblioteket 

Ett nytt bibliotekssystem kommer att införas. Det sker i samarbete med åtta andra kommuner. 

Kommungruppen har enats om att satsa på ett open source-system som nytt bibliotekssystem. 

Det skall vara på plats 1 januari 2018. 

Kulturskolan 

Arbetet fortsätter med att göra Kulturskolan tillgänglig för så många elever som möjligt. 
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Nyanlända ska erbjudas undervisning. 

I mars 2017 kommer det att ges möjlighet att söka ett nytt bidrag från kulturskolerådet för att 

fortsätta utveckla Kulturskolan i Töreboda. 

     

                       

Individ- och familjeomsorg 

Verksamhetens uppdrag 

Under individ och familjeomsorgen organiseras följande verksamheter: 

 Administration (reception mm) 

 Myndighetsutövning barn/unga 

 Ensamkommande barn 

 Familjehemsverksamhet 

 Familjerätt 

 Familjerådgivning (köps av Skövde kommun) 

 Ekonomiskt bistånd 

 Budget och skuldrådgivning (köps av Mariestads kommun) 

 Myndighetsutövning vuxna (missbruk, våld i nära relation, kontaktpersoner) 

 Beroendecentrum (öppenvård till missbrukare i samarbete MTG) 

 UTVÄG, stöd till våldsutsatta och våldsutövare (bekostas gemensamt av Skaraborgs 

15 kommuner) 

 Sysselsättningsprogrammet, stöd till de som står långt ifrån arbetsmarknaden 

 Familjestöd (stöd till barn och familjer 0-18 år) 

 Familjecentral (Öppen förskola, babycafé, samverkan med MVC, BVC och 

socialtjänst) 

  

Viktiga händelser och utveckling under året 

Gemensam verksamhet 

Familjerätten kvalitetssäkras genom att handläggare går högskoleutbildning 15 p - avancerad 

nivå. 

Vuxen 

Utvecklingsarbete tillsammans med psykiatrin, beroendecentrum och kommuner i MTG för 

att gemensamt och bättre kunna möta missbrukare med psykisk sjukdom. 

Satsningar inom området våld i nära relation. En samordnare har tillsatts, utbildning kring 

hedersrelaterat våld. En kommunövergripande grupp har tillsatts att arbeta med våld. 

Barn och ungdom 

Mycket fokus på rekrytering av socialsekreterare och på att behålla dem. Utvecklar 

arbetsmetoder och arbetsfördelning för ett bra och attraktivt arbete. 
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Försörjningsstöd 

Riktade tjänster har visat sig vara ett bra och kostnadseffektivt sätt att arbeta. 

Mottagning av nyanlända 

En bosättningslag från 1 mars 2016 Töreboda har uppfyllt sin kvot, arbetar med att skaffa 

bostäder åt nyanlända. Projekt för studier, praktik och visstidsanställningar (totalt 11,6 mkr 

under två år) började i våras. 

Stödboende för ungdomar har byggts. 

Uppföljning mål 

Åtagande: 

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar till individens oberoende och 

självständighet 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Har brukarna 
situation förändras sedan 
denne fick kontakt med 
individ- och 
familjeomsorgen i 
kommunen? 

80 % 80 % 100 % 

Åtagande: 

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån individens behov 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Handläggningstiden 
för beslut om ekonomiskt 
bistånd 

18dagar 15dagar 80 % 

Ökning av handläggningstiden härleds helt till en underbemanning av 2 personal under hela 

hösten 2016. OBS! detta är överfört från KKIK, i KKIK räknar man från det att man tar 

kontakt dvs. en aktualisering. Om vi istället skulle utgå ifrån handläggningstid från det att 

man inlämnat alla handlingar som behövs för att kunna fatta ett beslut är handläggningstiden 

mkt kortare. 

Åtagande: 

Medarbetarna har den fysiska förmåga som behövs för sitt arbete 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Risk eller stor risk för 
ohälsa är lägre än 30 %. 

5 % 30 % 183,3 % 

Åtagande: 

Medarbetarna har en hög frisknärvaro 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Frisknärvaron är 
minst 95 % 

93,5% 95 % 98,4 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst 80 % nöjda. 

89 % minst 80 % 111,3 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 80 % 
nöjda. 

100 % 80 % 125 % 

Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

100 % 100 % 100 % 

Åtagande: 

Vi arbetar med att ta till oss och anpassa oss till kommunens värdegrund 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 90 procent av 
medarbetarna känner sig 
välinformerade och 
förstår värdegrunden 

 90  

Åtagande: 

Medarbetarsamtal/lönesamtal genomförs med all personal 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 All tillsvidareanställd 
personal har haft samtal 
med chef 

100 % minst 100 % 100 % 
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Åtagande: 

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla socialsekreterare 
som arbetar inom barn- 
och ungdom har rätt 
kompetens 

100 minst 100 100 % 

Åtagande: 

Medarbetare är insatta i sin arbetsplats mål. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 80 % av 
medarbetarna känner sig 
insatta i arbetsplatsens 
mål. 

77 % minst 80 % 96,3 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75 % 

80 % minst 75 % 106,7 % 

Åtagande: 

Mottagningsenheten skall arbeta aktivt med att nyanlända i kommunen efter 

sin etableringsperiod på två år ska ha en sysselsättning eller studier som ökar 

deras möjligheter till egenförsörjning. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Målsättningen är att 
70 % av nyanlända som 
befinner sig i arbetsför 
ålder ska efter 
etableringsperioden och 
gemensamma insatser 
från Töreboda kommun 
och samverkanspartner 
ha egen försörjning. 

50 % minst 70 % 71,4 % 
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Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Samtliga 
förvaltningar/verksamheter 
har senast juni månad 
2017 antagna planer med 
mål och strategier för 
hållbar utveckling 

0 % minst 100 % 0 % 

Detta har inte påbörjats på Socialförvaltningen ännu. Upplevelsen är att man behöver hjälp 

från någon som har ett övergripande ansvar för frågan i kommunen för att komma igång med 

detta då frågan i det dagliga arbetet inte har kunnat bli prioriterad även om den är viktig. För 

att kunna få till en plan innan juni 2017 måste förvaltningen få stöd i framtagandet av denna. 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar för mer hållbar och ekonomisk konsumtion genom 

en effektiv inköpsorganisation. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har utsedda och 
utbildade 
inköpssamordnare. 

100 % minst 100 % 100 % 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning VHT 

Rapport Totalt verksamhet 2016 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 

Intäkt -46 795 -24 922 -68 126 43 205 

Personalko
stnader 

22 344 24 473 35 659 -11 186 

Övriga 
kostnader 

56 702 34 903 64 982 -30 079 

Summa 
Kostnader 

79 046 59 376 100 641 -41 265 

Nettokost
nad 

32 251 34 454 32 515 1 940 

  

Varav 
delverksamheter 

     

Gemensam vsh 
IFO 

 3 104 4 228 2 967 1 260 
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Varav 
delverksamheter 

     

Vuxen  3 654 3 396 4 379 -983 

Barn och ungdom  17 707 18 944 18 747 197 

Försörjningsstöd  8 924 8 887 8 222 665 

Nyanlända  -1 138 -1 000 -1 801 801 

  

Kommentar till resultat 

Gemensam verksamhet 

Överskott härleds till internfakturering ensamkommande för utfört arbete 2016 

Vuxen 

Hela underskottet härleds till ökat antal placeringar. Under 2016 har 16 personer vårdats på 

institution -11 utifrån missbruk (3 LVM), 1 härbärge, 4 våld och 2 har vårdats i familjehem. 

Totalt 19 placeringar, 4 placeringar pågår 2017. 

Barn och ungdom 

36 placeringar pågår, i budget 2016 fanns budget för 17,5 årsplaceringar. Överskottet 

härleds till vakanta tjänster i kombination med bidrag 690 tkr från socialstyrelsen till ökad 

personalbemanning. 

Försörjningsstöd 

Arbetsmetoder har gett effekt på försörjningsstödet. Del av överskott beror på vakanta 

tjänster. 

Flykting 

Kostnader ökar för familjerätt, tolk, råd/stöd och placeringar av barn. Inkommer fler 

anmälningar till IFO. Under 2016 har 8 placeringar avseende barn till nyanlända. 

Ensamkommande har minskat från över 100 barn 2015 till 43 barn 2016, 3 nya barn har 

anvisats 2016.  

Överskottet härleds helt till intäkter för ensamkommande. 

Investeringar 

Investeringsbudget avser enbart inköp av datorer och inventarier. Inköpen genomförs enligt 

plan och endast en mindre del ca 60 tkr kommer att behöva överföras till 2017. 

Framtiden 

Gemensam verksamhet 

Ökat tryck på administratörer 

Familjerätt 

Ökat tryck på familjerätten. Många nyanlända vänder sig till familjerätten. 

Vuxen 
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Hemmaplanslösningar, samarbete med psykiatrin och boendefrågan måste prioriteras. 

Barn och ungdom 

En bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning. Töreboda är lika hårt belastad som en 5 gånger 

så stor kommun. Satsar mer på bra hemmaplanslösningar, vilket sker i samverkan med skola, 

LSS, BUP m.fl. 

Försörjningsstöd 

Fortsatt intensivt arbete för att få människor i egenförsörjning och bra samarbete är en 

framgångsfaktor. 

Flykting 

Bostadsbristen, svårt att hitta små lägenheter till ensamhushåll och problem med trångboddhet 

när familjer återförenas. Samverkan med ideella organisationer/föreningar är viktigt för att 

integrationen ska bli framgångsrik. 

Nya utmaningar då barn i flyktingfamiljer far illa och då fler kvinnor söker hjälp utifrån en 

våldsproblematik. 

Antal ensamkommande har halverats från 2015. Klarar vi en kraftigt minskad ersättning? 

 

 

Äldreomsorg 

Verksamhetens uppdrag 

Äldreomsorgen ska 

 bidra till individens oberoende och självständighet 

  ha en stabil ekonomi med budget i balans 

 vara en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare som präglas av ett ledarskap där 

medarbetarna coachas till delaktighet och ansvar 

  arbeta utifrån gällande lagstiftningar samt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 

(evidens) 

 samverka internt och externt kring den enskilde brukarens behov av vård- och omsorg 

Viktiga händelser och utveckling under året 

 Gemensamma satsningar inom äldreomsorgen pågår ständigt. och 

kompetensutveckling av medarbetare, både på individ- och gruppnivå. En 

valideringsutbildning har genomförts för vårdbiträden så de validerats till 

undersköterskor. 

 Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen har köpt in arbetskläder för att nå målen 

med de basala hygienrutinerna. 

 Under året har antalet besökare till dagverksamhetens verksamhet (både 

biståndsbedömd och öppen verksamhet) ökat med nästan det dubbla.  

 Utifrån varje individs behov formas förebyggande arbete, anpassning, träning och 

behandling enskilt och/eller i grupp. Arbetssättet På väg och teamarbetet har under 

året varit viktiga framgångsfaktorer. 
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 Under 2016 har förberedelser gjorts för att införa ÄBIC. 

 En omorganisation har genomförts inom hemtjänsten där fyra arbetsgrupper har blivit 

sju och responsen har varit mycket positiv både hos medarbetare och brukare. 

Uppföljning mål 

Åtagande: 

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 90 % av 
invånare med hemtjänst 
är nöjda eller ganska 
nöjda med sin hemtjänst 

94 % 90 % 104,4 % 

 Minst 85 % är nöjda 
med lunchlådan. 

94 % 85 % 110,6 % 

 Minst 90 % är nöjda 
med särskilt boende. 

93 % 90 % 103,3 % 

 Minst 85 % av på 
särskilt boende är nöjda 
med maten. 

83 % 85 % 97,6 % 

Åtagande: 

Töreboda kommun registrerar i och använder nationella kvalitetsregister i syfte 

att styra mot förbättringsåtgärder 

Senior alert: Samtliga enheter registrerar och använder registret i teamarbetet. 

Riskbedömningar görs kontinuerligt men uppföljningsarbetet behöver utvecklas och 

förbättras. 

Palliativa registret: Täckningsgraden har förbättrats sedan förra mätperioden och är nu 

71,4 %. Ett identifierat förbättringsområde är smärtskattningen där fortsatt utbildnings och 

införlivningsinsatser kommer att genomföras. Andelen genomförda brytpunktssamtal 

förbättras stadigt genom ett gott samarbete med Närhälsans läkare. 

BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens): BPSD är ett praktiskt verktyg 

som tydligt förbättrar de berördas livskvalitet. Möjligheten till NPI-skattningar och därtill 

hörande bemötandeplaner måste bli en del av det vardagliga teamarbetet i högre utsträckning. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Töreboda kommun 
ska nå mint 70 % 
täckningsgrad i Svenska 
palliativregistret 

73,6% 70 % %105,1 

 Andel som får sin 
smärta skattad med 
validerat 
smärtskattningsinstrument 
enligt Svenska 
palliativregistret 

40,7% 100 % 40,7 % 

 Andel av de som 93,95% 100 % 94 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

uppvisar någon form av 
risk enligt Senior alerts 
riskbedömning som får 
minst en förebyggande 
åtgärd planerad. 

 Andel av de personer 
där arbetssättet med NPI-
skattningar används som 
uppvisar 
symtomförbättring med 
minst 10 poäng 

21,55% 30 % 71,8 % 

 Andel som får 
brytpunktssamtal enligt 
Svenska palliativregistret 

85,15 100 85,2 % 

Åtagande: 

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar till individens oberoende och 

självständighet 

Val av kontaktpersonal samt en aktuell genomförandeplan är verktyg för att bidra till 

individens oberoende och självständighet. 

Ytterligare verktyg för att stärka individens oberoende är arbetssättet På väg, det aktiverande 

förhållningssättet, avstämningsmöten, samt en sammanhållen plan för individens vård- och 

omsorg. 

Förbättringsarbete kring detta pågår ständigt i verksamheten och mätmetoder för att påvisa 

effekten utifrån den enskildes livssituation behöver tas fram. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 95 % av 
invånare med hemtjänst 
eller särskilt boende har 
valt kontaktpersonal. 

100 % 95 % 105,3 % 

 Alla brukare inom 
hemtjänst, 
dagverksamhet, särskilt 
boende, gruppbostad, 
daglig verksamhet eller 
personlig assistans har 
en aktuell 
genomförandeplan. 

99,73% 100 % 99,7 % 

 Andelen invånare 65 
år och äldre som har 
hemtjänst eller bor i 
särskilt boende är lägre 
än 12 % 

10,9% 12 % 109,2 % 

Åtagande: 

Töreboda kommun ska verka för en god läkemedelsbehandling för äldre 

De mätvärden som anges för olämpliga läkemedel och antipsykotiska läkemedel gäller alla 

personer över 75 år i kommunen, dvs. även personer som inte omfattas av kommunal hälso- 
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och sjukvård. I samverkan med Närhälsans läkare kan sjuksköterskorna påverka genom verka 

för att alla som är inskrivna får minst en årlig läkemedelsgenomgång genomförd samt att 

genom väl genomtänkta omvårdnadsåtgärder hålla nere användningen av olämpliga 

läkemedel och antipsykotiska läkemedel. Styrmåttet mindre än 20 % av brukarna ska 10 

läkemedel eller fler mäts av sjuksköterskorna själva och visar således utfallet för personer 

inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Olämpliga läkemedel 
75 år och äldre 

7,3 % 9 % 118,9 % 

 Användningen av 
antipsykotiska läkemedel 
75 år och äldre. 

1,5 % 2 % 125 % 

 mindre än 20 % av 
brukarna ska ha 10 
läkemedel eller fler 

31 % högst 20 % 45 % 

Åtagande: 

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån individens behov 

Väntetiden för särskilt boende har varit mellan 2-10 dagar från det att den enskilde fått sitt 

gynnande beslut till anvisning av lägenhet. 

Omsorg erbjuds därmed inom rimlig tid utifrån individens behov. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Väntetid till särskilt 
boende 

10dagar 30dagar 166,7 % 

Åtagande: 

Medarbetarna har den fysiska förmåga som behövs för sitt arbete 

Diskussion i ledningen behöver föras för att hitta metoder som stärker medarbetarnas fysiska 

förmåga att utföras sitt arbete. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Risk eller stor risk för 
ohälsa är lägre än 30 %. 

37,9% 30 % 73,7 % 

Åtagande: 

Medarbetarna har en hög frisknärvaro 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Frisknärvaron är 
minst 95 % 

 95 %  

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst 80 % nöjda. 

87 % minst 80 % 108,8 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 80 % 
nöjda. 

98,33% 80 % 122,9 % 

Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

Inom alla verksamheter har vi regelbundna arbetsplatsträffar där frågor kring arbetsmiljö, 

budget samt mål och värdegrund finns på agendan. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

100 % 100 % 100 % 

Åtagande: 

Vi arbetar med att ta till oss och anpassa oss till kommunens värdegrund 

Inom äldreomsorgen har vi under flera år arbetat med den nationella värdegrunden för 

äldreomsorgen. Diskussioner kring olika värdeord har förts i olika team och dessa 

diskussioner ligger väl i linje med visionen för Töreboda kommun. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 90 procent av 
medarbetarna känner sig 
välinformerade och 
förstår värdegrunden 

 90  

Åtagande: 

Medarbetarsamtal/lönesamtal genomförs med all personal 

All personal blir erbjuden medarbetar- och lönesamtal. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 All tillsvidareanställd 
personal har haft samtal 
med chef 

80 % minst 100 % 80 % 
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Åtagande: 

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag 

94,2 % av omvårdnadspersonalen har undersköterskeutbildning. Vi ser positivt på fortsatt 

kompetensutveckling för denna yrkesgrupp. Under 2016 har siffran gått upp från 87 % till 

94,2%. 

Handläggare och legitimerade har alltid formell kompetens vid anställning. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel personal inom 
äldreomsorgen som har 
rätt kompetens är högre 
än 90 %. 

91,08% minst 90 % 101,2 % 

Åtagande: 

Medarbetare är insatta i sin arbetsplats mål. 

Ca 80 % av medarbetarna uppger i medarbetar enkät att man instämmer, instämmer helt och 

fullt till att verksamhetens mål har blivit tydligt redovisade. 

  

Källa: Arbetsmiljöundersökning 2016 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 80 % av 
medarbetarna känner sig 
insatta i arbetsplatsens 
mål. 

87,33% minst 80 % 109,2 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Några verksamheter inom äldreomsorgen har fått ett ökat budgetansvar bland 

omvårdnadspersonalen. För att lämna över ett sådant ansvar krävs att ansvarig chef har 

förberett arbetsgruppen i ett "ekonomiskt tänk" och stöttar gruppen i genomförandet att bli en 

enhet med budget i balans till rätt kvalitet. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75 % 

58 % minst 75 % 77,3 % 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

Våra boendeenheter källsorterar i möjligaste mån. Vi har investerat i cyklar till personal som 
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arbetar i ordinärt boende för att undvika onödig bilkörning. Nya leasingbilar är numera 

hybridbilar. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Samtliga 
förvaltningar/verksamheter 
har senast juni månad 
2017 antagna planer med 
mål och strategier för 
hållbar utveckling 

0 % minst 100 % 0 % 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar för mer hållbar och ekonomisk konsumtion genom 

en effektiv inköpsorganisation. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har utsedda och 
utbildade 
inköpssamordnare. 

   

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning VHT 

Rapport Totalt verksamhet 2016 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 

Intäkt -50 897 -23 202 -55 529 32 327 

Personalko
stnader 

97 412 75 400 100 918 -25 518 

Övriga 
kostnader 

60 123 57 126 63 472 -6 345 

Summa 
Kostnader 

157 535 132 526 164 390 -31 863 

Nettokost
nad 

106 638 109 324 108 861 463 

  

Varav delverksamheter     

Gemenskap verksamhet ÄO 8 299 10 848 9 864 982 

Utredningsenhet ÄO 20 681 22 147 21 520 627 

Ordinärt boende 32 741 33 272 33 850 -578 

Särskilt boende 44 917 43 058 43 626 -568 

  

Kommentar till resultat 

Resultatet totalt för gemensamma verksamheter visar på ett stort överskott men detta 
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överskott har används för att täcka underskott ute i verksamheterna (särskilt boende och 

hemtjänst). 

Målet är att bemanningen av alla yrkeskategorier inom Utredningsenheten ska vara 

självförsörjande året runt. Detta innebär att man inte behöver ta in timanställda medarbetare 

vid kortare eller längre frånvaro. Vi ser också en vinst i att planera i förväg för 

pensionsavgångar och eventuella tjänstledigheter genom att anställa nya medarbetare i form 

av resurstjänster. Det positiva resultatet beror på vakanser i arbetsgrupperna som gjort att 

lönekostnaderna inte blivit lika höga som beräknat. 

En djupdykning måste ske inom verksamheterna som visar på ett underskott för att se om 

arbetssätt kan identifieras för förbättrade resultat. 

  

Investeringar 

Under 2016 har äldreomsorgen investerat i: 

 Utemöbler till både restaurang/café delen på Björkängen samt till enheterna. 

 Kontorsmöblering för medarbetare 

 En delfinansiering av restaurang Björkängens nybyggnation 

 Hjälpmedel (Razer) som ska användas för att hjälpa personer som har fallit ner från 

golvet 

 Nytt medicinkylskåp för förvaring av läkemedel (läkemedelsförråden, ej 

patientbundna) 

 Ny Spoldesinfektor på Krabbängsgården 

 Ny tvätt och torktumlare till legitimerade utifrån de nya rutinerna runt arbetskläder 

Summa för investeringarna 382 tkr, ett underskott på 112 tkr då budgeten var på 270 tkr. Men 

detta har rymts i den övergripande budgeten för Vård- och omsorgs investeringar. 

Framtiden 

Satsningar har gjorts genom åren för att stärka den enskildes delaktighet och oberoende. För 

att komma vidare behöver arbetssätt och metoder finslipas och utvecklas men det är viktigt att 

förvalta och förfina det vi idag har. Framgångsfaktorer i detta förändringsarbete är ett tydligt 

och närvarande ledarskap som coachar och ger personalen feedback i det dagliga arbetet. 

Kontaktmannaskap, förebyggande och hälsofrämjande arbete, det aktiverande 

förhållningssättet samt en tilltro till den enskilde individens vilja, förmåga och behov är 

viktiga pusselbitar för att driva äldreomsorgen framåt. 

Vi står inför demografiska utmaningar de närmsta 5 åren och detta måste sättas i relation till 

rekrytering, bostäder och att våga pröva nya arbetssätt. 

Digitaliseringen kommer att påverka Äldreomsorgen inom många områden och vi välkomnar 

den delen med nya innovativa lösningar som kan stärka individens självständighet och frigöra 

medarbetarna från arbetsuppgifter som går att lösa med välfärdsteknik. 
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LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) 

Verksamhetens uppdrag 

Målet med LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. 

Insatserna enligt LSS är: 

 rådgivning och annat personligt stöd 

 personlig assistans 

 ledsagarservice 

 kontaktperson 

 avlösarservice i hemmet 

 korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

 korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

 boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 

 bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 

 daglig verksamhet 

 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Personalpool 

Bemanningsenheten växer och utvecklas ständigt. Här sköts all rekrytering av timvikarier, 

långtidspool och korttidspool mot förskola/skola och vård- och omsorg. Det finns idag ca 100 

tillsvidareanställda och ca 150 timvikarier inom enheten. Under hösten planeras kosten att 

kopplas till. 

Boende enl. LSS 

Gruppbostäderna har utökats med tre platser under året. 

Övriga insatser 

Antalet kontaktpersoner ökar. From 1/4 har 12 nya insatser beviljats. 

Daglig verksamhet 

Verksamheten arbetar med att erbjuda brukarna varierande verksamheter både inom vår 

verksamhet liksom externt. Brukare får pröva på nya arbeten helt eller delvis. 

Björkängens restaurang och café har byggts om och kommer att få gemensam verksamhet. 

Personlig assistans 

Scheman har setts över och förhandlats och justerats för att vara i rätt nivå. 
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Uppföljning mål 

Åtagande: 

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar till individens oberoende och 

självständighet 

När brukare inte kan föra sin talan finns insatsen God Man. 

Inom alla verksamheter jobbar man med kontaktmannaskap. 

Jobbar aktivt med Genomförandeplaner, 

Har möten med brukare på varje arbetsplats 

Genomför brukarundersökning med Pict-O-Stat, ett system framtaget för att möta målgruppen 

intellektuell funktionsnedsättning. Detta genomförs vartannat år på boende och vartannat år 

inom Daglig verksamhet. 

På alla boende finns brukarråd. 

SIP - genomförs i ärenden där flera aktörer har insats runt brukaren. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla brukare inom 
hemtjänst, 
dagverksamhet, särskilt 
boende, gruppbostad, 
daglig verksamhet eller 
personlig assistans har 
en aktuell 
genomförandeplan. 

95,5% 100 % 95,5 % 

 Upplevelse av 
oberoende bland 
personer med insatser 
enligt LSS 

0 % - - 

Åtagande: 

Medarbetarna har den fysiska förmåga som behövs för sitt arbete 

Vi inspirerar till ökad hälsa genom gratis bad, yoga efter önskemål från personal, stavgång. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Risk eller stor risk för 
ohälsa är lägre än 30 %. 

44,9% 30 % 50,3 % 

Åtagande: 

Medarbetarna har en hög frisknärvaro 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Frisknärvaron är 
minst 95 % 

93,5% 95 % 98,4 % 
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Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Chef hr saknats mot personlig assistans under hösten. 

Medarbetarsamtal, APT, Planeringsdagar, 

Vi jobbar för att ha hög tillgänglighet till chefen. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst 80 % nöjda. 

76,33% minst 80 % 95,4 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 80 % 
nöjda. 

97 % 80 % 121,3 % 

Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

Under året har alla grupper jobbat vidare med Värdegrunden. 

På APT går verksamhet och övergripande budget igenom för att all personal skall vara aktiva 

i budget arbetet, 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

100 % 100 % 100 % 

Åtagande: 

Vi arbetar med att ta till oss och anpassa oss till kommunens värdegrund 

Vi har under året jobbat vidare med att anpassa värdegrunden till varje arbetsplats. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 90 procent av 
medarbetarna känner sig 
välinformerade och 
förstår värdegrunden 

 90  

Åtagande: 

Medarbetarsamtal/lönesamtal genomförs med all personal 
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Lönesamtal genomförs med all personal 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 All tillsvidareanställd 
personal har haft samtal 
med chef 

100 % minst 100 % 100 % 

Åtagande: 

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag 

92 % av personalen har rätt formell utbildning. 

Under året har två personal utbildats till handledare i sexualitet och relationer, ett ämne som 

idag flertalet personal måste kunna hantera i sitt arbete, 

Brand- och HLR utbildning genomförs kontinuerligt. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel personal inom 
LSS och socialpsykiatri 
som har rätt kompetens 
är högre än 90 %. 

94,17 minst 90 104,6 % 

Åtagande: 

Medarbetare är insatta i sin arbetsplats mål. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Minst 80 % av 
medarbetarna känner sig 
insatta i arbetsplatsens 
mål. 

83,83% minst 80 % 104,8 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Finns ingen mätmetod för denna. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75 % 

 minst 75 %  

Åtagande: 

Andelen personer inom LSS personkrets, som har arbete/sysselsättning 

utanför dagcenterverksamheten ökar 

Antalet har tillfälligt minskat pga. av pensions avgång, flyttat och sagt upp sig. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Personer med arbete 28,8% minst 30 % 96 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

utanför 
Dagcenterverksamheten 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

Finns inget mätverktyg 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Samtliga 
förvaltningar/verksamheter 
har senast juni månad 
2017 antagna planer med 
mål och strategier för 
hållbar utveckling 

 minst 100 %  

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar för mer hållbar och ekonomisk konsumtion genom 

en effektiv inköpsorganisation. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har utsedda och 
utbildade 
inköpssamordnare. 

   

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning VHT 

Rapport Totalt verksamhet 2016 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 

Intäkt -55 828 -8 727 -58 233 49 506 

Personalko
stnader 

91 814 49 711 97 067 -47 356 

Övriga 
kostnader 

23 117 20 535 24 418 -3 883 

Summa 
Kostnader 

114 930 70 246 121 486 -51 240 

Nettokost
nad 

59 102 61 519 63 253 -1 734 

  

Varav delverksamheter     

Gemensam verksamhet LSS 4 499 4 738 4 380 359 
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Varav delverksamheter     

Bemanningsenhet 1 165 1 987 2 177 -190 

Gruppboende 23 118 24 843 24 827 15 

Socialpsykiatri 4 143 4 411 3 936 475 

Övriga insatser LSS 5 826 5 642 6 538 -896 

Daglig verksamhet 7 300 7 814 7 766 48 

Personlig assistans 13 051 12 083 13 628 -1 545 

  

Kommentar till resultat 

Personalpool 

Kostnaderna har varit högre för introduktion inför sommaren. 

Boende LSS 

Familjehem ger överskott men elevhem ger underskott pga. ökad kostnad när Tidaholm 

upphörde med 5- dagarshem och nu bara erbjuder 7-dagarshem. 

Socialpsykiatrin 

Här arbetar man med ett flexibelt arbetssätt och schema som ger en effektiv verksamhet. 

Övriga insatser 

På Killingen har brukare större behov. Avlösarbudgeten kommer inte att räcka till med två 

nya ärenden. Kontaktperson har 12 nya insatser. 

Daglig verksamhet 

Har inte ersatt personal vid sjukskrivning och jobbar aktivt med "egen" pool. 

Personlig assistans 

Förhandlingar och neddragningar av schema har inte kunnat genomföras tidigare vilket ger ett 

underskott.  En större utökning av LSS-beslut ger ett underskott på LSS-besluten. 

Investeringar 

Framtiden 

Personalpool 

Planerar att koppla till fritidsverksamheten mot bemanningsenheten under våren 2018. 

Boende LSS 

Antalet ansökningar till Elevhem kommer troligen att öka. Fler söker skolor på annat ort. 

Ansökningar till gruppbostad har ökat under senare delen av 2016 så idag finns en kö. 

Planerar att utöka med ytterligare en plats på Trappan. 

Övriga insatser LSS 

Antalet ärende avlösare och kontaktpersoner kommer öka. Det är svårt att få tag i 

kontaktpersoner. Även fritids och avlastning ökar. Idag finns fem platser för avlastning, dessa 

är i stort sett fulla varje helg. Arbete pågår med att få anhöriga att utnyttja avlastning även 
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under veckorna. Killingen planeras utbyggnad. En elevhemsplats finns med i planerna allt för 

att vara beredda på framtiden. 

Daglig verksamhet 

Arbetet kommer att fortsätta med att hitta bra sysselsättning individuellt anpassat både inom 

och utanför verksamheten. I höst påbörjas ett samarbete med Kanalslussen. 

Personlig assistans 

Fortsatt översyn av schema. 

 

Tekniska nämnd  

Nämndens uppdrag 

 Förvaltning av lokaler och anläggningar till kommunens verksamheter och 

kommuninvånare. 

 Städning i lokaler med kommunal och offentlig verksamhet. 

 Skötsel och nyanläggning av gator, torg och parker, småbåtshamnar, salutorg samt 

myndighetsutövning gällande trafik. 

 Dricksvattenproduktion – och avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät. 

 Mätnings- och kartteknisk service i anslutning till plan- och byggprocessen samt 

tillgängliggörande av lägesbunden data. 

Viktiga händelser under året 

Fastighet 

Centralskolans efterlängtade renovering av hus-D, ett projekt som varit på gång de senaste 10 

åren och detta ses som etapp 1 på skolan. Idrottshallens etapp 2-3 med renovering av 

omklädningsrum och byte av golv i idrottshallen. Campingen har byggts ut och Töreshov har 

fått konstgräsplan i Töreboda IKs regi. 

Utredning kring ytterligare lokaler för skola och förskola har resulterat i förslag och beslut om 

till- och ombyggnad på Björkäng, Älgarås och Moholms skolor. 

VA: VA-planen antagen, Utredning om kvävereduktion Töreboda reningsverk klar, Avtal 

tecknat med Källbergs Industri AB som ger bättre förutsättningar för reningsprocessen 

framöver. 

Gata: Flytten till nya lokaler, Röjning sly/skog i kransorter till ett lyckat resultat, Anlagt ett 

antal GC-vägar. 

  

Uppföljning ekonomi 

Kommentar till resultat 

Fastighet: ett bra år med låga energikostnader har bidragits till att underhållet har hållits på en 

bra nivå. Personalkostnaderna lägre än budgeterat (vakans under del av året). 
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Gata: har haft merkostnader i samband med flytt till nya lokaler, motsvarande ca 200 tkr. 

Under året har målsättningen varit att minska det uppkomna underskottet, vilket 

verksamheten lyckats med genom att omdisponera resurserna till projektarbeten i en större 

omfattning, samt ett focus på att minska kostnaderna. 

VA: det positiva resultatet beror dels av låga energikostnader, beroende på en torr höst samt 

ökade intäkter främst på anslutna verksamheter. 

Städ: uppvisar ett mindre överskott beroende på ngt högre intäkter än budgeterat, samt lägre 

kostnader för övrigt mtrl, personalkostnader i nivå med budget. 

Kommentarerna är lämnade till resultatet exkl. kapitalkostnader. 

  

Investeringar 

VA: Ett flertal investeringsprojekt har fått skjutas över årsskiftet dels beroende på resursbrist, 

men också för att akuta projekt kommit emellan. 

Fastighet: Ett stort fokus kring nya lokaler för skola och förskola har gjort att dessa 

prioriterats framför andra. 

Framtiden 

Fastighet: De formella kraven på inomhusmiljön gör att tempot på våra ombyggnationer av 

ventilationsanläggningar måste öka, en egen ambition om energieffektivisering går hand i 

hand. Pelletspannorna i Älgarås o Moholm en medveten satsning mot förnybar energi o det 

kan utvecklas på flera byggnader. Vi har bara tagit första steget på väg mot en renoverad o 

modern centralskola. 

VA: VA-planen nu antagen ger möjlighet att planera på längre sikt o förutsättningarna för att 

följa tidplanen är taxejusteringar. En ombyggnad av Töreboda RV påbörjas 2017 för att skapa 

bättre förutsättning att reducera kväve i verket. 

Gata: Det är av stor vikt att komma till rätta med det eftersatta underhållet av våra gator o 

vägar. Ett krafttag behövs för att skapa förutsättning till en långsiktig underhållsplan genom 

s.k. beläggningsinventering med tillhörande prioriteringsordning. För Park finns liknande 

behov o nästa steg i att skapa välskötta o attraktiva grönområden är att ta fram en skötselplan 

(skötselnivåer). 
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Miljö- och byggnadsnämnd 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Byggverksamheten har varit fortsatt hög under året. I MTG har 400 bygglov utfärdats. 

Ökningen totalt är 45 %. Bygglovsverksamheten har prioriterats framför tillsyn under året. 

Verksamheten har utökats med en inspektorstjänst för att möta det ökade trycket. 

Antalet vanvårdade eller förfallna hus är stort i det tre kommunerna, tid och personal har inte 

funnits för att handlägga mer än enstaka ärenden. 

Under året har 105 tillstånd för enskilda avlopp beviljats varav några gäller gemensamhets- 

anläggningar och minireningsverk för flera fastigheter. Antalet färdigställda anläggningar är 

56 stycken, 115 inspektioner och 35 inventeringar i området har också utförts. 

Digitalisering av arbetssätt i verksamheten ger effektivare rutiner för handläggning och 

administration som helhet. I slutet av december fanns digitala tjänster för förenklad 

administration på plats 

Särskilda projekt inom livsmedel har varit glassprovtagning och listeriakontroll. Båda 

uppdragen har visat på bra resultat. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Kommentar till resultat 

Under året har verksamheten investerat i en uppgradering av verksamhetssystemet Miljö- och 

Byggreda vilket är den enskilt största utgiftsposten. För att möta och klara ett digitaliserat 

arbetssätt har nya datorer och flera skärmar köpts in, framför allt till byggavdelningen. 

Investeringar 

- 

Framtiden 

Regeländringar som påverkar verksamheten 

Ändringar i plan- och bygglagen för enklare bostäder. 

Ändrade krav på åtaganden för vattenförvaltning, påverkar främst tillsynen enligt 

miljöbalken. Beslut om nytt åtgärdsprogram presenterades av Länsstyrelsen 2016-12-21. Nya 

föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten om ökad insats för att via tillsyn få bristfälliga 

enskilda avlopp att bli åtgärdade 

Ökade krav på tillsyn enligt plan- och bygglagen inte minst när det gäller tillgänglighet och 

vanvårdade byggnader och fastigheter. 

Nya och förändrade behov är aktuella 

Handläggning av ärenden om enskilda avlopp 

Möjligheter till ökad digital hantering och e-tjänster som förbättrar tillgängligheten för 
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medborgarna 

Säkrare arkivhantering, även för digitala dokument 

Nya regler från Eu gällande bästa möjliga teknik, Bref, inom lantbrukstillsynen 

Klagomålshantering och tillsyn inom hälsoskydd 

Ny tobakslag väntas medföra ansökningskrav för försäljningsställen och eventuellt en tätare 

tillsyn 

 

IT-nämnd 

Viktiga händelser under året 

Under 2016 har bl. a följande genomförts: 

 Christofer Olsson har anställts som ny IT-chef fr.o.m. mars 2016. 

 Revisionen har med hjälp av PwC genomfört en granskning av IT-nämndens 

ekonomiska styrning för år 2015 och gjort den samlade bedömningen att den inte 

fungerat på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ett antal åtgärder har genomförts för 

att förbättra den ekonomiska styrningen och resulterat i en budget i balans för 2016. 

 Enligt uppdrag från IT-nämnden har IT-chefen sett över och reviderat styrmått och 

mål för IT-nämnden som beslutades i maj 2016. 

 Översyn har skett av reglemente och samarbetsavtal för IT-nämnden. 

 IT-nämnden beslutade i maj 2016 att uppdra åt IT-chefen att starta införande av ny 

kostnadsfördelningsmodell under 2017. 

 IT-avdelningen har påbörjat en organisationsöversyn för att anpassa sig till en ny 

kostnadsfördelningsmodell och bättre kunna möta kommunernas 

verksamhetsutveckling med stöd av IT och digitalisering. 

Uppföljning mål 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

IT-nämnden uppfyller målet. 

Resultatet är inhämtat från den medarbetarenkät som genomfördes under våren och är ett 

underlag i den fortsatta medarbetarutvecklingen på IT-avdelningen. 

Styrmått Utfall Målvärde 

 Medarbetarna känner att de 
har förtroende. Minst 80 % nöjda. 

83 % minst 80 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

IT-nämnden uppfyller målet och har ett utfall på 100 %. 

Resultatet är inhämtat från den medarbetarenkät som genomfördes under våren och är ett 
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underlag i den fortsatta medarbetarutvecklingen på IT-avdelningen 

Styrmått Utfall Målvärde 

 Medarbetare upplever sitt 
arbete meningsfullt. Minst 80 % 
nöjda. 

100 % 80 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

IT-nämnden uppfyller målet och har i årsbokslutet en budget i balans och ett positivt utfall 

(+11,5 tkr). 

IT-nämnden har efter underskottet 2015 genomfört ett flertal åtgärder för att hålla budgeten i 

balans 2016. 

Styrmått Utfall Målvärde 

 Budget i balans för IT-
nämnden 

100 % minst 100 % 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Rapport Totalt verksamhet 2016 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 

Intäkt -22 113 -18 562 -19 324 762 

Personalkostnader 11 439 11 975 11 506 470 

Övriga kostnader 10 672 6 587 7 819 -1 232 

Summa Kostnader 22 111 18 562 19 324 -762 

Nettokostnad     

Kommentar till resultat 

Utfall för budgetuppföljning på helåret 2016 är +11,5 tkr och IT-nämnden lämnar därmed helt 

enligt prognos en budget i balans. 

Med anledning av underskottet 2015 (-2433 tkr) och det faktum att det är samma budget för 

2016 så har IT-nämnden genomfört ett antal åtgärder samt begärt en månatlig uppföljning av 

utfall och prognos. 

Eftersom både 2015 års budget samt budgetunderlaget till 2016 varit undermåliga har 

justeringar fått göras under innevarande år (2016) för att uppnå en budget i balans. Det 

innebär bl. a att personalavgångar inte kunnat återrekryteras samt förskjutning av 

investeringar fått göras för att komma i balans med de påtagna ökade kostnaderna från 

tidigare år. 

Personalkostnadernas överskott har fått hjälpa till att balansera upp resultatet mot 

kostnadssidan. Intäktssidans övriga överskott består av tilläggstjänster som faktureras 
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verksamheter utöver central budgetfinansieringen 

En kontinuerlig översyn av kostnadssidan har också fått ned kostnaderna kraftigt mot tidigare 

år. 

Investeringar 

IT-avdelningen hanterar kapitalkostnader och ränta på avskrivningar inom befintlig 

driftbudget. 

Under 2016 fanns ett större investeringsbehov och investeringsmedel avsatta men eftersom 

driftbudgeten för 2016 var samma som för 2015 fanns inte utrymme för utökad investering. 

Planerat investeringsbehov får därför skjutas till 2017 för att rymmas i kommande års 

driftbudget. 

Framtiden 

Den pågående digitaliseringen inom samhället kommer att avspeglas inom kommunens 

verksamhetsutveckling och ge en ökad efterfrågan på IT-avdelningens stöd och tjänster tidigt 

i utvecklingsarbetet. Det kommer i sin tur också ställa krav på utökad grundläggande 

funktionalitet som infrastruktur, kommunikationstjänster, mobilitet, e-tjänsteplattform och 

säkerhets- och identifieringstjänster. 

Under 2017 kommer arbete ske med att ta fram en ny finansieringsmodell för IT-tjänster där 

kostnaden på ett tydligare sätt styrs till nyttjande verksamhet. 

Vissa IT-investeringar som behöver göras kan istället med fördel hanteras som en 

tjänstebaserad leverans där t ex support och serviceavtal ingår och därmed ge en lägre 

totalkostnad än egen investering. Dessa belastar då inte IT-nämndens investeringsbudget utan 

hanteras direkt mot driftbudgeten och genererar motsvarande kostnad mot nyttjande 

verksamhet. 
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Ekonominämnd 

Nämndens uppdrag 

Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan 2008 en gemensam ekonominämnd med ett 

gemensamt ekonomikontor. Ekonominämndens uppdrag är att 

 Leda och styra de olika ekonomiprocesserna årsbudget och flerårsplan 

 Ta fram årsredovisning, delårsrapport, tertialrapport samt löpande 

ekonomiadministration. 

 Utbilda och vara ett konsultativt stöd till ekonomiansvariga chefer och handläggare i 

de båda kommunerna. 

 ständigt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, i syfte att utveckla och 

effektivisera ekonomiprocesserna. 

Viktiga händelser under året 

Arbetet med att utveckla den gemensamma budgetprocessen inom ramen för MTG-

samarbetet har fortsatt och beslutade gemensamma budgetrutiner har börjat tillämpas under 

hösten. Ekonominämnden har fattat beslut om reviderade leveransåtaganden som nu är de 

samma i såväl Töreboda som Gullspångs kommun. En upphandling av banktjänster har 

genomförts. Nya områden för intern kontroll har tagits fram. Under hösten uppgraderades 

ekonomisystemet till en ny version. Ekonominämnden har fattat beslut om förändrad 

organisation, i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen. Vidare har bland annat 

utbildningsinsatser inom Stratsys (ett system för verksamhetsstyrning, planering och 

uppföljning) genomförts. Målgrupp har varit samtliga enhetschefer och verksamhetschefer i 

kommunerna. 

Uppföljning mål 

Åtagande: 

Ekonomikontoret verkar för att kommuninvånarna blir upplysta om 

kommunens verksamhetsresultat 

Ekonominämnden 

Tre av tre möjliga kriterier ska uppfyllas enligt KKIK´s mätning (kommuners kvalitet i 

korthet) av kommunens webbinformation. Dessa tre kriterier utgörs av publicering av 

budgetdokument, delårsrapport samt årsredovisning. Delårsrapport och årsredovisning har 

publicerats på hemsidan. Arbetet med att ta fram ett budgetdokument för publicering har 

genomförts inför 2017 års budget. Motsvarande budgetdokument saknas dock under 

innevarande år varför målet enbart delvis är uppnått. 

Styrmått Utfall Målvärde 

 Tre av tre kriterier enligt 
KKIK´s mätning av kommunens 
webbinformation ska uppfyllas 
(budgetdokument, delårsrapport 
och årsredovisning). 

66 100 
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Åtagande: 

Samtliga chefer och ekonomiadministratörer som vänder sig till 

ekonomikontoret upplever ett gott bemötande. 

Ekonominämnden 

Enkätundersökning har inte genomförts under 2016. Senast genomförda undersökning visade 

dock att målvärdet 85 % hade uppnåtts, avseende att samtliga chefer och 

ekonomiadministratörer som vänder sig till ekonomikontoret känner sig väl bemötta. 

Styrmått Utfall Målvärde 

 Nöjda medarbetare 85 minst 85 

Åtagande: 

Samtliga chefer får utbildning inom ekonomiområdet. 

Ekonominämnden 

Samtliga chefer och ekonomiadministratörer ska ges minst två utbildningstillfällen per år. 

Utbildning har erbjudits och genomförts avseende "skrivstugor" i Stratsys vid ett flertal 

tillfällen. Vidare har utbildning kring fakturahantering, upphandling mm genomförts. Målet är 

uppnått. 

Styrmått Utfall Målvärde 

 Chefer och 
ekonomiadministratörer ges minst 
två utbildningstillfällen per år. 

6 minst 2 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Ekonominämnden 

Genom kontinuerliga möten och avstämningar med verksamheternas enhetschefer och 

verksamhetschefer, framtagande av information, utbildningsinsatser, utveckling av system 

och rutiner säkerställs att budgetansvariga får ett fullvärdigt underlag för att styra och hantera 

sin ekonomi. Då nya chefer kontinuerligt kommer in i verksamheten kommer det alltid finnas 

ett behov av bistå budgetansvariga så att de vill och kan redovisa ett resultat som är bättre än 

budget. 

Styrmått Utfall Målvärde 

 Ekonominämnden ska 
säkerställa att verksamheterna får 
ett fullvärdigt underlag för att 
hantera och styra sin ekonomi. 

0 %  
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Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Rapport Totalt verksamhet 2016 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 

Intäkt -5 656 -6 204 -5 735 -469 

Personalkostnader 4 601 4 868 4 568 299 

Övriga kostnader 1 054 1 336 1 167 169 

Summa Kostnader 5 655 6 204 5 735 469 

Nettokostnad     

Kommentar till resultat 

Nämnden för ekonomiadministration redovisar en positiv budgetavvikelse, före 

resultatjustering, uppgående till +578 tkr. Resultatet har återförts till Töreboda kommun med 

364 tkr och till Gullspång kommun med 214 tkr. Orsakerna till avvikelserna finns på såväl 

intäkts som kostnadssidan. Intäkterna redovisade ett överskott på 109 tkr beroende på att 

ekonomienhetens åtagande gentemot kommunala bolag har utökats med Skagerns Energi AB 

samt att avgifterna för Törebodabostäder AB och Gullspångsbostäder AB, efter att ha varit 

oförändrade under ett flertal år, har anpassats utifrån de faktiska insatser som ekonomienheten 

idag utför åt bolagen. 

Kapitalkostnaderna redovisade ett överskott gentemot budget uppgående till 176 tkr beroende 

på att anläggningstillgångar är slutavskrivna. Även personalkostnaderna redovisade ett 

överskott uppgående till 299 tkr. Orsaken till överskottet beror på att det har varit vakanser 

vid ekonomienheten under året. 

Investeringar 

Det finns inte några budgeterade investeringsanslag innevarande år inom ramen för Nämnden 

för ekonomiadministrations verksamhet. 

Framtiden 

Ekonomienheten står inför stora utmaningar och åtaganden avseende införande av 

komponentavskrivningar, ny finansieringsmodell avseende IT-kostnader inom ramen för 

MTG-samarbetet, fortsatt utveckling av rutiner kring budget och prognos, intern kontroll mm. 

Rekvirering av statsbidrag avseende schablonbidrag, ensamkommande flyktingbarn mm från 

Migrationsverket ställer också högre krav på redovisning, uppföljning och kontroll. 
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Lönenämnd 

Nämndens uppdrag 

Ordförande: Bengt Sjöberg (M), Töreboda Vice ordförande: Peter Lindroth (S), Karlsborg 

Lönenämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda, Gullspång, Karlsborg och 

Tolkförmedling väst 

 Lönekontoret utför löneadministrativa arbetsuppgifter. 

 Systemförvaltning och driftsplanering. 

 Pensions- och försäkringsfrågor. 

 Utbildning och information. 

 Sluter avtal med leverantörer av personal- och lönesystem, schemasystem och för drift 

av lönesystemet. 

 Upphandlingar inom ansvarsområdet. 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Utbildning i utdata har genomförts under hösten 2016. 

E-lönespecifikationer via mail till de anställda i kommunerna har införts under hösten 2016 

för samtliga kommuner. En översyn av kostnaden per lönespecifikation för MTGK-

kommunerna har genomförts under hösten 2016. En fördelningsmodell har tagits fram som 

beskriver skillnaderna i arbetsbelastning för lönekontoret mellan kommunerna. 

Under hösten 2016 har lönekontoret gjort en genomgång av möjliga förbättringsåtgärder för 

respektive kommun. Under 2016 har en genomgång av beslutade internkontroll-punkter 

genomförts. Två uppgraderingar av personal- och lönesystemet har genomförts under hösten 

2016. En av dessa har haft en större omfattning. 

Uppföljning av leveransåtagande/mål 

Leveransåtagande: 

Kostnadseffektivitet skapas genom en hög nivå på arbetsprocesser, arbetssätt 

och administrativa verktyg. 

Detta genomförs kontinuerligt. 

Styrmått Utfall Målvärde  

Årlig utvärdering av 
arbetsprocesser, arbetssätt och 
administrativa verktyg. 

100 minst 100  

Leveransåtagande: 

I Lönenämnden säkerställer internkontrollen en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv verksamhet. 

Årligen lämnas en redovisning till lönenämnden i december. 

Styrmått Utfall Målvärde  
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Styrmått Utfall Målvärde  

Minst två kontrolltillfällen per år 
(kostnadseffektivitet verksamhet) 

2 tillfällen minst 2 tillfällen  

Leveransåtagande: 

Personal- och lönesystemet utvecklas till en nivå som motsvarar de behov 

som finns ute i verksamheterna. 

Någon mätning har inte gjorts. 

Styrmått Utfall Målvärde  

Minst 85 procent av användarna 
är nöjda 

 minst 85 %  

Leveransåtagande: 

Driftsäkerheten säkerställs genom kontinuerliga uppföljningar och planerade 

driftsmöten. 

Driftsmöten är genomförda enligt planering. 

Styrmått Utfall Målvärde  

Minst fyra driftsmöten per år. 4 minst 4  

Leveransåtagande: 

Samtliga som kontaktar lönekontoret upplever att de får svar på sina frågor 

rörande löner och frågor kopplade till lön. 

Någon mätning har inte genomförts. Dock upplever vi hög nöjdhetsgrad. 

Styrmått Utfall Målvärde  

Minst 85 procent är nöjda.  minst 85 %  

Leveransåtagande: 

Besökare på kommunens intranät-sida är nöjda med den information man får 

som ligger inom lönekontorets ansvarsområde. 

Någon mätning har inte genomgjorts. Dock upplever vi att man är nöjd med informationen. 

Styrmått Utfall Målvärde  

Minst 85 procent är nöjde med 
informationen. 

 minst 85 %  

Leveransåtagande: 

Dialogen i hela organisationen utvecklas så att alla medarbetare känner till vad 

som händer såväl på den politiska nivån som på tjänstemannanivån. 

 

 



 

   

 
Årsredovisning 2016 Töreboda kommun 
 121(123) 

 

Mätning genomfördes våren 2016. 

Styrmått Utfall Målvärde  

Nöjda medarbetare. En 
undersökning görs årligen, 80 % 
skall vara nöjda. En psykosocial 
arbetets enkät. 

90 % minst 80 %  

Leveransåtagande: 

Medarbetarna inom alla verksamhetsområden har inflytande över sin vardag 

och kan påverka det dagliga arbetet. 

Mätning genomfördes våren 2016. 

Styrmått Utfall Målvärde  

Minst 80 % nöjda medarbetare 90 % minst 80 %  

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

  

Tkr Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse 2016 

Intäkter -11 694 -11 279 415 

Kostnader    

Personalkostnader 6 551 7 248 697 

Övriga kostnader 3 283 3 166 -116 

Kapitalkostnader 865 865 0 

Summa resultat   995 

  

 Mariestad Töreboda Gullspång Karlsborg 

Lönespecifikationer 37 249 (38 452)* 14 816 (15 075) 9906 (9474) 10 321 (9824) 

Kostnader per 
lönespecifikation 

131,41 (127,30) 166,44 (163,58) 147,79 (154,53) 141,55 (148,71) 

Just. för 
pensionsadm. 

127 (122,91) 162,05 (159,19) 143,40 (150,14) 137,16 (144,32) 

Justerat för 
överskott 2014 

113,11 (109,39) 147,95 (145,19) 130,13 (136,99) 123,90 (130,90) 

  

 

 

Kommentar till resultat 

Lönenämndens resultat för 2016 är ett överskott på 995 tkr. Det beror på lägre 
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personalkostnader och högre intäkter. 

Fördelning av överskott  

  

Överskottet för 2016 fördelas enligt nedan:  

Mariestad 517 500 

Töreboda 209 000 

Gullspång 131 500 

Karlsborg 136 900 

  

Framtiden 

Säkerställa en god internkontroll av Lönekontorets verksamhet. Arbetet med att standardisera 

och utveckla utdata. Arbetet med avvikelserapportering. Införandet av självservice på de 

arbetsplatser där det i dagsläget inte används. Ett nytt avtal för personal- och lönesystem. En 

översyn av kostnaden per lönespecifikation. Arbetet med förbättringsområden påbörjas. 

Under 2016-2017 slutar fem medarbetare vid lönekontoret, fyra av dessa i samband med att 

de går i pension. 
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Revisionsberättelse 
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Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
Årsredovisning 2016 för Töreboda kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 
upprättat förslag till årsredovisning 2016 för Töreboda kommun. Av 
årets resultat avsätts 3 878 tkr till resultatutjämningsreserven. 
 
 
Ärendet 
 
Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +11,3 mnkr 

vilket är något lägre jämfört med föregående år (+12,5 mnkr år 2015). 

Resultatet motsvarar 2,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är 

bättre än det budgeterade resultatet. Koncernens resultat, inklusive 

Törebodabostäder AB, uppgår till 15 mnkr. 

Det redovisade resultatet inkluderar en nedskrivning av fiber/bredband på 

landsbygden (8,2 mnkr) samt avsättning för sluttäckning/deponi (1 mnkr). 

Kvarvarande medel, avseende tillfälligt statsbidrag med anledning av 

flyktingsituationen som utbetalades i december 2015, uppgår vid årsskiftet 

till 7,2 mnkr. Dessa medel har inte intäktsförts år 2016 i enlighet med 

rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning).  

Verksamheternas sammanlagda resultat uppvisar ett överskott uppgående till 

+3,8 mnkr. Det ekonomiska resultat inom olika verksamheter visar såväl 

överskott som underskott. De verksamheter som redovisar störst överskott 

gentemot budget är utbildning och Individ- och familjeomsorg. De 

verksamheter som redovisar störst underskott gentemot budget är 

arbetsmarknadsåtgärder och LSS-verksamhet.  

Under året har 33,9 mnkr förbrukats av de budgeterade investeringsanslagen. 

Detta är en lägre investeringsnivå jämfört med föregående år (42,3 mnkr år 

2015). Bland större investeringsprojekt kan nämnas 

renovering/ombyggnation av centralskolan samt investeringar vid 

idrottshallen. 

 
Bilagor 
 
 
Anders Bernhall 
ekonomichef 
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Lönenämnden § 3

Bokslutskornmentarer lönenämnden 2016.

Lönechefen informerar om boslutskommentarema för 2016. Verksamheten fortgår
planenligt. Men ett antal pensionsavgångar och högre sjukskrivningstal har ökat preSSen i
verksamheten. Nyrekryteringar pågår. Ett överskott redovisas för 2016 på 995 000
kronor. Överskottet fördelas till de samverkande kommunerna. En avst?ing av mål
och verksamhet, viktiga händelser, ekonomiskt resultat och framtid görs för verksarn-
hetsåret 2016.
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2017-03-73

Beslut

Lönenämnden godkänner bokslutskommentarerna för 2016 och att den skickas till de
samverkande kommunerna och revisionen.

Bilaga: Bokslutskommentarer lönenämnden 2016
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Lönekontoret MTGK 2017-Ol-30

LöNENÄMNDENS BOKSLUTSKOMMENTARER 2016.

Verksamhet

Lönekontoret MTGK, gemensamt lÖnekontor för Mariestad, Töreboda, Gullspång, Karlsborg och
Tolkförmedlingen Väst. LÖnekontoret utför löneadministrativa arbetsuppgifter, systemförvaltning
och driftsplanering för kommunerna inom MTGK och för Tolkförrnedlingen Väst. l arbetsuppgifterna
ingår även support, pensions- och försäkringsfrågor, utbildning och information. Lönekontoret utför
och ansvarar för pensionsadministrationen för samtliga samverkande kommuner. Lönekontoret
sluter avtal med leverantörer av personal- och lönesystem, schemasystem och avtal för drift.

Avstämning av Mål och Verksamhet

1. Hög kostnadseffektivitet genom att större arbetsvolymer hanteras.
Det sker en kontinuerlig genomgång och Översyn av verksamheten när det gäller kostnader och
effektivitet.

2. Utveckling av personal- och lönesystemet till en nivå som motsvarar de behov sorn
finns ute i verksamheterna,

Det skall ske via en hög kvalitet i systemet och hög kompetens hos personalen. En kontinuerlig
utveckling sker av personal- och lönesystemet.

3. Hög driftsäkerhet genom att driften centraliseras.

Drifien av personal- och lönesystemet sker genom IT MTG. Nuvarande avtal har förlängts och
gäller till och med 2018. Driftsäkerheten säkerställs genom kontinuerliga uppföljningar och minst
fyra inplanerade driftmöten per år.

4. Strukturerat arbetssätt genom rationell standardisering.

Denna del fortsätter med att skapa gemensamma rutiner och system fÖr kommunerna inom MTGK
och Tolkförmedling Väst.

5. Hög kvalitet i löneadministrationen genom ett strukturerat kvalitetsarbete.
Förbättringsarbetet med tydliggÖrande av kvalitetsmål Br verksamheten har fortsatt under 2016.
Under hÖsten 2016 har en genomgång gjorts för att konkret beskriva förbättringsåtgärder för
respektive kommun.

6. Hög nivå på arbetsprocesser, metoder och redskap.

En översyn av arbetsprocesser genomförs varje år. Arbetet med utdata har intensifierats under
året. Detta genom att säkerställa utdatarapporternas kvalitet och genom utbildningsinsatser.

7. Professionellt stöd till verksamheterna.

En god service till verksamheterna, ett exempel på detta är målen att ha en hög

l
l

l

;!,< { :' / ö)
(+? U?



2

kompetens och korta svarstider vid frågor från verksamheterna. Supporten har under året

setts över, förbättrats och ytterligare anpassats till verksamheternas behov.

8. Lägre driftskostnader än tidigare, till gagn för samtliga samverkande kommuner.

Driftskostnaderna har kontinuerligt kunnat minskas sedan verksamhetsstaiten 2007. Lönekontoret

har genom detta kunnat lämna ett överskott för åren 2007 - 2015 som återgår till de samverkande

kommunerna. Även för 2016 kommer ett överskott att lämnas, överskottet uppgår till 994 900

kronor. Överskottet för 2016 kan hanföras till lägre personalkostnader och ökade intäkter.

9. En god arbetsmiljö som präglas av tillit, förtroende, ansvar och trivsel.

Utgångspunkten är att en god kvalitet på arbetsmiljön lägger en grund för att skapa en effektiv

verksamhet för att därmed uppnå verksamhetsmålen. Som en del i detta är målet att arbeta

förebyggande för att kunna behålla en så hög frisknärvaro som möjigt.

10. En god internkontroll som säkerställer en ändmålsenlig och kostnadseffektiv

verksamhet.

Under 2016 har en genomgång av beslutade internkontrollpunkter genomförts.

Viktiga händelser

Verksamheten startade 1 januari 2007. Verksamheten visade redan under det första året med ett

gemensamt Lönekontor för MTG på ett antal positiva effekter. För 2008 och framöver har

verksamhetsöversyner genomförts för att möjiggöra rationaliseringar i samband med

pensionsavgångar.

Under 2010-2011 genomfördes byte av personal- och lönesystem för fyra kommuner, med

gemensam projektledning via Lönekontoret. Under samma år flyttades även driften av personal-

och lönesystemet från Systeam, Link5ping, till IT MTG. Det sistnämnda renodlar kontakterna när

det gäller systemfrågor och tydliggÖr på ett positivt sätt för verksamheten förhållandet mellan kund

och leverantör.

Fr.o.m. 1 april 2011 ingår Karlsborg fullt ut i lÖnekontorets verksamhet. Det innebär att de som

arbetar med löneadministration för Karlsborg är anställda av Gullspångs kommun. Fr.o.m. 2012

utför Lönekontoret pensionsadministration för samtliga samverkande kommuner.

Fr.o.m. 1 april 2013 ingår Tolkförmedling Väst i lönekontorets verksamhet, det innebär att

Iönekontoret betalar ut löner och tolkersåttningar för Tolkförmedling Väst. Avtalet med

Tolkförmedling Väst har fÖrlängts från och med 1 april 2016.

E-lÖnespecifikationer via mail till de anställda i kommunerna har införts under hösten 2016 för

samtliga kommuner. Det innebär att lönespecifikation via papper så långt som möjigt har tagits

bort. Denna lösning bygger på att alla som har en e-mailadress får sin lönespecifikation via mailen.

Övriga får på papper. De sistnämnda är framförallt uppdragstagare.

]« (ö
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En översyn av kostnaden per IÖnespecifikation för MTGK-kommunerna har genomförts under
hösten 2016. En fördelningsmodell har tagits fram som beskriver skillnaderna i arbetsbelastning för
lönekontoret mellan kommunerna. Det får genomslag på kostnaden per lönespecifikation.

Under hösten 2016 har lönekontoret gjort en genomgång av möjiga förbättringsåtgärder för
respektive kommun. Detta har utmynnat i en sammanställning av förbättringsområden fÖr varje
kommun.

Två uppgraderingar av personal- och lönesystemet har genomfÖrts under hösten 2016. En av
dessa har haffl en stÖrre omfattning.

Ekonomiskt resultat

Den totala besparingen och redovisat överskott från verksamhetsstart 2007-01-01 till och med
2016- 12-31 framgår enligt nedan:

2007-12-31 överskott

2007-12-31 ingen budgetuppräkning för2008
2008-12-3al öyerskott

2009-12-31 överskott

2010-01-01 ingen budgetuppräkning för 2010 plus besparing
2010-al2-31 överskott

2011-01-01 besparing

2011-12-31 överskott

2012-al2-31 överskott

2013-12-31 överskott

2014-12-:31 överskott

2015-12-31 överskott

2016-12-31 överskott

Totalt för perioden 2007-01-01-2016-12-31

801 055 kr

350 000 kr

651 500 kr

341 000 kr

400 000 kr

335 600 kr

180 000 kr

628 800 kr

682 500 kr

856 000 kr

730 000 kr

980 000 kr

994 900 kr"

7 931 355 kr

l

' Överskottet per 201 6-12-31 beror på lägre personalkostnader och ökade intäkter.

y

4,.5- (-6

Tkr Boks.lut föl6 .. .....fBudget 2016 Avvikelse 2016

415Intäkter -11694

Kostnader

Personalkostnader 6551 7248 697

Övriga kostnader 3283 3166 -117

Kapitalkostnader 865 865 o

Summa resultat ggs
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Budetavvikelser/åtgärder

Inga budgetawikelser. Se ekonomiskt resultat.

Nyckeltal och prestationer

Antalet anställda på Lönekontoret är 15 (15)" medarbetare 14,00 årsarbetare (14,00).

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 9,2 % (8,2) %. En Ökning jämfört med 2015,

sjukfrånvaron beror till största delen på långtidsfrånvaro.

För Tolkförmedling Väst har det under 2016 utbetalats 9039 (8827) lönespecifikationer. De ingår

inte i ovanstående sammanställning. Kostnaden för lönespecifikationerna är fördelad på samtliga

kostnader som ryms inom lönekontorets budget.

' Inom parentes anges 2015 års siffror.

Antalet lönespecifikationer kan variera mellan åren beroende på en ökning eller en minskning av

antalet tillsvidareanställda. Tillfälliga variationer kan bero på t ex att antalet vikarier som anställs

har ökat eller minskat. Genom de projekt som pågår i kommunerna och som ger de deltids-

anställda möjighet att öka sin sysselsättningsgrad minskar behovet av vikarier. Det sistnämnda

minskar antalet lönespecifikationer.

Framtid

Framöver gäller att arbetet med att säkerställa kvaliteten på löneutbetalningarna fortsätter. För

2017 har en interkontrollplan med kontrollpunkter fastställts för Lönekontorets verksamhet. För

2017 fortsätter arbetet med att säkerställa en god internkontroll av LÖnekontorets verksamhet.

Arbetet med att standardisera och utveckla utdata kommer att genomföras, dvs. att nyckeltal skall

finnas tillgängliga för chefer och verksamhetsansvariga. Fortsatt utbildning och genomgång för

chefer i de samverkande kommunerna kommer att genomföras under 20al7. De kommer därmed

]e? C(q

Fördelning av överskott

Överskottet för 2016 fördelas enligt nedan:

Mariestad 517 500

Töreboda 209 000

Gullspång 131 500

Karlsborg 136 900

Mariestad Töreboda Gullspång Karlsborg = . iiaaiii
Lönespecifikationer 37 249 (38 452)" 14 816 (15 075) 9906 (9474) 10 321 (9824)

Kostnader per lönespec 131,41 (127,30) 166,44 (163,58) 147,79 (154,53) 141,55 (148,71)

Just. för pensionsadmin 127 (122,91) 162,05 (159,19) 143,40 (150,14) 137,16 (144,32)

Justerat för överskott 2016 113,11 (109,39) 147,95 (145,19) 130il3 (136i99) 123,90 (130,90)
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att kunna följa upp sina verksamheter på ett bättre sått än tidigare. Lönekontoret har sedan tidigare
inrättat en tjänst med inriktning mot utdata.

Arbetet med avvikelserapportering kommer att fortsätta under 2017. Syftet med awikelse-
rapporteringen är att få en bra kvalitet på de underlag som rapporteras in till lönekontoret och att
underlagen kommer in i tid. Awikelserapporteringen följs upp varje månad. Awikelse-
rapporteringen sker via Nilex.

Införandet av självservice fortsätter för ett genomförande på de arbetsplatser där det i dagsläget
inte används. En översyn av de system som inte är integrerade med personal- och lönesystemet
genomförs och målsättningen är att under 2017 skall dessa system så långt som möjligt vara
integrerade med personal- och lönesystemet, det handlar framförallt om schema- och
bemanningssystem.

Det nuvarande avtalet med Visma för personal- och lönesystemet gäller till och med 31 december
2017. En översyn av det nuvarande avtalet har påbörjats under 2016. FÖrutsättningarna Br ett nytt
avtal klargörs under det första halvåret 20"l7.

En översyn av kostnaden per lönespecifikation för MTGK-kommunerna har genomförts, det
innebär att en ny fördelningsmodell kommer att tillämpas från och med 2017. Fördelningsmodellen
skall under 2017 ytterligare förfinas och vara så rättvis som möjigt mellan kommunerna.

Arbetet med förbättringsområden utifrån den genomgång/inventering som har gjoits under 2016
startar upp under 2017. Syftet är att förbättra rutinerna för löneadministrationen för respektive
kommun.

Under 2016-2017 slutar fem medarbetare vid lönekontoret, fyra av dessa i samband med att de går
i pension. Ersättare för två av dessa har rekryterats under 20al6 och tre rekryteras under 2Cll7.
Rekryteringarna kräver en hel del tid för introduktion av de nya medarbetarna.

En översyn av arbetsfördelningen och behov av kompetens inom lönekontoret har gjorts under
2017. Kompetensen för hantering av schemasystem för kommunerna behöver tydliggöras och
stärkas upp.

För att behålla och utveckla en god kompetens hos löneadministratörerna kommer kompetens-
utveckling att genomföras under 2017 i personal- och lönesystemet.

Arvo Niihoim

Lönechef
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Årsredovisning 2016 - ekonominämnd
Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration godkänner årsredovisning för 2016 och fögger
inforrnationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ekonominämndens uppdrag är att leda och styra de 'gemensatnrna
ekonomiprocesserna årsbudget och flerårsplan, ta fram årsredovisning, dclårsrapport,
tertialrapport, amt löpande ekonomiadministration. Närru'idens uppdi'ag är vidare att
ansvara för utbildning och vara ett konsultativt stöd till ekonomiansvariga chefer och
handläggare.

Nämnden för ekonomiadministration redovisar en positiv avvikelse, före
resultatjustering, uppgående till +578 tkr. Resultatet har återförts till Töreboda
kornmun med 364 tkr och till Gullspångs kornrnun med 214 tkr.

Bilaga

?Justerare
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Gemensamma nämnder

Ekonominämndens uppdrag

Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan 2008 en gemensam ekonominämnd med ett
gemensamt ekonomikontor. Ekonominämndens uppdrag är att

Leda och styra de olika ekonomiprocesserna årsbudget och flerårsplan.
Ta fram årsredovisning, delårsrapport, tertialrapport samt löpande
ekonomiadministration.

Utbilda och vara ett konsultativt stöd till ekonomiansvariga chefer och handJäggare i
de båda kommunerna.

Ständigt fö5a utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, i syfte att utveckla och
effektivisera ekonomiprocesserna.

*

*

*

*

Viktiga händelser under året

Arbetet med att utveckla den gemensamma budgetprocessen inom ramen för MTG-
samarbetet har fortsatt och beslutade gemensarnma budgetrutiner har börjat tillämpas under
hösten. Ekonominämnden har fattat beslut om reviderade leveransåtaganden som nu är de
samma i såväl Töreboda som Gullspångs kommun. En upphandling av banktjänster har
genomförts. Nya områden för intern kontroll har tagits fram. Under hösten uppgraderades
ekonomisystemet till en ny version. Ekonominämnden har fattat beslut om förändrad
organisation, i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen. Vidare har bland annat
utbildningsinsatser inom Stratsys (ett system för verksamhetsstyrning, planering och
uppfö5ning) genomförts. Målgrupp har varit samtliga erföetschefer och verksamhetschefer i
kommunerna.

Uppföljning mål

Åtagande:
Ekonomikontoret verkar för att kommuninvånarna blir upplysta om
kommunens verksamhetsresultat

Ekonominämnd

Tre av tre möjliga kriterier ska uppfyllas enligt KK{K"s mätning (kommuners kvalitet i
korthet) av kommunens webbinformation. Dessa tre kriterier utgörs av publicering av
budgetdokument, delårsrapport samt årsredovisning. Delårsrapport och årsredovisning har
publicerats på hemsidan. Arbetet med att ta fram ett budgetdokument för publicering har
genomförts inför 2017 års budget. Motsvarande budgetdokument saknas dock under
innevarande år varför målet enbart delvis är uppnått.

#
mTre av tre kriterier enligt
KKI)Cs mätning av kommunens
webbinformation ska uppfyllas
(budgetdokument, delårsrapport
och årsredovisning).

Utfall Målvärde

66 100

1

Årsredovisning 2016 - Ekonominämnd Töreboda och Gullspångs kommun
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Åtagande:
Samtliga chefer och ekonomiadministratörer som vänder sig till
ekonomikontoret upplever ett gott bemötande.
Ekonominämnd

Enkätundersökning har inte genomförts under 2016. Senast genomförda undersökning visade
dock att målvärdet 85 % hade uppnåtts, avseende att samtliga chefer och
ekonomiadministratörer som vänder sig till ekonomikontoret känner sig väl bemötta.

%
r r

Nöjda medarbetare

Utfall

85

Målvärde

minst 85

l
1

Åtagande:
Samtliga chefer får utbildning inom ekonomiområdet.
Ekonominämnd

Samtliga chefer och ekonomiadministratörer ska ges minst två utbildningstillföllen per år.
Utbildning har erbjudits och genomförts avseende "skrivstugor" i Stratsys vid ett flertal
tillfällen. Vidare har utbildning kring fakturahantering, upphandling mm genomförts. Målet är
uppnått.

W l
ffi

Målvärde

minst 2

Utfall

6Chefer och

ekonomiadministratörer ges minst
två utbildningstillfällen per år.

Åtagande:
Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill
och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget
Ekonominämnd

Genom kontinuerliga möten och avstämningar med verksamheternas enhetschefer och
verksamhetschefer, framtagande av information, utbildningsinsatser, utveckling av system
och rutiner säkerställs att budgetansvariga får ett fullvärdigt underlag för att styra och hantera
sin ekonomi. Då nya chefer kontinuerligt kommer in i verksamheten kommer det alltid finnas
ett behov av bistå budgetansvariga så att de vill och kan redovisa ett resultat som är bättre än
budget.

#
? Ekonominämnden ska o o/o
säkerställa att verksamheterna får
ett fullvärdigt underlag för att
hantera och styra sin ekonomi.

Utfall Målvärde l

Årsredovisning 2016 - Ekonominämnd Töreboda och Gullspångs kommun 4(5)
] a)



Uppföljning ekonomi

Resultatsammanställning

Intäkt

Bokslut 2015

-5 656

Budget 2C)16

-6 204

Bokslut 2016

-5 735

Awikelse 2016

-469

Personalkostnader 4601 4 868 4 568 299

Övriga kostnader

Summa Kostnader

Nettokostnad

1 054

5 655

1 336

6 204

1167

5 735

169

469

Kommentar till resultat

Nämnden för ekonomiadministration redovisar en positiv budgetavvikelse, före
resultatjustering, uppgående till +578 tkr. Resultatet har återförts till Töreboda kommun med
3 64 tkr och till Gullspång kommun med 214 tkr. Orsakerna till avvikelserna finns på såväl
intäkts som kostnadssidan. Intäkterna redovisade ett överskott på 109 tkr beroende på att
ekonomienhetens åtagande gentemot kommunala bolag har utökats med Skagerns Energi AB
samt att avgifterna för Törebodabostäder AB och Gullspångsbostäder AB, efter att ha varit
oförändrade under ett flertal år, har anpassats utifrån de faktiska insatser som ekonornierföeten
idag utför åt bolagen.
Kapitalkostnaderna redovisade ett överskott gentemot budget uppgående till 176 tkr beroende
på att anläggningstillgångar är slutavskrivna. Även personalkostnaderna redovisade ett
överskott uppgående till 299 tkr. Orsaken till överskottet beror på att det har varit vakanser
vid ekonomierföeten under året.

Investeringar

Det finns inte några budgeterade investeringsanslag innevarande år inom ramen för Nämnden
för ekonomiadministrations verksamhet.

Framtiden

Ekonomierföeten står inför stora utmaningar och åtaganden avseende införande av
komponentavskrivningar, ny finansieringsmodell avseende IT-kostnader inom ramen för
MTG-samarbetet, fortsatt utveckling av rutiner kring budget och prognos, intern kontroll mm.
Rekvirering av statsbidrag avseende schablonbidrag, ensamkommande flyktingbarn mm från
Migrationsverket ställer också högre krav på redovisning, uppfö5ning och kontroll.

.J,i
/i

Årsredovisning 2016 - Ekonominämnd Töreboda och Gullspångs kommun 5(5)



2017-03-Ol Bilaga

Specifikation av förslag till överföring av driftbudget till år 2017
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Kommentarer

Verksamhet/Kf:s ramnivå
Kommunstyrelsens verksamheter

IBudget - Resultat Varav Justerat Överförs
2016 2016 opåverkbart resultat till20l7

l Anmärkning
Politisk ledning 5310 372 0 372 0
Ledningsverksamhet 13 655 -168 -270 102 50 Hälften av överfört överskott 2015.
Utveckling, näringsliv, turism mm
Kostenheten

7240 611 0 611 250

-103 16 0 16 0
Plan- och exploatering, Näringsliv och Turism.

Barnomsorg 47128 2470 0 2470 0 Stora bidrag fö'r nya'nländ:ffi och asylsökande 'gör' att der
inte ar möjligt att bedöma verksamhetens påverkan
på resultatet. Stora bidrag förväntas även 2017.

Grundskola 101599 2385 0 2385 0
l

Se anmärkning barnomsorg.
l

Gymnasieskola 46797 -256 -256 0 0 Interkommunala ersättningar

Vuxenutbildning  1123 -1474 -1130 -344 0

l

Interkommunala ersättningar. För övrigt medg,er inte
redovisningen möjlighet att bedöma verksamhetens
påverkan på resultatet.

Arbetsmarknadsåtgärder 2504 -1546 0 -1546 0

l

Redovisningen visar att en del av underskottet borde
överf6ras till 2017, men underlag för en bra analys
saknas. Uppmärksamhet 2017 är nödvändig.

Fritidsverksamhet 7137 -514 0 -514 0 'Felbudgeterade kost;ade;förvattM'n och av!opp? - '
Verksamhetens påverkan går inte att bedöma.

Kulturverksamhet 6764 99 0 99 0 Överskott täcker underskott för fritidsverksamheten.

lndivid- och familjeomsorg 34 454 1938 0 1938 150 Huvuddelen av '!FO är inte-påverkbart på kort sikt.
Familjecentralens överskott är 325 tkr o påverkbart.

Äldreomsorg 109325 459 0 459 225
LSS-verksamhet 61 519 -1 756 0 -1 756 0
Summa verksamheter 444452 2636 ' -issÖ j-zgz 675
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 Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2016 för Töreboda kommun och dess bolag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att föra över resultat i 
driftbudgeten 2016 om sammanlagt 675 000 kronor till år 2016. Överföringen 
finansieras via kommunens finansförvaltning.   

Bakgrund 

Kommunens ekonomiska styrprinciper bygger på god ekonomisk hushållning. 
Det är de finansiella målen som är styrande. Detta medför att om 
resultatöverföring ska aktualiseras måste finansiella målen vara uppfyllda.   

Resultatöverföring mellan redovisningsår beslutas av kommunfullmäktige för 
varje nämnd och styrelse efter att årsredovisningen är fastställd. Villkor för 
överföring av ett överskott av resultatet är följande:   

1. Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts  

2. Resultatet ska ha uppstått av påverkbara faktorer   

3. Ej felaktiga budgetantaganden  

Nämnden eller styrelsen ska inte driva sin verksamhet så att underskott 
uppstår. Detta ska styras under pågående budgetår genom att åtgärder vidtas 
för att finansiella målen ska uppnås. Uppkommer undantagsvis underskott kan 
kommunfullmäktige besluta att nämnds eller styrelsens underskott eller delar 
av sådant ska täckas i kommande årsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till överföring framgår av bilaga. Orsaker till 2016 års resultat 
redovisas i årsredovisningen. Överfört belopp ska budgeteras under respektive 
verksamhetschefs ansvar. Fördelning och ianspråktagande av överskott 
beslutas av verksamhetschef efter det att information lämnats till berört 
utskott.   

 

Töreboda 2017-03-01 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 
  
Bilaga: Specifikation av förslag till överföring av driftbudget till år 2017.
  

Beslutet ska skickas till: 

Kommunchef 



Töreboda kommun 
Datum 
2017-03-01 

 
KS 2016-00231 Sida 2 

 

 

Ekonomichef 

Barn-och utbildningschef 

Socialchef 

Äldreomsorgschef  



TöREBODA, MARIESTADS OCH
GULLSPÅNGS KOMMUNER
IT-nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-02-13

Sida

3

ITN§2 Dnr IT 2016/0006

Budgetuppföljning och årsbokslut 2016

IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner nämndens årsbokslut 2016.

Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden beslutade den 15 februari 2016 att godkänna upprättat förslag till
budget för nämnden 2016.

IT-chefen har upprättat Årsbokslut 2016 för IT-nämnden. Årsbokslutet visar ett
ekonomiskt utfall på +11 500 kronor och en budget i balans. När det gäller styr-
måtten har IT-nämnden uppfyllt målen, Medarbetarna känner att de har förtro-
ende (Minst 80 % nöjda), Medarbetarna upplever sitt arbete meningsfullt
(minst 80 % nöjda) och Budget i balans för IT-nämnden.

IT-nämnden beslutade den 16 mars 2016 att ställa sig bakom de av IT-chefen
föreslagna rutinerna för budgetuppföljning 2016.

IT-nämnden beslutade den 26 april 2016 att uppdra åt IT-chefen att fortsätta
hålla verksamheten inom budget.

IT-chefen lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 15 januari 2016, § 11
IT-chefens förslag till rutiner för budgetuppföljning 2016
IT-nämndens protokoll den 16 mars 2016, § 21
IT-chefen, Prognosrapport mars 2016, IT-nämnden den 20 april 2016
IT-nämndens protokoll den 26 april 2016, § 23
IT-chefens e-postmeddelande, Prognosrapport april 2016 den 16 maj 2016
IT-chefen, Prognosrapport april 2016 Töreboda kommun, IT-nämnden den 16
maj 2016
IT-nämndens protokoll den 30 maj 2016, § 28

Ju.

;]'<
Utdragsbestyrkande



röREBODA, MARIESTADS OCH
;ULLSPANGS KOMMUNER

T-nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-13
Sida

4

forts. ITN § 2

IT-chefen, Prognosrapport maj 2016 Töreboda kommun, IT-nämnden den 14
juni 2016
IT-chefen, Prognosrapport juli 2016, IT-nämnden den 16 augusti 2016
IT-chefen, Delårsrapport 2016 - Töreboda kommun, IT-nämnden
IT-chefen, Prognosrapport september 2016, IT-nämnden
IT-chefens, Årsbokslut 2016 Töreboda, IT-nämnden

Expedieras till;
Kommunstyrelsen
Ekonomichefen

IT-chefen

7usyp{aye,
(

Utdragsbestyrkande



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-02-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 24                                                   Dnr 2017/00026  

Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i 
Töreboda kommun år 2016.   

Bakgrund 

Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i 
Töreboda kommun under år 2016.  

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 750 tkr, exkl. 
kapitalkostnader.  

Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett överskott på 405 
tkr bättre än budget vilket innebär ett nettoresultat på +405 tkr även när 
kapitalkostnaderna som ligger kvar i Töreboda Kommun tillkommer.   

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun 
2016. 

Dokumentet Årsbokslut 2016 Töreboda (Tekniska nämnden). 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf. 
teknisk chef Michael Nordin ”Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i 
Töreboda”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  

 



TöREBODA uagiÄsvao GULLSPANG
xommuner i samaybete

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-Ol-31

Sida 25

TÖREBODA KOMMUN

Miljö-och byggnadsnämnden
2017-G2- O 9

MBN § 11 Dnr 2017/OOO"l6 1
Verksamhetsberättelse 2016, bokslut och uppföljning av nämnds-
och kvalitetsmål Dnr: 20l7.Ma00l2

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta en verksamhetsberättelse i enlighet
med upprättat föt'slag samt att notera informationen från verksamhet miljö och bygg
över det ekonorniska utfauet 2016 samt nämndmåls- och kvalitetsmåluppfyuelsen
2016 till handlingatna.
Miljö- och byggnadsnämnden tillämpar gäuande samverkansavtal, vilket innebär att
över- euer underskott i bokslutet ska belasta 2016 åts budget.

Bakgrund

Vetksamhet rniljö och bygg hat tagit fram ett fötslag på verksamhetsberättelse. Till
verksamhetsberättelsen lämnas också en ekonornisk övetsikt och en tedovisning av
rnåluppfyuelsen.
Den ekonotniska översikten är fortfarande prelirninät. Prognosen visar ett inindte
underskott.

En uppgradering av verksamhetssystemet för rniljö- och byggnadsnämndens
myndighetsutövning hai: köpts in under år? 2016 och belastar driftbudgeten.
Miljöavdelningen har haft vakans inom enskilda avlopp och inte handlagt nka
rnånga ärenden som planerat.
Den psykosociala arbetsmiljön i verksamheten har varit bristfallig och
resulteföde under våren i en 66A-anmälan från facket. Ätg'år?der har vidtagits och
företagshälsan och extern konsult har i olika omgångar varit engagei:ad i
vetksamheten både på grupp- och individnivå.
Sjukskrivningarna i verksamheten vat höga under fötsta halitet, både kort och
Ing sjukskrivning. Under hösten har statistiken normaliserats.
CheEsrekrytermg har genomförts under året och överlappning av chefstouen har
pågått under 3 1,/;i månaa.
Byggavdelningen har haft höga intäktet jämföi:t med budgeterat belopp.
Nyreki'ytei:fögar har skett till avdelnfögen för att klara arbetsbelastningen.
Medatbetarna i verksatnheten hat fått nya datorer och skärmar för att utveckla
det digitalisetade arbetssättet helt i vetksamheten. Tidigate utrustning var 4-6 åt.

Jus}erandes signat.ur

:4az' ,? '
U(dragsbesiyrkande
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TöREBODÅ MARIESTAD cuuspAsc
Kommuner i sarnarbete

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-Ol-31

Sida 26

Miljö-och byggnadsnämnden

MBN § 11 (forts.)

IMMsz4:ip?fo§ning

Bedömningen Åt att ambitionerna i så väl kvalitetsmålen som nämndrnålen i stort sett
hat uppfyllts. Den höga arbetsbelastningen på tyggavdelningen hai: påverkat
nämndrnålen negp6vt då nya bygglovsärenden har fått pi'ioi'itetas före ovåtdade
tomtet och tillgänglighet till besöksmål. Handläggnjngstidet har hög måluppfyllelse
Mde inom rniljö- och bygglovsåtenden

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Ånnika Kjenkvist 2017-Ol-18,
Verksamhetsberättelse 2016, bokslut och rippföljning av nämnds- och kvalitetsmål
Bokslut 2016, preliminätt resultat
Verksamhetsberättelse till kommunens årsbokslut 2016

Åtsbokslut nämndmål år 2016

Årsredovisning Ml
OH-bilder över uppfölining av kvalitetsmål år 2016

Expetlierati iili'
Protokollsutciraz .for känizedom + missiv
Kommmzs0rrelseii i Mariestads kommzm
Korntmms0welseii i Gullspåi.gs jeommun
Kommmzs0relien i Töreboda Å=ommw

6a3 A,
IJkdragsbeskyrkande

i



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-16

Sida

167

Ks § 105 Dnr KS 2017/0056

Ombud7etering av investeringsmedel från 2016 till 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringspro-
jekt från 2016 till 2017 med totalt 27 804 700 kronor med fördelning
enligt ekonomichefens förslag, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att anta
Lednings- och styrprinciper 2015. I principerna anges bland annat att
resultatöverföring mellan redovisningsår beslutas av kommunfullmäk-
tige för varje nämnd och styrelse efter att årsredovisningen är fast-
ställd. Villkor för överföring av ett överskott av resultatet är fö5ande:
1. Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts
2. Resultatet ska ha uppstått av påverkbara faktorer
3. Ej felaktiga budgetantaganden

Investeringsbudgeten år 2016, inklusive ombudgeteringar från föregå-
ende år, uppgick till 62 231 700 kronor. Under året har 33 870 900 kro-
nor förbrukats. Av kvarvarande investeringsmedel, uppgående till
28 360 800 kronor, föreslås att 27 804 700 kronor ombudgeteras till
2017.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september 2015, § 91
Tekniska nämndens protokoll den 14 februari 2017, § 25
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 14 februari 2017 med bilagor
Ekonomiberedningens protokoll den 15-16 februari 2017, § 12
Kommunchefens e-postmeddelande den 17 februari 2017
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 24 februari 2017 med bilaga, För-
slag till ombudgeteringar från 2016 till 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 1 mars 2017, § 66
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 2 mars 2017 med bilaga, Förslag
till ombudgeteringar från 2016 till 2017, Uppdaterad den 2 mars 2017

'?Justerare
!q*

Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-0 3-16
Sida

168

forts. Ks § 105

Ekonomiberedningen beslutade den 15-16 februari 2017 föreslå kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktige besluta godkänna förslag tili om-
budgeteringar av investeringsobjekt från 2016 till 2017 med totalt
28 493 500 kronor med fördelning enligt ekonomichefens förslag.

Ekonomichefen föreslår den 24 februari 2017 kommunfullmäktige be-
sluta att godkänna ombudgeteringar av investeringsprojekt från 2016
till 2017 med totalt 28 753 700 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att godkänna ombudgeteringar av investeringsprojekt från
2016 till 2017 med totalt 28 753 700 kronor med fördelning enligt eko-
nomichefens förslag.

Ekonomichefen föreslår den 2 mars 2017 kommunfullmäktige besluta
att godkänna ombudgeteringar av investeringsprojekt från 2016 till
2017 med totalt 27 804 700 kronor.

BilagaKs§ 105/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

-.a, .,.Justerare ?tdragsbestyrkande



TOREBODA KO':';;i',=YN '
:aila@aR(l KS 51lo'r/l?';

2017-03-02
Förslag till ombudgeteringar från 2016 till 2017
Uppdaterad 2017-03-02 Dnr

i-
1

[s P:'

IAnsvar Budget20l6 Bokslut20l6 Awikelse k , ,, -% -Ombudgetering

Kommunstyrelsen 3 300 000 1 447 927 1852 073

Tekniska verksamheter 53 695 000 29 841 094 23 853 906

12120 Fastighetsavdelningen 27 877 000 19 524 713 8 352 287

12130 Gatuavdelningen 8 571 000 4 646 431 3 924 569

12140 VA-avdelningen 17 247 000 5 669 950 11 577 050

Barn- utb. fritid och kultur 1926 300 1506 166 420 134

Vård och omsorg 1310 400 1075 742 234 658

It-nämnd 2000000 0 2000000

2 244 500

23 645 500

8 837 000

4 090 900

10 717 600

420 000

494 700

1 ooo ooo

Totaler 62 231 700 33 870 929 28 360 771 27 804 700



TöF,EBODA KOMMUN

2U" : 7 -€3- C' 2
Underlag för förslag till ombudgeteringar från 2016 till 201
Uppdaretad 2017-03-Ol. Dnr l

r-

/
,gg h

Ansvar Budget20l6 Bokslut20l6 Awikelsc  Ombudgetering

'11 Kommunstyrelsen 3 300 000 1 447 927 1852 073

110 Kommunst relsen

91101 Komm.nät Töreboda 70 000 65 316 4 684

91102 Bredband på landsbygden 80 000 39 428 40 572

112 Lednin sverksamhet

91181 Ledningsverksamheten 350 000 55 590 294 410

113 Utvecklin

91108 Tjädernl2 0 75000 -75000

91211 Växel/Telefoni 800 000 1 124 303 -324 303

92281 Kanalparken 2 000 000 88 290 1911 710

2 244 500

o

40 500

294 000

o

0

1910 000

12 Tekniska verksamheter 53 695 000 29 841 094 23 853 906

l

l2l20Fasti hetsavdelnin en

92118 Töreboda camping 30 plats 894 000 704 322 189 678
92303 Töreshovombomklädnrum 797000 902303 -105303

92304 Renovering sarg Ishallen 1 100 000 1564 932 -464 932

92305 Moholms sk vent h2-3 gymn 1 119 000 94 883 1024 117

92314 Töreshov konstgräsplan 150 000 150 000 0
92406 Kilenskolan ventilation 700 000 258 000 442 000

92416 Inbrottsskydd fastigheter 304 000 224 100 79 900
92417 Centralskolan 14 798 000 11 699 477 3 098 523

92428 Idrottshallen 2 266 000 2 404 012 -138 012

92492 BjörkängModul -191000 191592 -382592
92493 Kitenskolan Modul 340000 0 340000

92494 Älgarås skol panna 1500 000 0 1500 000
92496 Björkäng20l7Modul 0 126742 -126742

92507 Älgarås Servicehus 520 000 572 700 -52 700
92514 Tillbyggnad Killingen 2 571 000 178 529 2 392 471
92516 Ventilation kommunhus 150 000 239 150 -89 150

92517 Förskola Moholm 0 71967 -71967

92519 BibliotekÄlgarås O 4667 -4667
92604 Tillg samtt fastig budget 250 000 0 250 000

92608 Energis enl handik budget 606 000 137 337 468 663

92613 Kilensk elsäk (92602) -9 000 0 -9 000

92628 Vårdcentral energi (92608 12 000 0 12 000

Delsumma: 27877 000 19 524 713 8 352 287

23 645 500

o

o

o

1024 000

0

442 000

79 900

3 098 500

-138 000

o

o

1500 000

-126 700

o

2 392 500

-89 200

-72 000

-4 700

250 000

468 700

o

12 000

8 837 000



91120

92130

92141

92145

92146

92148

92150

92151

92152

92153

92154

92155

92156

92158

92161

92162

92259

92278

92279

92280

12130 Gatuavdelninqen

Centrumutveckling

Gator och vägar

GC väg Hjälstad Moholm

GC väg Torstorpsgatan

Trafiks Börstg-Garvarg-St

GC-väg töreshob etapp E

Upprustning lekplatser

Gatubel Kårtorspsparken

Busshållplats Fägrevägen

Trafiksäkerhet Kilsgatan

Kollektivsäkerh. Kilsg. Central
Hållplats Hällåsen

C-skolsn busshållplats
Trafiksäkerhethöj. Åtgärder
Kanalparken projektering

Asfalt u-belägg o upprustn.
Kv Hästen VA

Idrottsvägen VA

Tillgänglighet HIN

LED-belysning

o

189 000

966 000

o

o

571 000

300 000

198 000

98 000

soo ooo

o

o

225 000

135 000

soo ooo

840 000

g4g ooo

o

600 000

2 soo ooo

9 600

o

1037 380

425

765

792 695

223 886

197 064

147 136

825 287

88 531

13 383

o

o

474 121

666 964

30 606

22 543

71 245

44 800

-9 600

isg ooo

-71 380

-425

-765

-221 695

76 114

936

-49 136

-325 287

-88531

-13 383

225 000

135 000

25 879

173 036

918 394

-22 543

528 755

2 455 200

o

189 000

o

o

o

-221 700

76 100

o

o

-325 300

-ss soo

o

225 000

135 000

25 goo

173 000

918400

o

528 800

2 455 200

Delsumma: 8 571 000 4 646 431 :i gza sr»g 4 ogo goo

91120

92160

92161

922m

92257

92258

92259

92264

92270

92271

92273

92276

92277

92278

92282

92283

92284

92285

92286

92287

92288

92289

92808

12123 VA-avdelninqen

Centrumutveckling

Kanalvägen

Kanalparken projektering

Va-investering

Reningsverk-rensgaller

Omb tryckluftskompressor
Kvarteret Hästen VA

Sträte pumpstation

Nya brunnsbet TV vägar 14

Hygien kretslop pdet 1

Moholms pumpstation
Slätte W Rostfri Tank

Vasbacken W Reservkraft

Idrottsvägen VA

Renov & Modern. pumpst

Relining 2015

Hajstorps reningsverk

VA-sanering Depågatan

VA-sanering Kilsgatan

VA-sanering Halnavägen
VA-Ied konstruktören

Relining Fägre

Rundmatning Rotkilen

o

1000 000

o

s 960 000

1252 000

o

949 000

o

-220000

1000 000

o

o

120 000

200 000

1 186 000

1500 000

o

700 000

600 000

300 000

1000 000

1000 000

700 000

30 618

642 389

14 955

o

1731 677

144 775

o

10 000

o

o

io ooo

72 664

o

217 807

22 370

1306 493

17 503

9 072

517 745

86 081

317 705

o

518 096

-30618

357 611

-14 955

5 960 000

-479 677

-144 775

949 000

-10 000

-220 000

:r ooo ooo

-10 000

-72664

120 000

-17 807

1 163 630

193 507

-17 503

690 928

82 255

213 919

682 295

1000 000

181 904

0

o

-14 900

5 960 000

O

-144 800

o

-io ooo

o

1000 000

-10 000

-72 700

0

o

1 164 600
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Delsumma: 17247000 5669950 11577050

13-14 Barn- utb. fritid och kultur 1926 300 1506 166 420 134

93105 KFN inventarier 5 år O 38 419 -38 419

93133 Bowlinghallen 59200 0 59200

140 Nämnd örvaltnin

94100 BUN Budget inventarier 1287 800 0 1287 800

94111 BUN Inventarier utemiljö 271 300 0 271 300
94205 BUNlnvent5årGrund 0 215760 -215760

' 141 Förskola

94405 BUN Invent 5 år Förskola 0 10 459 -10 459

94410 BUN Invent 10 år Förskola 0 54 073 -54 073

143 Grundskok» F-5

92495 Björkängens matsal 308 000 184 118 123 882

i941ll BUN Inventarier utemiljö 0 54 566 -54 566

94203 BUN Invent 3 år Grund 0 50 979 -50 979

94205 BUNlnvent5årGrund O 323321 -323321

147 Centralskglgn

94205 BUNlnvent5årGrund 0 351963 -351963

94410 BUNlnventlOårFörskola O 222508 -222508

l

Delsumma: 1926 300 1506166 420 134

15 Vård och omsorg 1310 400 1075 742 234 658

150 Nämnd och örvaltnin

95035 Inventarier ÄO 5 år 538 300 106 491 431 809

95065 Inventarier LSS 5 år 0 86 963 -86 963

95161 Parkgatan4B O 260000 -260000

l

152 IFO

95020 Inventarier IFO 10 år 129 800 51 634 78 166

153 Äldreomsor

95030 Inventarier Ä0 10 år 270 200 306 984 -36 784

95035 InventarierÄ0 5 år 0 80 159 -80 159

4 '

95060 Inventarier LSS 10 år 372 100 176 436 195 664

95065 Inventarier LSS 5 år 0 7 075 -7 075

l
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17 It-nämnd 2000000 0 2000000
Projekt

,91500 IT-MTG Budget plattform 2 000 000 0 2 000 000

1000 000

1000 000

Totaler 62 231 700 33 870 929 28 360 771 27 804 700
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Förslag till ombudgeteringar från 2016 till 2017
2017-03- 0 2

Uppdaterad 2017-03-02 NDnr l
Ansvar ' 'Budget'20l6 Bokslut 2016 - Avvikelse a$fi

Kommunstyrelsen 3 300 000 1 447 927 1852 073

Tekniska yerksamheter 53 695 000 29 841 094 23 853 906

12120 Fastighetsavdelningen 27 877 000 19 524 713 8 352 287
12130 Gatuavdelningen 8 571 000 4 646 431 3 924 569
12140 VA-avdelningen 17 247 000 5 669 950 11 577 050

Barn- utb. fritid och kultur 1926 300 1506 166 420 134

Vård och omsorg 1310 400 1075 742 234 658

It-nämnd 2000000 0 2000000

2 244 500

23 645 500

8 837 000

4 090 900

10 717 600

420 000

494 700

1000 000

Totaler ' - 62231700 33870929 28360771 27 804 700
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Ks § 65 Dnr KS 2017/0056

OmbudByptering av driftsmedel från 2016 till 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av driftbudgetanslag från
2016 till 2017, uppgående till 800 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att anta Lednings-
och styrprinciper 2015. I principerna anges bland annat att resultatöverför-
ing mellan redovisningsår beslutas av kommunfullmäktige för varje nämnd
och styrelse efter att årsredovisningen är fastställd. Villkor för överföring av
ett överskott av resultatet är fö5ande:
1. Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts
2. Resultatet ska ha uppstått av påverkbara faktorer
3. Ej felaktiga budgetantaganden

Ekonomichefen föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till ombudgetering av driftbudgetanslag från 2016 till
2017, uppgående till 800 000 kronor. Enligt beslut i kommunfullmäktige av-
seende budget 2016 budgeterades ett resultat uppgående till 7 400 000 kro-
nor. Resultatet i20l6 års bokslut uppgick till 11 300 000 kronor, det vill säga
3 900 000 kronor bättre än budgeterat. Av dessa medel föreslås 800 000 kro-
nor ombudgeteras till 2017. De ombudgeterade medlen ska användas till per-
sonalbefrämjande åtgärder under 2017.

Ekonomiberedningen beslutade den 15-16 februari 2017 föreslå kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ombudge-
tering av driftbudgetanslag från 2016 till 2017, uppgående till 800 000 kro-
nor.

Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet.

./

ds i,ipg-
Justerare Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september 2015, § 91
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 13 februari 2017
Ekonomiberedningens protokoll den 15-16 februari 2017, § 13

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunledningskontoret    
Anders Bernhall   2017-02-24 
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Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
Ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till ombudgeteringar av 
investeringsprojekt från 2016 till 2017 med totalt 27 804,7 tkr. 
 
 
Ärendet 
 
Enligt Töreboda kommuns Lednings- och styrprinciper, antagna av 
Kommunfullmäktige 2015-09-28, kan ombudgetering av pågående 
investeringsprojekt som inte hunnit förbrukas under året ske.  
Investeringsbudgeten år 2016, inklusive ombudgeteringar från 
föregående år, uppgick till 62 231, 7 tkr. Under året har  
33 870,9 tkr förbrukats. Av kvarvarande investeringsmedel, uppgående 
till 28 360,8 tkr, föreslås att 27 804,7 tkr ombudgeteras till 2017. 
Av bifogad bilaga framgår även slutredovisade investeringsprojekt 2016 
från Tekniska nämnden – Töreboda. 
 
 
Bilagor 
 
Ombudgeteringar från 2016 till 2017 
Ombudgeteringar från teknisk nämnd 
Slutredovisning av investeringsprojekt från teknisk nämnd 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Bernhall 
ekonomichef 



Underlag för förslag till ombudgeteringar från 2016 till 2017

Ansvar Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse Ombudgetering

11 Kommunstyrelsen 3 300 000 1 447 927 1 852 073 2 244 500

110 Kommunstyrelsen

91101 Komm.nät Töreboda 70 000 65 316 4 684 0

91102 Bredband på landsbygden 80 000 39 428 40 572 40 500

112 Ledningsverksamhet

91181 Ledningsverksamheten 350 000 55 590 294 410 294 000

113 Utveckling

91108 Tjädern 12 0 75 000 -75 000 0

91211 Växel/Telefoni 800 000 1 124 303 -324 303 0

92281 Kanalparken 2 000 000 88 290 1 911 710 1 910 000

12 Tekniska verksamheter 53 695 000 29 841 094 23 853 906 24 594 400

 

12120 Fastighetsavdelningen

92118 Töreboda camping 30 plats 894 000 704 322 189 678 0

92303 Töreshov omb omklädn rum 797 000 902 303 -105 303 0

92304 Renovering sarg Ishallen 1 100 000 1 564 932 -464 932 0

92305 Moholms sk vent h2-3 gymn 1 119 000 94 883 1 024 117 1 024 000

92314 Töreshov konstgräsplan 150 000 150 000 0 0

92406 Kilenskolan ventilation 700 000 258 000 442 000 442 000

92416 Inbrottsskydd fastigheter 304 000 224 100 79 900 79 900

92417 Centralskolan 14 798 000 11 699 477 3 098 523 3 098 500

92428 Idrottshallen 2 266 000 2 404 012 -138 012 -138 000

92492 Björkäng Modul -191 000 191 592 -382 592 0

92493 Kilenskolan Modul 340 000 0 340 000 0

92494 Älgarås skol panna 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000

92496 Björkäng 2017 Modul 0 126 742 -126 742 -126 700

92507 Älgarås Servicehus 520 000 572 700 -52 700 0

92514 Tillbyggnad Killingen 2 571 000 178 529 2 392 471 2 392 500

92516 Ventilation kommunhus 150 000 239 150 -89 150 -89 200

92517 Förskola Moholm 0 71 967 -71 967 -72 000

92519 Bibliotek Älgarås 0 4 667 -4 667 -4 700

92604 Tillg samtt fastig budget 250 000 0 250 000 250 000

92608 Energis enl handik budget 606 000 137 337 468 663 468 700

92613 Kilensk elsäk (92602) -9 000 0 -9 000 0

92628 Vårdcentral energi (92608 12 000 0 12 000 12 000 

Delsumma: 27 877 000 19 524 713 8 352 287 8 837 000



Ansvar Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse Ombudgetering

12130 Gatuavdelningen

91120 Centrumutveckling 0 9 600 -9 600 0

92130 Gator och vägar 189 000 0 189 000 189 000

92141 GC väg Hjälstad Moholm 966 000 1 037 380 -71 380 0

92145 GC väg Torstorpsgatan 0 425 -425 0

92146 Trafiks Börstg-Garvarg-St 0 765 -765 0

92148 GC-väg töreshob etapp E 571 000 792 695 -221 695 -221 700

92150 Upprustning lekplatser 300 000 223 886 76 114 76 100

92151 Gatubel Kårtorspsparken 198 000 197 064 936 0

92152 Busshållplats Fägrevägen 98 000 147 136 -49 136 0

92153 Trafiksäkerhet Kilsgatan 500 000 825 287 -325 287 -325 300

92154 Kollektivsäkerh. Kilsg. Central 0 88 531 -88 531 -88 500

92155 Hållplats Hällåsen 0 13 383 -13 383 0

92156 C-skolsn busshållplats 225 000 0 225 000 225 000

92158 Trafiksäkerhethöj. Åtgärder 135 000 0 135 000 135 000

92161 Kanalparken projektering 500 000 474 121 25 879 0

92162 Asfalt u-belägg o upprustn. 840 000 666 964 173 036 173 000

92259 Kv Hästen VA 949 000 30 606 918 394 0

92278 Idrottsvägen VA 0 22 543 -22 543 0

92279 Tillgänglighet HIN 600 000 71 245 528 755 528 800

92280 LED-belysning 2 500 000 44 800 2 455 200 2 455 200 

Delsumma: 8 571 000 4 646 431 3 924 569 3 146 600

12123 VA-avdelningen

91120 Centrumutveckling 0 30 618 -30 618 0

92160 Kanalvägen 1 000 000 642 389 357 611 0

92161 Kanalparken projektering 0 14 955 -14 955 10 900

92201 Va-investering 5 960 000 0 5 960 000 5 960 000

92257 Reningsverk-rensgaller 1 252 000 1 731 677 -479 677 0

92258 Omb tryckluftskompressor 0 144 775 -144 775 -144 800

92259 Kvarteret Hästen VA 949 000 0 949 000 1 867 400

92264 Sträte pumpstation 0 10 000 -10 000 -10 000

92270 Nya brunnsbet TV vägar 14 -220 000 0 -220 000 0

92271 Hygien kretslop pdel 1 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000

92273 Moholms pumpstation 0 10 000 -10 000 -10 000

92276 Slätte VV Rostfri Tank 0 72 664 -72 664 -72 700

92277 Vasbacken VV Reservkraft 120 000 0 120 000 0

92278 Idrottsvägen VA 200 000 217 807 -17 807 0

92282 Renov & Modern. pumpst 1 186 000 22 370 1 163 630 1 164 600

92283 Relining 2015 1 500 000 1 306 493 193 507 193 500

92284 Hajstorps reningsverk 0 17 503 -17 503 -17 500

92285 VA-sanering Depågatan 700 000 9 072 690 928 690 900

92286 VA-sanering Kilsgatan 600 000 517 745 82 255 82 300

92287 VA-sanering Halnavägen 300 000 86 081 213 919 213 900

92288 VA-led konstruktören 1 000 000 317 705 682 295 682 300

92289 Relining Fägre 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000

92808 Rundmatning Rotkilen 700 000 518 096 181 904 0



Ansvar Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse Ombudgetering

Delsumma: 17 247 000 5 669 950 11 577 050 12 610 800

13-14 Barn- utb. fritid och kultur 1 926 300 1 506 166 420 134 420 000

  

130 Fritid

93105 KFN inventarier 5 år 0 38 419 -38 419 0

93133 Bowlinghallen 59 200 0 59 200 0

140 Nämnd förvaltning

94100 BUN Budget inventarier 1 287 800 0 1 287 800 420 000

94111 BUN Inventarier utemiljö 271 300 0 271 300 0

94205 BUN Invent 5 år Grund 0 215 760 -215 760 0

141 Förskola

94405 BUN Invent 5 år Förskola 0 10 459 -10 459 0

94410 BUN Invent 10 år Förskola 0 54 073 -54 073 0

143 Grundskola F-5

92495 Björkängens matsal 308 000 184 118 123 882 0

94111 BUN Inventarier utemiljö 0 54 566 -54 566 0

94203 BUN Invent 3 år Grund 0 50 979 -50 979 0

94205 BUN Invent 5 år Grund 0 323 321 -323 321 0

147 Centralskolan

94205 BUN Invent 5 år Grund 0 351 963 -351 963 0

94410 BUN Invent 10 år Förskola 0 222 508 -222 508 0

Delsumma: 1 926 300 1 506 166 420 134 420 000

15 Vård och omsorg 1 310 400 1 075 742 234 658 234 600

 

150 Nämnd och förvaltning

95035 Inventarier ÄO 5 år 538 300 106 491 431 809 234 600

95065 Inventarier LSS 5 år 0 86 963 -86 963 0

95161 Parkgatan 4B 0 260 000 -260 000 0

152 IFO

95020 Inventarier IFO 10 år 129 800 51 634 78 166 0

153 Äldreomsorg

95030 Inventarier ÄO 10 år 270 200 306 984 -36 784 0

95035 Inventarier ÄO 5 år 0 80 159 -80 159 0

156 LSS

95060 Inventarier LSS 10 år 372 100 176 436 195 664 0

95065 Inventarier LSS 5 år 0 7 075 -7 075 0



Ansvar Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse Ombudgetering

17 It-nämnd 2 000 000 0 2 000 000 1 000 000

Projekt

91500 IT-MTG Budget plattform 2 000 000 0 2 000 000 1 000 000

Totaler 62 231 700 33 870 929 28 360 771 28 493 500
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Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
Ombudgetering av driftbudgetmedel från 2016 till 2017 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 
ombudgetering av driftbudgetanslag från 2016 till 2017, uppgående till 
800 tkr. 
 
 
Ärendet 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2016 budgeterades 
ett resultat uppgående till 7 400 tkr.  Resultatet i 2016 års bokslut 
uppgick till 11 300 tkr, dvs. 3 900 tkr bättre än budgeterat. Av dessa 
medel föreslås 800 tkr ombudgeteras till 2017. De ombudgeterade 
medlen ska användas till personalbefrämjande åtgärder under 2017.   

 
 
Bilagor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Bernhall 
ekonomichef 
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Ks § 68 Dnr KS 2017/0071

Pröva om verksamhptpn i kommiinpns bolag varit förenlig med
ändamålet och utförts inom befogenheterna

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bedömer att Törebodabostäder AB och VänerEnergi AB
har bedrivit sina verksamheter 2016 i enlighet med det fastställda ändamålet
och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015 bland annat att lägga
till följande text till kommunstyrelsens reglemente;
Styrelsen ska årligen, i samband med behandlingen av kommunens årsredo-
visning i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit för-
enlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Fin-
ner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till full-
mäktige om nödvändiga åtgärder.

Via ändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
kommunala bolag styrts upp. I kommunallagen, 6 kapitlet, § 1 och § la fram-
går att kommunstyrelsen årligen samt i särskilt beslut ska pröva om bolaget
har bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet och
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen ska redo-
visa sin bedömning till kommunfullmäktige.

?Justerare Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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forts. Ks § 68

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 136
Törebodabostäder AB:s skrivelse den 28 februari 2017

VänerEnergi AB:s skrivelse den 28 februari 2017
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 1 mars 2017

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen be-
dömer att Törebodabostäder AB och VänerEnergi AB har bedrivit sin verk-
samhet 2016 i enlighet med det fastställda ändamålet och inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att informationen läggs till handlingarna.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Törebodabostäder AB

VänerEnergi AB
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VänerEnergi AB 
 

 

Väsentliga händelser 2016 
 

 VänerEnergi har under året ytterligare flyttat fram sina positioner. På nytt uppvisas 

årsbästa vad det gäller kundantal, omsättning, lönsamhet och friska medarbetare. Alla 

affärsområden uppvisar positiva resultat. Den totala sjukfrånvaron var så låg som 1,2 

%, väl under den långsiktiga målsättningen på 3 %. Resultatet är överlägset det bästa 

som någonsin uppvisats.  

 

 2016 har varit det första hela kalenderåret i normal drift för dotterbolaget Katrinefors 

Kraftvärme sedan det nya kraftvärmeblocket färdigställdes. Minimalt med fossil olja 

har nu använts i bränslemixen, 0,5 %, och driften har varit stabil. Miljövänlig fossilfri 

fjärrvärme med god tillgänglighet och ett stabilt pris förväntas nu kunna levereras 

under många år framöver. 

 

 VänerEnergis mest expansiva område är fortsatt Stadsnätet och dess massiva 

utbyggnad av fibernäten. För att möta en stor och ökande efterfrågan så har nya 

metoder börjat användas. Från och med hösten inköps totalentreprenader med 

förläggning genom sk spårfräsning, vilket går snabbare och ska korta de kötider vi har 

idag. För att säkerställa de stora investeringar som gjorts och kommer att göras 

genomförs nu en utredning av bolagets samtliga affärsverksamheter på IT-området. 

Analysen skall vara klar under 2017. När utbyggnadsperioden är över gäller det att 

kunna leva på de månatliga avgifter som verksamheten genererar 

 

 På Elnätet har vi under året påbörjat ett av de största projekten någonsin med att 

vädersäkra elnätet på Torsö. Totalt har ca 90 km luftledningar grävts ned under 2016. 

Projektet fortsätter under 2017, då nya stationer kommer att anläggas och driftsättning 

sker. Dessutom kommer en ny sjökabelförbindelse att läggas ut för att öka kapaciteten.  

 

 

Resultatanalys 2016 

 

 Fjärrvärmen i Mariestad har haft ännu ett stabilt år. Trots en höjning av värmepriset 

från KKAB under året har vi ett resultat som överstiger budget. Försäljningsvolymen 

har varit något bättre än budget och avsevärt bättre än 2015. 

 

 I Töreboda har fjärrvärmen på nytt haft ett stabilt år under 2016. Tillgången på spån 

från limträtillverkningen har varit mycket god. Stora mängder briketter har därför 

kunnat tillverkas under sommarhalvåret för användning under vintern både i Töreboda 

och vid anläggningen i Lyrestad. 

 

 Inför 2016 gjordes en märkbar höjning av Elnätets tariffer främst i syfte att förbättra 

likviditeten inför de stora investeringar med att vädersäkra ledningarna som nu 

genomförs. Höjda intäkter i kombination med i stort sett oförändrade kostnader för 

nätförluster och regionnät medför att resultatet nu ligger på en helt annan nivå än 

tidigare. 

 



 Resultatet för Stadsnät är mycket starkt påverkat av anslutningsavgifter till följd av 

den kraftiga utbyggnadstakten. Då anslutningsavgifter redovisas som intäkter är 

resultatnivån rejält förbättrad.  

 

 Affärsområde Telekoms resultat har på nytt pressats av en hård konkurrens och 

fortsatt sjunkande marknadspriser. Töreboda och Gullspångs kommun valde från april 

2016 att använda vår växelservice, varför vi nu sköter svarstjänsten för alla MTG-

kommunerna. Resultatet 2016 har till stor del uppnåtts då vi haft en resurs mindre i 

personalstyrkan samt också lägre övriga driftskostnader och kapitalkostnader. 

 

 

Bedömning av ändamål och syfte 

 

 Verksamheten har under räkenskapsåret bedrivits helt enligt gällande bolagsordning 

och dess ändamål och syfte samt enligt gällande ägardirektiv. 
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Översiktlig beskrivning av verksamheten under 2016 för Törebodabostäder AB.

l februari var det nya flerbostadshuset på Drottninggatan 8 inflyttningsklart och alla de
16 lägenheterna har varit uthyrda under hela året.

Trots detta finns i dagsläget ca 300 bostadssökande, vilket g,ör att behovet av fler
bostäder både genom förvärv och nybyggnation fortfarande är stort. Vi undersöker
löpande därför på möjiga fastighetsförvärv och har under året påbörjat planeringen för
ytterligare nybyggnation, ett 8-våningshus i Kanalparken samt rivning av undermåliga
enplansbostäder för nybyggnation i fyra plan på Kårtorpsgatan 10.

Bolaget har under året omorganiserats och personalen är nu 5 personer varav 3 på
heltid. Avtal har under årets tecknats med entreprenörer avseende utvändig skötsel,
hantverkare och jourarbeten.

Vakansgraden i bolagets bostäder har liksom de senaste åren varit 0%.

Under året har ca 80 lägenhetsomflyttningar skett varav ca 20 skett inom beståndet, till
stor del beroende på önskemål om större lägenheter.
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 Kommunstyrelsen 

Pröva om verksamheten i kommunens bolag varit förenlig med 
ändamålet och utförts inom befogenheterna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen bedömer att Törebodabostäder AB och Vänerenergi AB har 
bedrivit sin verksamhet 2016 i enlighet med det fastställda ändamålet och 
inom ramen för de kommunala befogenheterna 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att informationen läggs till 
handlingarna.   

Bakgrund 

Regler om uppsikt över de kommunala företagen finns i 6 kap. 1 § 2 st 
Kommunallagen. Kommunstyrelsen ska i årliga beslut dels bedöma 
verksamheten i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har fastställt, 
dels verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av verksamheten 2016 har lämnats från Törebodabostäder AB 
(bilaga 1) och från Vänerenergi AB (bilaga 2).  

Med dessa redovisningar, samt genom muntlig dialog med företrädare för 
företagen under verksamhetsåret, görs bedömningen att bolagen har bedrivit 
sin verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet och inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen bör redovisa sin bedömning till fullmäktige. En lämplig 
tidpunkt för detta är samtidigt som styrelsen överlämnar årsredovisningen.   

 

Töreboda 2017-03-01 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 
  
Bilaga:  

1. Törebodabostäder AB 2016 

2. Vänerenergi AB 2016 

 

Beslutet ska skickas till: 

Törebodabostäder AB 

Vänerenergi AB 
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Från: Per-Ola Hedberg 
Skickat: den 28 februari 2017 08:18 
Till: Agneta Andersson 
Ämne: VB: Rapport pga KS uppsiktsplikt 
Bifogade filer: Verksamhet VänerEnergi 2016 - Töreboda.docx 
 
 

Från: Rolf Åkesson [mailto:Rolf.akesson@vanerenergi.se]  
Skickat: den 24 februari 2017 08:42 
Till: Per-Ola Hedberg <per-ola.hedberg@toreboda.se> 
Ämne: SV: Rapport pga KS uppsiktsplikt 
 
Hej Per-Ola, 
  
Här är en rapport enligt samma upplägg som förra året. 
  
  
Med vänlig hälsning 

Rolf Åkesson  
VD 

 
Box 102, 542 21 Mariestad 
Besöksadress: Strandvägen 22 
Telefon: 0501-637 11 
rolf.akesson@vanerenergi.se  
www.vanerenergi.se 
  
Läs mer om VänerEnergi – Klicka här 
  
  
  

Från: Per-Ola Hedberg [mailto:per-ola.hedberg@toreboda.se]  
Skickat: den 21 februari 2017 18:39 
Till: Rolf Åkesson <Rolf.akesson@vanerenergi.se> 
Ämne: Rapport pga KS uppsiktsplikt 
  
Hej Rolf! 
  
Vi behöver en rapport från dig pga: 
  
” Via ändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag styrts 
upp. I kommunallagen, 6 kap, §1 och §1a framgår att kommunstyrelsen årligen samt i särskilt beslut 
ska pröva om bolaget har bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet och inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 
  

mailto:Rolf.akesson@vanerenergi.se
mailto:per-ola.hedberg@toreboda.se
mailto:rolf.akesson@vanerenergi.se
http://www.vanerenergi.se/
http://www.sebroschyr.se/vanerenergi/MailView/
mailto:per-ola.hedberg@toreboda.se
mailto:Rolf.akesson@vanerenergi.se
http://www.vanerenergi.se/hjalpmeny/kontakt.4.29ef36b81219b0f7c7e80001249.html


Kommunstyrelsen ska redovisa sin bedömning till kommunfullmäktige.  
Redovisning inhämtas från Törebodabostäder AB och Vänerenergi AB.” 
  
Förra året skrev du bifogade rapport. Kan du skicka en rapport för 2016 senast 28 feb?  
  
Jag ber om ursäkt om du redan skickat en. Meddela mig i så fall!  
  
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 
Töreboda kommun 
0506-181 52 
per-ola.hedberg@toreboda.se 
  

mailto:per-ola.hedberg@toreboda.se
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Ks § 79 Dnr KS 2016/00297

Revisionsrapport - Granskning av registerkontroll och behörigheter
inom grundskolan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar personalchefens förslag till yttrande som eget
yttrande till revisorerna, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun
genomfört en granskning av registerkontroll och behörigheter inom grund-
skolan. Revisionsfrågan var; Säkerställer kommunstyrelsen vid rekrytering
att lärarna har en ändamålsenlig utbildning för att klara av sitt uppdrag och
att skollagens regler om registerkontroll efterfö5s och fungerar effektivt
inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan?

Revisorernas sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen till viss del
säkerställer att lärarna har ändamålsenlig utbildning och att registerkontrol-
ler genomförs enligt skollagens regler, det finns dock behov av ökad uppfö5-
ning för att säkerställa efterlevnad. Revisorerna rekommenderar att kom-
munstyrelsen säkerställer följande;

Dokumenthanteringsplanen uppdateras och implementeras.
Personalakterna i arkivet uppdateras och att det säkerställs att samtlig
personal återfinns.
Rutiner för uppfö5ning av genomförda registerkontroller fastställs.

Revisorerna har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och förväntade
sig ett svar från kommunstyrelsen med kommentarer till förslagen till re-
kommendationerna senast den 31 januari 2017.

4 (?)
/ 5

/
)

?Justerare

!iUt!-f-
Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-Ol

Sida

125

forts. Ks § 79

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 februari 2017, § 3
Personalchefens förslag till yttrande den 10 februari 2017
Personalutskottets protokoll den 14 februari 2017, § 4

Bilaga Ks § 79/17
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Yttrande på revisionsrapport.
Granskning av registerkontroll och behörigheter inom

ndskolangrundskolai

Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun har PwC
granskat arbetet med registerkontroll och behörigheter inom grundskolan.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Säkerställer kommuns'lyrelsen vid rekrytering att lärarna har en ändamålsenlig
utbildning för att klara av sitt uppdrag och att skollagens regler om
registerkontroll efterföljs och fungerar effektivt inom förskolan, förskoleklassen,
fritidshemmet, grundskolan?

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del
säkerställer att lärarna har ändamålsenlig utbildning och att
registerkontroller genomförs enligt skollagens regler, det finns dock behov av
ökad uppföljning för att säkerställa efterlevnad.

Vårt svar på revisionsfrågan konkretiseras i de kontrollmål som berörsi
granskningen och som i sammanfattad form presenteras nedan.

Dokumenthanteririgsplanen 2011-2013 hade inte uppdaterats
Dokumenthanteringsplanen behöver uppdateras och arkivredogörare från
enheterna har påbörjat detta arbete tillsammans med arkivansvarig i
kommunen. När sedan planen är uppdaterad kommer den att redovisas för
enhetscheferna som i sin tur implementerar den ute i sina enheter. Detta
arbete beräknas klart under 2017.

Personalakterna i arkivet uppdateras och att det säkerställs att samtlig
personal återfinns
Direktiv har gått ut till samtliga skollor och förskolor om att personalakterna
ska förvaras vid personalenheten. Detta har medfört att arkivet har
uppdaterats. Rutinen finns också inskriven på anställningsavtalet.
Personalsystemet medger också att man kan få ut en rapport på lärare med
lärarlegitimation.
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I TÖREBODA KOMMUN YTTRANDE

Vi rekommenderar att rutiner för uppföljning av genomförda
registerkontroller tas frarn och att kommunstyrelsen säkerställer att
dessa efterlevs genom uppföljning av genomförda kontroller
Aktuella rutiner har uppdaterats i kommunens HR-portal. Utbildningar med
berörd personal är genomförd.
Kontroller kan nu på ett enkelt sätt genomföras genom att gå in i WinLAS och
få aktuella listor på genomförda registerkontroller.

Om personalsystemet möjliggör att exempelvis en kryssruta kan läggas
till fF»r elektronisk signering när registerkontroll är genomförd skulle det
innebära ett tidseffektivt sätt att underlätta uppföljning
En rutin har lagts tilli WinLAS så att man kan gå in på enskild person och
registrera en registerkontroll. Systemet medger också att aktuella
personallistor med genomförda registerkontroller kan fås ur systemet.

Lars Millberg
Personalchef
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Yttrande på revisionsrapport. 
Granskning av registerkontroll och behörigheter inom 
grundskolan 

 
 

Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun har PwC 
granskat arbetet med registerkontroll och behörigheter inom grundskolan.  
 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 
 
Säkerställer kommunstyrelsen vid rekrytering att lärarna har en ändamålsenlig 
utbildning för att klara av sitt uppdrag och att skollagens regler om 
registerkontroll efterföljs och fungerar effektivt inom förskolan, förskoleklassen, 
fritidshemmet, grundskolan? 
 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del 
säkerställer att lärarna har ändamålsenlig utbildning och att 
registerkontroller genomförs enligt skollagens regler, det finns dock behov av 
ökad uppföljning för att säkerställa efterlevnad. 
 
Vårt svar på revisionsfrågan konkretiseras i de kontrollmål som berörs i 
granskningen och som i sammanfattad form presenteras nedan. 
 

Dokumenthanteringsplanen 2011-2013 hade inte uppdaterats 
Dokumenthanteringsplanen behöver uppdateras och arkivredogörare från 
enheterna har påbörjat detta arbete tillsammans med arkivansvarig i 
kommunen. När sedan planen är uppdaterad kommer den att redovisas för 
enhetscheferna som i sin tur implementerar den ute i sina enheter. Detta 
arbete beräknas klart under 2017. 
 

Personalakterna i arkivet uppdateras och att det säkerställs att samtlig 
personal återfinns 
Direktiv har gått ut till samtliga skollor och förskolor om att personalakterna 
ska förvaras vid personalenheten. Detta har medfört att arkivet har 
uppdaterats. Rutinen finns också inskriven på anställningsavtalet. 
Personalsystemet medger också att man kan få ut en rapport på lärare med 
lärarlegitimation. 
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Vi rekommenderar att rutiner för uppföljning av genomförda 
registerkontroller tas fram och att kommunstyrelsen säkerställer att 
dessa efterlevs genom uppföljning av genomförda kontroller 
Aktuella rutiner har uppdaterats i kommunens HR-portal. Utbildningar med 
berörd personal är genomförd. 
Kontroller kan nu på ett enkelt sätt genomföras genom att gå in i WinLAS och 
få aktuella listor på genomförda registerkontroller. 

 
Om personalsystemet möjliggör att exempelvis en kryssruta kan läggas 
till för elektronisk signering när registerkontroll är genomförd skulle det 
innebära ett tidseffektivt sätt att underlätta uppföljning 
En rutin har lagts till i WinLAS så att man kan gå in på enskild person och 
registrera en registerkontroll. Systemet medger också att aktuella 
personallistor med genomförda registerkontroller kan fås ur systemet. 
 
 
 

Lars Millberg 
Personalchef 
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Granskning av registerkontroll och behörigheter inom grundskolan

1. Sammanj'attande bedömning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun har PwC granskat ar-
betet med registerkontroll och behörigheter inom grundskolan.

Granskningen ska besvara följande revisionsfraåga:

Säkerställer kommunstyrelsen uid rekrytering att lärarna har en ändamålsenlig utbild-
ning för att klara av sitt uppdrag och aff skollagens regler om registerkontroll efterföljs
och fungerar effektivt inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan?

Vår sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen till viss del säkerställer att lärar-
na har ändamålsenlig utbildning och att registerkontroller genomförs enligt skollagens
regler, det finns dock behov av ökad uppföljning för att säkerställa efterlevnad.

Vårt svar på revisionsfrågan konkretiseras i de kontrollmål som berörs i granskningen och
som i sammanfattad form presenteras nedan

Kontrollmål t - Vid rekrytering säkerställs att lärarna har legitimation och är
behöriga i de ämnen de ska undervisa i.

Vi gör bedömningen att de rutiner som finns vad gäller kontroll av behörighet innan an-
ställning är ändamålsenliga och kända i organisationen. I de fall då obehöriga lärare be-
höver anställas används anpassade anställningsformer.

Kontrollmål2 - Kartläggning/uppföljning av lärarnas kompetenser genom-
förs.

Vår bedömning är att uppföljning görs av lärarnas behörighet, detta redovisas årligen för
kommunstyrelsen i samband med delårs- och årsrapport. Någon systematisk kartläggning
på övergripande nivå av ämnesbehörighet genomförs inte. Däremot sker en kartläggning
av kompetens på enhetsnivå i arbetet med planering och schemaläggning.

Stickprovskontrollen visade att arkivet inte innehåller aktuella handlingar, eller att all
personal återfinns. på övergripande nivå kring lärarlegitimationer sak-
nas. Här bedömer vi att det finns behov att tydliggöra rutiner kring var olika handlingar
ska förvaras.

Kontrollmål3 - Vilka dokumenterade rutiner finns för registerkontroll?

Vår bedömning är att det framgår av informationen i chefshandboken att registerkontroll
ska genomföras. Chefshandboken och rutinen framgår även vara känd iverksamheten.
Däremot återfinns informationen om registerutdrag under rubriken introduktion av ny-
anställd, vilket gör att det kan tolkas som något som utförs efter anställning i samband
med introduktionen. För att förtydliga vikten av att registerutdrag alltid ska inhämtas
innan anställning kan informationen flyltas till ett tidigare steg i rekryteringsprocessen.

November 2016
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Granskning av registerkontroll och behörigheter inom grundskolan

Kontrollmål4 - I vilken utsträckning genomförs registerkontroller?

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte på ett ändamålsenligt sätt säkerställer att
registerkontroller utförs i samtliga fall.

Rutinen för registerkontroll framgår vara känd i organisationen och ses som en självklar
del av anställningsprocessen. Vi bedömer att personalakterna i personalarkivet ej är full-
ständiga då vissa anställda saknas i arkivet och för andra saknas i flera fall anställnings-
kontrakt och information om registerkontroll.

Kontrollmål5 - Vilken uppföljning av registerkontrollen har kommunstyrel-
sen genomfört?

Vår bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Kommunstyrelsen har inte begärt
uppföljning av registerkontroller och har därför inte säkerställt att dessa genomförs i en-
lighet med lagtext. Uppföljning eller sammanställning av registerkontroller saknas även
centralt på barn- och ungdomsenheten samt hos personalenheten.

Utifrån våra erfarenheter i granskningen lämnar vi följande sammanfattande
rekommendationer:

Det förslag på dokumenthanteringsplan 2011-2013 skulle enligt rutinen revideras i
januari 2016. För att upprätthålla aktualitet finns behov av att fastställa denna ru-
tin samt implementera denna i organisationen. Vår bedömning är att detta skulle
öka tydligheten för var olika dokument ska förvaras.

Personalakterna i arkivet uppdateras och att det säkerställs att samtlig personal
återfinns.

Vi rekommenderar att rutiner för uppföljning av genomförda registerkontroller tas
fram och att kommunstyrelsen säkerställer att dessa efterlevs genom uppföljning
av genomförda kontroller.

Om personalsystemet möjliggör att exempelvis en kryssruta kan läggas till för
elektronisk signering av chef när registerkontroll är genomförd skulle det innebära
ett tidseffektivt sätt att underlätta uppföljning.

November 2016
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Granskning av registerkontroll och behÖrigheter inom grundskolan

2. Inledning

Bakgrund
Arbetsgivare är enligt skollagen (SFS 2010:800) skyldiga att vid anställning eller praktik
inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan kontrollera vederbörandes
belastningsregister för vissa allvarliga brott, såsom sexual- eller grova våldsbrott. Regis-
terkontrollen gäller all personal i nämnda verksarnheter.

2.1.

Lagstiftningen syftar till att skydda barn mot att utsättas för övergrepp, kränkningar eller
annat skadligt inflytande. En fungerande registerkontroll är en viktig del av arbetsgivar-
ansvaret inte bara för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, utan också för att säkerställa
en trygg miljö för barn.

Det finns både internationella studier som rapporter från Skolverket som indikerar att
lärarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för måluppfyllelse i skolan.

Det är nämndens ansvar att se till att personalen har den kompetens som krävs för ar-
betsuppgifterna och för verksamhetens uppdrag. Det är även nämndens uppgift att säkra
att verksamheten håller god kvalitet.

Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk förefaller det angeläget att granska kom-
munens hantering av registerkontroll och lärarnas behörighet. Detta mot bakgrund av
lagstiftningen samt att eventuella brister kan leda till att barn utsätts för onödiga risker
som också kan komma att skada allmänhetens förtroende för den kommunala verksam-

heten.

Syfte och Revisionsfråga
Det övergripande syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:

2.2.

Säkerställer kommunstyrelsen vid rekrytering att lärarna har en ändamålsenlig utbild-
ning fi5r att klara av sitt uppdrag och att skollagens regler om registerkontroll efterföljs
och fungerar effektivt inom fi5rskolan, fi5rskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan?

Följande kontrollmål utgör underlag för bedömningen:

:t.

2.

3.

4.

5.

Vid rekrytering säkerställs att lärarna har legitimation och är behöriga i de ämnen
de ska undervisa i.

Kartläggning/uppföljning av lärarnas kompetenser genomförs.
Vilka dokumenterade rutiner finns för registerkontroll?
I vilken utsträckning genomförs registerkontroller?
Vilken uppföljning av registerkontrollen har kommunstyrelsen genomfört?

2.3. Metod och avgränsning
Granskningen har genomförts genom att ta del av kommunens rutiner och styrande do-
kument för området, exempelvis delårsrapport 2016, årsredovisning 2015, delar ur chefs-
handboken, Handlingsplan för introduktion av nyanställda, Utbildnings- och kulhirverk-

November 2016

Töreboda kommun
PwC

4av12



Granskning av registerkontroll och behörigheter inom grundskolan

samhetens kontrollområden a;?os6, personalenhetens kontrollområden 2016, samt kom-
munstyrelsens protokoll för år :?o'i5. Intervjuer har genomförts på plats i Töreboda med
personalchef, personalsekreterare, kvalitetsutvecklare samt två rektorer inom grundsko-
lan.

Vidare har en stickprovskontroll av 35 personalakter i personalarkivet för personal an-
ställda 2014-Ol till 2016-08 utförts.

Granskningen har avgränsas till kommunstyrelsen och verksamheten inom grundskolan.

Rapporten har varit föremål för sakgranskning, inga synpunkter på innehållet har in-
kommit.
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3. Granskningsresultat

3.1. Kontrollmål i - Vid rekrytering sötkerställs att
lärarna har legihmahon och är behöriga i de
ämnen de ska izndertiisa i.

3.1.]. Iakttagelser
På Töreboda kommuns intranät finns en Chefshandbok där rutinen för rekrytering inom
kommunen återfinns. I chefshandboken finns beskrivning av hur rekryterande chef kan
utforma en lämplig kravprofil för tjänsten samt beskrivning av introduktion av nyanställd.
Kravprofilen beskriver förberedelserna för att skapa en arbetsbeskrivning, vilka faktorer
som är viktiga för att lyckas i rollen som ska tillsättas, mm.

Det är rektorerna som ansvarar för rekrytering av personal till skolenheterna (KS delegat-
ionsordning, rev 2016-09-26) samt kontroll av så väl lärarlegitimation som ämnesbehö-
righet för den specifika tjänsten.

Enligt intersrjuer framgår att inga anställningsavtal skrivs innan kandidaten har uppvisat
examensbevis och eventuell lärarlegitimation samt utdrag ur brottsregistret. Rektorerna
upplever inga svårigheter med att kontrollera detta då kandidaten antingen uppvisar gil-
tiga dokument eller inte. I verksamheten tillsvidareanställs endast personer med lärarlegi-
timation, undantag görs för visstidsanställning. Visstidsanställning av lärare utan lärarle-
gitimation, dvs. obehöriga lärare, görs exempelvis då ingen behörig sökande finns eller vid
specifika ämnen eller andra svårrekryterade situationer. Vid dessa fall anställs personen
visstid på terminsbasis, samt i undantagsfall för ett år. Vilket är i enlighet med skollagen.

I personalsystemet där all personal finns upplagd finns för var5e lärare en ruta som bockas
i om personen har adekvat utbildning, dvs. är behörig. Enligt akhiell personallista framgår
att i38 personer är anställda som lärare varav iig har en tillsvidareanställning, dvs. drygt
86 procent. Av personallistan framgår ej om samtliga med tillsvidareanställning är behö-
riga eller ej. De övriga ig har främst en allmän visstidsanställning eller övrig anställning
med företräde, vilka både är anställningar för obehöriga lärare.

Det går ej att utläsa i systemet vilka ämnen läraren undervisar i kopplats till legitimation-
en, dvs. om behörighet finns för den specifika tjänsten (avser främst grundskolans högre
åldrar).

3.y.:.. Bedömning
Vi gör bedömningen att de rutiner som finns vad gäller kontroll av behörighet innan an-
ställning är ändamålsenliga och kända i organisationen. I de fall då obehöriga lärare be-
höver anställas används anpassade anställningsformer.
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3.2* J&I * Kontrollmål 2 - Kartläggning/uppfiljning av
lärarnas kompetenser genomförs.

3.».y. Iakttagelser
Vid delårs- och årsrapport redovisas åtagandet att Töreboda kommuns medarbetare har
rätt formell kompetens för sina uppdrag. Rapporteringen går till kommunstyrelsen. Inom
utbildningsområdet används tre styrmått kopplat till åtagandet, dessa berör personalens
kompetens inom förskola, skola och fritidshem. Vid delårsrapporten 2016 uppnåddes inte
målvärdet kring legitimerade lärare, se nedan tabell. Anledningen till att det finns obehö-
riga lärare i verksamheterna uppges vara svårigheten att rekrytera då det finns en brist på
legitimerad personal.

Styrmått

Andel legitimerade lärare som
undervisar i varje enskilt ämne
är högre än go procent.

Utfall

87

Målvärde

minst 90

Lärarbehörigheten redovisas även på enhetsnivå, vilket rapporteras i planerings- och upp-
följningssystemet Stratsys, där skolenheterna kommenterar sitt respektive utfall, se tabell
nedan. Ingen av grundskolorna har ioo procent legitimerade lärare. Målvärdet är satt till
minst go procent, vilket uppnås av tre skolor. Det finns en spridning mellan 66 och g6
procent behöriga lärare i de fem grundskolorna.

Skolenhet

Kilenskolan

Björkängsskolan

Moholms skola

Utfall

95

66

96

Målvärde Kommenför

minst 90

minst 90

minst 90

6 obehöriga lärare

obehörig lärare itextilslöjd samt
4 lektioner varje onsdagar

Älgarås skola 85 minst 90 obehörig lärare i idrott och SVA'

Centralskolan 93 minst 90

"Svenska som andraspråk

Varje år sammanställs en kvalitetsrapport för grundskolan. I Kvalitetsrapport läsåret
15/16 (2016-10-31) lämnas en kort analys av personalens kompetens. Bland annat har
samtlig personal under läsåret genomgått kompetensutveckling i normkritiskt förhåll-
ningssätt, vidare påbörjades Bästa skola och Läslyftet vilket fortgår kommande läsår. Vad
gäller kompetens för uppdraget beskrivs att förutom i slöjd och några personal som arbe-
tar som dubbla pedagoger så är de flesta lärare legitimerade.

I internkontrollplanen 2016 för Utbildnings- och kulturverksamheten finns inga moment
som inkluderar kontroll av behörighet eller kompetens. De delar som tas upp för kontroll
är: frånvarorapportering, erbjudande av barnomsorgsplats, barn/elevers trygghet i verk-
samheten, betygsresultat åk g och systematiskt kvalitetsarbete i löneprocessen. Inte heller
i personalenhetens internkontrollplan återfinns kontroll av behörigheter och/eller kompe-
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tensen. De delar som personalenhetens internkontrollplan för 2016 innehåller är: säker-
ställa rätt förhandlingsunderlag, övertid, semester och flextid.

Under 2011 påbörjades en kartläggning av lärarnas behörigheter genom att personalens
betyg samlades in inför kravet på lärarlegitimation. På gnind av ändrade instruktioner
kring vem som ska ansöka om legitimationen färdigställdes aldrig kartläggningen och
rapporterades inte till kommunstyrelsen. De insamlade betygen finns samlade i en pärm
och var tänkt att kompletteras löpande. Vid vår granskning av pärmen framgick att det
inte gjorts någon uppdatering sedan 2011.

I granskningen genomfördes 35 stickprovskontroller av anställda inom grundskolan från
2014-Ol till 2016-08 i syfte att söka svar på i vilken utsträckning lärarna har behörighet,
om de innehar lärarlegitimation samt om det finns dokumentation av kontroll mot belast-
ningsregistret. Stickprovskontrollen genomfördes i personalarkivet där personalakterna
ska förvaras enligt personalchef. Enligt Förslag till dokumenthanteringsplan :zozi-:aoz3
framgår att kopia på anställningsinformation ska förvaras i närarkiv eller expedition, ko-
pia på personaldossier ska sändas till expedition efter att person slutat. Huruvida doku-
menthanteringsplanen är antagen och giltig framgår ej.

Stickprovskontrollen från personalarkivet visade att":

24 av 35 personalakter fanns i personalarkivet.

3 av dessa 24 var uppdaterade med senaste anställningskontrakt.

Samtliga av dessa tre hade lärarexamen eller adekvat utbildning.

* Lärarlegitimation återfanns för 2 av 35 stickprov.

I inget stickprov fanns notering om att utdrag från belastningsregistret visats upp.

Det visade sig istället att personalakterna fanns ute i verksamheterna på respektive enhet.
Med anledning av detta tog vi även del av ett register över lärarlegitimationer som förva-
ras hos en av enheterna. Resultatet av detta kompletterar även stickprovskontrollen i bi-
laga 2. Den kompletterade granskningen omfattade i8 av de 35 stickproven och att i4 av
dessa i8 hade inkommit med lärarlegitimation.

Efter att ha träffat tjänstemannen med tillgång till registret över inkomna lärarlegitimat-
ioner framgick även att det ute i verksamheten finns viss kartläggning av lärarnas kompe-
tenser. Vi tog del av kartläggningen för F-6 som beskriver lärarnas behörighet, ivilka äm-
nen och åldrar de undervisar samt om de innehar lärarlegitimation. Kartläggningen om-
fattar 4 av 5 grundskolor i Töreboda kommun. Om liknande kartläggning sker i samtliga
verksamheter framgick däremot inte.

3.:..:.. Bedömning
Vår bedömning är att uppföljning görs av lärarnas behörighet, detta redovisas årligen för
kommunstyrelsen i samband med delårs- och årsrapport. Någon systematisk kartläggning

1 l Bilaga 2 finns tabell med fullständigt resultat från stickprovskontrollen.
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på övergripande nivå av ämnesbehörighet genomförs inte. Däremot sker en kartläggning
av kompetens på enhetsnivå i arbetet med planering och schemaläggning.

Stickprovskontrollen visade att arkivet inte innehåller aktuella handlingar, eller att all
personal återfinns. Sammanställning på övergripande nivå kring lärarlegitimationer sak-
nas. Här bedömer vi att det finns behov att tydliggöra rutiner kring var olika handlingar
ska förvaras.

Rekommendation

Vi rekommenderar att:

- det förslag på dokumenthanteringsplan 2011-2013 skulle enligt rutinen reviderasijanu-
ari 2016. För att upprätthålla aldualitet finns behov av att fastställa denna rutin samt im-
plementera denna i organisationen. Vår bedömning är att detta skulle öka tydligheten för
var olika dokument ska förvaras.

3.3. Kontrollmål 3 - Vilka dokumenterade rutiner
finns för registerkontroll?

3.3.y. Iakttagelser
Enligt Förslag till dokumenthanteringsplan :zoyi-:aoy3 framgår förslag på att originalet
från utdrag ur polisregistret ska bevaras hos expeditionen. Det ska vara åldersbeständigt
och sändas till personalakt. Om dokumentet är antaget samt om revidering skett per
2016-Ol-13, framgår ej.

På kommunens intranät återfinns en chefshandbok som alla chefer har behörighet till. Av
chefshandboken framgår bland annat hur man som chef ska genomför en rekrytering och
anställning av en ny medarbetare. Under avsnittet Introduktion av nyanställd klargörs
registerutdrag från polisen, där det beskrivs att för den som ska anställas för att arbeta
med barn och unga under i8 år inom skola, barnomsorg och LSS krävs att medarbetaren
uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret samt att detta ska lämnas i obrutet kuvert till
rekryterande chef. Direktlänk till blanketter för registerutdrag finns. Det finns även en
checklista för introduktionsprogram, där bland annat ett antal saker som ska utföras in-
nan anställning beskrivs, exempelvis anställningsavtal och polisregistret.

Vid intervju med personalenheten framgår att det är personalenheten som ansvarar för
att uppdatera intranätet med eventuella tillägg till rutiner samt informera verksamheterna
om dessa. Det framgår också att ansvaret för att kontrollera registerutdrag ligger hos den
rekryterande chefen. Av intersrjuer framgår rutinen och ansvarsfördelningen vara känd
bland rektorer, som är rekryterande chef för skolenheterna. De inter':uade rektorerna
menar att en kandidat som ska nyanställas alltid ska uppvisa utdrag ur belastningsregister
- utan undantag. De beskriver samtidigt att rutinen om att kuvertet från polisen ska vara
obrutet inte varit lika känd.

3.3.:z. Bedömning
Vår bedömning är att det på ett tydligt sätt framgår av informationen i chefshandboken
att registerkontroll ska genomföras. Chefshandboken och rutinen framgår även vara känd
iverksamheten. Däremot återfinns informationen om registerutdrag under rubriken in-
troduktion av nyar»ställd, vilket gör att det kan tolkas som något som utförs efter anställ-
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ning i samband med introduktionen. För att förtydliga vikten av att registerutdrag alltid
ska inhämtas innan anställning kan informationen flyttas till ett tidigare steg i rekryte-
ringsprocessen.

3.4. Kontrollmål 4 - I vilken utsträckning genomförs
registerkontroller?

3.4.y. Iakttagelser
Enligt Chefshandboken som finns tillgänglig för samtliga chefer via kommunens intranät
ska alla som anställs för att arbeta med barn och unga under i8 år inom skola, barnom-
sorg och LSS uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Vid inter:uer med personalen-
heten uppges att det förutsätts att detta följs ute i verksamheterna samt att inga indikat-
ioner på avvikelse har uppmärksammats.

Vid intervju med rektorer framgår att registerkontroller alltid sker vid nyanställningar. I
samband med att en ny medarbetare ska anställas får denne uppvisa ett utdrag ur belast-
ningsregistret. Om kandidaten inte skulle uppvisa ett utdrag avbryts anställningsproces-
sen och inget kontrakt skulle enligt rektorerna skrivas.

Vid den stickprovskontroll som genomförts av personalakter i arkivet återfanns inget ut-
drag ur belastningsregistret eller information om kontrollen. Därmed har det inom ramen
för granskningen ej verifierats om registerkontroller är utförda i enlighet med rutin. Per-
sonalakter uppges även finnas ute på respektive enhet där ytterligare information finns
med. I kommunens personalsystem frarngår inte om registerkontroll har gjorts och kon-
trollen noteras inte på något ställe efter att den har genomförts.

I internkontrollplanen för 2016 återfinns ingen kontroll eller område kopplat till register-
kontroller.

3.4.:?.. Bedömning
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte på ett ändamålsenligt sätt säkerställer att
registerkontroller utförs i samtliga fall.

Rutinen för registerkontroll framgår vara känd i organisationen och ses som en självklar
del av anställningsprocessen. Vi bedömer att personalakterna i personalarkivet ej är full-
ständiga då vissa anställda saknas i arkivet och för andra saknas i flera fall anställnings-
kontrakt och information om registerkontroll.

Rekommendation

Vi rekommenderar att

- säkerställa att rutinerna kring registerkontroller efterlevs genom att genomförda kon-
troller följs upp.

- personalakterna i arkivet uppdateras och att det säkerställs att samtlig personal åter-
finns.
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3-5- Kontrollmål 5 - Vilken uppfiljning ati register-
kontrollen har kommunstyrelsen genomfi5rt?

3.5.i. Iakttagelser
Kommunstyrelsen ska enligt reglementet (2010-12-13) bland annat se till att verksamhet-
en bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de före-
skrifter som kan finnas i lag. I Skollagen (2010:800) klargörs i § 3i att den som blir erbju-
den en anställning inom skolan2 ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret till arbetsgi-
varen, i detta fall rektor. Om inget registerutdrag har lämnats får ingen anställning ske.
Undantag ges endast för förnyad anställning inom ett år på annan plats inom kommunen.
Kommunstyrelsen har därmed att tillse att ingen anställs inom skolan utan att registerut-
drag har mottagits.

Vid en genomgång av Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll från år :?oi5 återfinns
ingen rapportering av seende registerkontroller, se bilaga s.

Vid inter:uer framgår att det inte finns någon eller i övrigt samlad
dokumentation som på ett översiktligt sätt påvisar att registerkontroller är genomförda
vid samtliga anställningar och praktiktillfällen. Då det är respektive rektor som anställer
lärare är det också denne som begär in registerutdragen samt, enligt intervju, förvarar
dessa ute på skolenheten. Ingen uppföljning eller dokumentation för registerkontroll upp-
ges ha begärts in eller efterfrågats från centrala staben eller kommunstyrelsen.

I personalsystemet WinLas återfinns alla anställda och information om anställningen. Ett
arbete pågår med att undersöka huruvida det är möjligt att utveckla vyn och lägga in in-
formation om att registerkontroll är genomförd, exempelvis genom en kryssruta. Tanken
är även att det på ett enkelt sätt ska gå att få ett utdrag med en sammanställning över11011 0 00

samtliga medarbetare. I dagsläget finns ingenting rföistrerat om-regföt;rko;ro::'er': ;eS
sonalsystemet.

Enligt de inter:uade skulle en uppföljning av genomförda registerkontroller kunna utfö-
ras genom att sammanställa den information som finns ute på skolenheterna.

3.5.:z. Bedömning
Vår bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Kommunstyrelsen har inte begärt
uppföljning av registerkontroller och har därför inte säkerställt att dessa genomförs i en-
lighet med lagtext. Uppföljning eller sammanställning av registerkontroller saknas även
centralt på barn- och ungdomsenheten samt hos personalenheten.

Rekommendation

Vi rekommenderar att rutiner för uppföljning av genomförda registerkontroller tas fram
och att kommunstyrelsen säkerställer att dessa efterlevs.

Om personalsystemet möjliggör att exempelvis en kryssruta kan läggas till för elektronisk
signering av chef när registerkontroll är genomförd skulle det innebära ett tidseffektivt
sätt att underlätta uppföljning.

2 Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskolan.
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4. Bilagor

4.z. ?Bi/aga z - Protokollgenomgång

Datum Ärende Hantering

KS 2015-Ol-07 -Anmälan om kränkande Informationen läggs till
behandling handlingarna

KS 2015-Ol-26

KS 2015-02-04 -Anmälan om kränkande

behandling

-Information om undervis- Informationen läggs till
rungen li särskolan handlingarna
-Information om systema-
tiskt kvalitetsarbete

KS 2015-03-04 Anmälan om kränkande Informationen läggs till
behandling enl. Skollag 6 handlingarna
kap § 10

Sammanhållen åk 4-6 Beslut

Ks 2015-03-25

Ks 2015-04-15

KS 2015-05-06

KS 2015-05-20

KS 2015-06-10

KS 2015-09-02

KS 2015-10-07

KS 2015-11-04

KS 2015-11-25

KS 2015-12-14
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My Nysttaöm

Projektledare
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4.2. Bilaga 2 - Stickprovskontroll personalakter
Anställd, Akt finns i Akt uppdaterad i Typ av an- Lärar- Innehar lärarlegi- Registerkontrou

Nr år arkivet arkivet ställning examen timation genomförd

1 2014 Ja Ja Tillsvidare Ja Ja Framgår ej
3 2015 Nej Ja? Framgår ej
4 2016 Nej Ja'* Framgår ej
5 2016 Nej Framgår ej Framgår ej
6 2014 Nej Framgår ej Framgår ej
7 2014 Ja Nej Ja Framgår ej
8 2014 Ja Nej Ja'(l Framgår ej
9 2015 Ja Nej Framgår ej Framgår ej
10 2016 Ja Nej Ja' Framgår ej
11 2015 Ja Nej Framgår ej Framgår ej
12 2014 Ja Nej Framgår ej Framgår ej

13 2016 Nej Ja' Framgår ej
14 2014 Ja Nej Framgår ej Framgår ej

15 :?oi6 Ja Nej Framgår ej Framgår ej
i6 2014 Ja Nej Ja' Framgår ej
17 2015 Nej Framgår ej Framgår ej
i8 2014 Ja Nej Ja' Framgår ej
19 2014 Nej Ja' Framgår ej
20 2016 Ja Nej Framgår ej Framgår ej
21 2015 Ja Nej Ja'* Framgår ej
22 2016 Ja Nej Framgår ej Framgår ej
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23 2016 Nej Framgår ej Framgår ej

24 2014 Ja Nej Framgår ej" Framgår ej

25 2016 Nej Framgår ej Framgår ej

26 2015 Ja Nej Ja' Framgår ej

27 2015 Ja Nej Framgår ej" Framgår ej
28 2014 Ja Nej Framgår ej" Framgår ej

29 2014 Ja Ja Tillsvidare Ja Framgår ej' Framgår ej

30 2015 Ja Nej Ja Framgår ej

31 2014 Ja Nej Ja' Framgår ej

32 2016 Ja Nej Ja' Framgår ej

33 2014 Ja Nej Framgår ej Framgår ej

34 2015 Nej Framgår ej Framgår ej

35 2015 Ja Ja Visstid Adekvat Framgår ej Framgår ej

36 2015 Nej Ja' Framgår ej
"Efter komplettering från en av verksamheterna där i8 av 35 personalakter fanns.
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Revisionsrapport - Granskning av registerkontroll och
behörigheter inom grundskolan

PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Töreboda kommun genomfört en
granskning av registerkontroll och behörigheter inom grundskolan.

Granskningen har sammanfattats i bifogade rapport, som revisorerna behandlat på
sammanträde 2016-1l-24

Revisionsfrågan var; Säkerställer kommunstyrelsen vid rekrytering att lärarna har en
äridamålsenlig utbildning för att klara av sitt uppdrag och att skollagens regler om
registerkontroll efterföljs och fungerar efjfektivt inom prskolan, prskoleklassen,
fritidshemmet, grundskolan?

Vår sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen till viss del säkerställer att lärar-
na har ändamålsenlig utbildning och att registerkontroller genomförs enligt skollagens
regler, det finns dock behov av ökad uppföljning för att säkerställa efterlevnad. De vi
rekommenderar att kommunstyrelsen ska säkerställa är följande:

Dokumenthaneringsplanen uppdateras och implementeras.
Personalakterna i arkivet uppdateras och att det säkerställs att samtlig personal
återfinns.

Rutiner för uppfö5ning av genomförda registerkontroller fastställs.

Revisorerna beslutade att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Revisorerna förväntar sig ett svar från kommunstyrelsen med kommentarer till förslagen
till rekommendationerna. Svaret bör vara revisorerna till handa senast 2017-Ol-31.

För revisorerna i Töreboda kommun

???A=?
Bo Kindbom

Ordförande

2,;?»@
Ronny Jönsson
Vice Ordförande
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Utveckling av Guldgruvan till ett kreativt upplevelsecenter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Guldgruvan utvecklas till ett kreativt upplevelsecenter. Kostnaden beräk-
nas tilll080 000 kronor per år samt en engångskostnad om 150 000
kronor 2017.

2. Finansieringen sker med nuvarande medel 180 000 kronor, föreslagen
utökning i20l7 års budget 250 000 kronor och minskade kostnader för
studieresor 100 000 kronor. Resterande 700 000 kronor finansieras ur

kommunstyrelsens förfogandeanslag för 2017. För kommande år uppma-
nas Guldgruvan att undersöka möjligheterna att söka bidrag och medfi-
nansiering från andra parter.

Sammanfattning av ärendet

Guldgruvan är ett återanvändningscenter i Töreboda. Centret är ett samar-
bete mellan förskolan, skolan, fritidshem och näringsliveti kommunen. Ge-
nom att ta vara på rest-och spillmaterial från företagen erbjuds barnen/elev-
erna ett material som inte står för rätt eller fel utan uppmuntrar till att ut-
veckla barnens kreativitet och att tänka utanför ramar och mallar. Barnens

fantasi sätter gränserna för vad materialet blir. Det viktiga är inte vad ett
material har varit utan vad det kan bli. Skräp är det som återstår när fantasin
har tagit slut. Guldgruvan finns för närvarande på TM Automations övervå-
ning. En lämpligare lokal söks. Den bör ligga centralt och nära buss- och tåg-
förbindelser för att enkelt möjliggöra för besökare att besöka anläggningen.

Guldgruvan önskar bli ett kreativt upplevelsecenter med syfte att vara ett
stöd till pedagogiska verksamheter och bidra till att fler söker till utbild-
ningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Man ska främja intres-
set för teknik, naturvetenskap, hållbar utveckling och matematik. På centret
ska barnen ges möjlighet att utveckla och stärka sin initiativförmåga, förmåga
att lösa problem, självständigt tänkande och kreativitet. Lärande sker på
många sätt, Guldgruvans ambition är att ge fler möjligheter och infallsvinklar
till lärande.

Guldgruvan och miniupplevelsecenter visades i december 2015. Verksam-
heten rönte stort intresse i Skaraborg. Guldgruvan vänder sig bland annat till

?Justerare

[,C,17F!t
Utdragsbestyrkande
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förskolebarn vilket blir en komplettering till övriga liknande verksamheter
som finns i Skaraborg. Möjlighet till medfinansiering undersöks.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 3 juni 2015, § 66
Förskollärarna Eleonor Anderssons och Susanne Edyardssons skriyelse

om Utveckling Guldgruvan den 12 juni 2015
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2016 med
bilaga Guldgruvans resurscenter
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 10 november 2 016, § 110
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 380
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 25 januari20l7 med
bilaga Guldgruvans resurscenter
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 februari 2017, § 6

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2016 att återremittera ären-
det till Utbildnings- och kulturutskottet för ändrat förslag till finansiering.

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 februari 2017 föreslå kom-
munstyrelsen besluta att:
* Guldgruvan utvecklas till ett kreativt upplevelsecenter

Kostnad är beräknad till 1080 tkr i årskostnad samt 150 tkr i engångskost-
nad för 2017

Finansiering sker med nuvarande medel 180 tkr, föreslagen utökning i
2017 års budget 250 tkr, minskade kostnader för studieresor 100 tkr
Resterande 700 tkr finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag

*

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Guldgruvan utvecklas till ett kreativt upplevelsecenter.
Kostnaden beräknas tilll080 000 kronor per år samt en engångskostnad om
150 000 kronor 2017. Finansieringen sker med nuvarande medel 180 000
kronor, föreslagen utökning i20l7 års budget 250 000 kronor och minskade
kostnader för studieresor 100 000 kronor. Resterande 700 000 kronor finan-

sieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Pernilla Johansson (C): Tillägg "2017" i slutet av meningen "Resterande
700 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag". För
kommande år uppmanas Guldgruvan att undersöka möjligheterna att söka
bidrag och medfinansiering från andra parter.

<7/!
Justerare

/J4m
Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Pernilla
Johanssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

?Justerare

;$« smt
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Utveckling Guldgruvan

Förslag till beslut

Utbildning och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Att Guldgruvan utvecklas till ett kreativt upplevelsecenter.*

* Kostnad är beräknad tilll080 tkr i årskostnad samt 150 tkr i
engångskostnad.

* Finansiering sker med nuvarande medel 180 tkr, föreslagen
utökning i 2017 års budget 250 tkr, minskade kostnader för
studieresor m.m. lOOtkr. Sammanlagt 530 tkr.

* Resterande 700 tkr finansieras ur kommunstyrelsens
förfogandeanslag.

Bakgrund

Guldgruvan är ett återanvändningscenter i Töreboda. Centret är ett
samarbete mellan förskolan, skolan, fritidshem och näringsliveti
kommunen. Genom att ta vara på rest- och spillmaterial från företagen
erbjuds barnen/eleverna ett material som inte står för rätt eller fel utan
uppmuntrar till att utveckla barnens kreativitet och att tänka utanför
ramar och mallar. Barnens fantasi sätter gränserna för vad materialet
blir. Det viktiga är inte vad ett material har varit utan vad det kan bli.
Skräp är det som återstår när fantasin har tagit slut.

Guldgruvan finns för närvarande på TM automotions övervåning.

En lämpligare lokal söks, den bör ligga centralt och nära buss och
tågförbindelser för att enkelt möjliggöra för besökare från andra
kommuner att besöka anläggningen.

Sammanfattning av ärendet

Guldgruvan och det miniupplevelsecenter som visades i december 2015.
Verksamheten har rönt stort intresse i Skaraborg. Guldgruvan vänder
sig bl.a. till förskolebarn vilket blir en komplettering till övrig
verksamhet i Skaraborg.

Det ska bli ett kreativt upplevecenter med syfte att vara ett stöd till
pedagogiska verksamheter och bidra till att fler söker till utbildningar
med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Man ska främja intresset
för teknik, naturvetenskap, hållbar utveckling och matematik.
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På centret ska barnen ges möjlighet att utveckla och stärka sin
initiativförmåga, förmåga att lösa problem, självständigt tänkande och
kreativitet.

Kostnadsberäkning

Kostnaden för att starta ett upplevelsecenter

Lön för två pedagoger a ca 375 tkr

Hyra av lokal

Förbrukningsmaterial, annonser m.m.

750 tkr

240 tkr

50tkr

Engångskostnader

Inköp av modern teknik

Hyllor, belysning mm

100 tkr

50tkr

Finansiering:

I nuvarande budget finns för personal och hyra

I2017 års budget finns förslag med ytterligare

Minskade kostnader för studieresor, material UKU

180 tkr

250tkr

lOOtkr

Dessutom bör projektmedel och sponsorpengar vara möjligt att söka.

Då upplevelsecentret varit igång under ett år kan bidrag från skolverket
beviljas. De center som fått bidrag för 2016 har fått ca 400-1 600 tkr.

Marita Friborg

Barn- och utbildningschef

Bilaga:

Guldgruvans resurscenter



Guldgruvans Resurscenter

Guldgruvans resurscenter är en plats som riktar sig till barn och elever samt pedagoger inom
kommunens för- och grundskola, på sikt kanske även till allmänheten. Syftet är att utveckla barn och
elevers intresse och kunskaper inom matematik, teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling. Vi vill
stimulera kommunens barn och ungdomar att förstå, uppleva och pröva på dessa ämnen med hjälp
av återanvändningsmaterial ihop med modern teknik på ett lekfullt sätt. Det blir en plats för lärande,
problemlösning, kreativitet, experiment, glädje och nyfikenhet.

Under flera år har förskola och grundskola sett behovet av att utveckla barn och elevers intresse och
kunskaper inom matematik, teknik och naturvetenskap. För att nå detta har flera olika insatser och
projekt genomförts, både på enheterna och gemensamt i kommunen. Nu vill vi ta ytterligare ett steg
och starta ett resurscenter, ett experimentellt och kreativt center som riktar sig till barn och elever
inom för- och grundskola samt pedagoger. Guldgruvan ger nya förutsättningar och möjigheter till
Iärmiljöer där barn, elever och pedagoger tillsmannas utvecklar lusten till lärandet och som
förhoppningsvis på sikt leder till att fler barn når de uppsatta målen inom dessa ämnen.
Förhoppningsvis kan det även vara ett lockande tillägg vid nyrekrytering av förskollärare/lärare då
man ser detta som ett positivt tillägg för sin verksamhet.

Guldgruvan är en plats för experiment, kreativitet och lärande och vårt resurscenter är även en plats
för kompetensutveckling och lärande r6r alla medarbetare inom våra verksamheter. Här kan du som
pedagog låta dig inspireras i alternativa lärmiljöer eller använda Guldgruvan som en samlingsplats fi5r
möten och konferenser. Centret ska vara en självklar mötesplats för närsamhällets alla invånare, en
plats för integration och för olika grupper inom kommunens/grannkommuners verksamheter, möten
med konstnärer, Högskolan Skövde, Makerspace m.m.
Skolverket lämnar nu förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller
för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. Strategin innehåller förslag till
insatser som syftar till att alla elever och personal ska utveckla en digital kompetens som de behöver.
Dessutom ska tillgången till digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att
resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Erbjuds olika modern teknik på resurscentret
kanske inte samma digitala verktyg behöver köpas in på alla enheter.

Resurscentret präglas av en tanke om hållbar utveckling och kommer förhoppningsvis att utvecklas
och växa utifrån barnens och elevernas intressen samt de behov verksamheterna identifierar. På det
sättet är Guldgruvan en investering i vår gemensamma framtid. Tillsammans kan vi ta ett större
ansvar för hållbar konsumtion och ta tillvara och återbruka företagens material som kan få nytt liv i
våra barn och elevers händer.

Våra barn och elever är morgondagens Världsmedborgare. Vi ska ge dem stabila rötter och starka
vingar för att kunna ta sig an framtiden. Vi vill vara med och skapa kompetenta samhällsmedborgare
som kan skapa och förverkliga nya ideer och bli nya krafteri näringslivet!

Elenor Andersson Susanne Edvardsson
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Digitala lås och nycklar inom äldreomsorgens hemtjänst

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

!. Töreboäakommuninfördigitalanycklarihemvårdenunder2017.
Detta genomförs genom att digitala nycklar hanteras i personalens
mobiltelefoner.

2. För investeringen anslås 430 000 kronor som ett tillägg i budget
2017.

3. I,öpande årliga driftkostnader finansieras av verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

I hemvårdens lokaler förvaras två nycklar till varje brukare som har ett
trygghetslarm installerat. Detta sätt att hantera flera olika nycklar är
tidsödande och ineffektivt. Risken att förlora nycklar och att nycklar
kommer i orätta händer är stor. Det händer ofta att personal måste köra
långa sträckor eller vänta in varandra utmed vägen för att växla nycklar.

En effektiv lösning är digitala nycklar som hanteras i personalens
mobiltelefoner. Resultatet blir mindre administration, minskat antal resor

(till exempel på grund av glömda nycklar), mer tid för vård och omsorg samt
bättre rrföjlighet till uppfö5ning för att kvalitetssäkra verksamehten. Det finns
möjlighet att koppla ihop de digitala nycklarana med nuvarande verksam-
hetssystem Procapita och Lifecare.

Kostnadsberäkning

Investering
Lås (270 stycken) 430 000

?Justerare
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Engångskostnad ärift

Installatiorispaket
Installation av alla nya lås (tid och resor)

44000

45 000

Inköp av smartphones
Summa:

58 000

147 000

Årlig driftkostnad

Månadskostnad för app/mobil, 35 kronor/månad
och mobil

15 nya lås/år (slitage och nya brukare 1600 kronor/lås
Drift av server, uppskattning
Kapitalkostnad
Summa:

20 000

24 000

20 000

51000

115 000

Beslutsunderlag

Äidreomsorgscheferna Ann-Sofie Eklund Karlsson och Ulrika Berglunds tjäns-
teskrivelse den 9 januari 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 januari 2017, § 7
Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 43
Ekonomiberedningens protokoll den 15-16 februari 2017, § 10

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 16 januari 2017 föresU kommun-
styrelsen besluta fö5ande;
* Införande av digitala nycklar i hemvården genomförs enligt förslag

Införandet sker under 2017

Engångskostnaden för införandet görs som ett tillägg iinvesteringsbud-
get20l7
Löpande årliga kostnader får finansieras av äldreomsorgsverksamheten

*

*

*

Kornmunstyrelsen beslutade den 1 februari 2017 följande;
Frågan om införande av digitala nycklar i hemvården och finansieringen av
engångskostnaden, 577 000 kronor, kompletteras med en investeringskalkyl
och överlämnas till investeringsberedningen (vid ekonomiberedningens sam-
manträde den 7 februari 2017). Löpande årliga kostnader finansieras av
äldreomsorgsverksamheten.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Ekonomiberedningen beslutade den 15-16 februari 2017 föreslå
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta följande;
* Införande av digitala nycklar i hemvården genomförs under 2017

genom att digitala nycklar hanteras i personalens mobiltelefoner.
För investeringen anslås 430 000 kronor som ett tillägg i budget
2017.

Löpande årliga driftkostnader finansieras av verksamheten.

*

*

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

?]usterare
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TÖREBODA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 
Ann-Sofie Eklund-Karlsson Dnr: KS 2017/0007 
Ulrika Berglund 
Äldreomsorgschefer Datum 2017-01-09 
 

 
Postadress Telefon Fax E-post Postgiro  
Box 83 0506-180 00 Växel 0506-180 21 kommunen@toreboda.se 12 09 00 – 6 
545 22 Töreboda 

 
   
 Vård- och omsorgsutskottet 
 
 
 

Digitala nycklar hemvården 
 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att införande av digitala nycklar i hemvården 
genomförs enligt förslaget nedan och sker under 2017. 
Engångskostnaden för införandet äskas som ett tillägg i budget 2017. 
Löpande årliga kostnader får finansieras av verksamheten. 

Bakgrund 

I hemvårdens lokaler förvaras två nycklar till varje brukare som har ett 
trygghetslarm installerat. Detta sätt att hantera flera olika nycklar är tidsödande 
och ineffektivt. Risken att förlora nycklar och att nycklar kommer i orätta händer 
är stor. Det händer ofta att personal måste köra långa sträckor eller vänta in 
varandra utmed vägen för att växla nycklar. 
 

Ärendet 

En effektiv lösning är digitala nycklar som hanteras i personalens mobiltelefoner. 
Resultatet blir mindre administration, minskat antal resor (t ex på grund av 
glömda nycklar), mer tid för vård och omsorg samt bättre möjlighet till 
uppföljning för att kvalitetssäkra verksamheten. Det finns möjlighet att koppla 
ihop de digitala nycklarna med nuvarande verksamhetssystem Procapita och 
Lifecare. 
 
 
Töreboda som ovan 
 
 
 
Ann-Sofie Eklund-Karlsson Ulrika Berglund 
Äldreomsorgschef Bitr. Äldreomsorgschef 
 
 
 
Bilaga: Kostnadsberäkning  
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Bilaga till Digitala nycklar hemvården 
 

Kostnadsberäkning 

Engångskostnad 

Installationspaket    44 tkr  
Lås (270 stycken)  430 tkr  
Installation av alla nya lås (tid och resor)   45 tkr 
Inköp av smartphones     58 tkr 
   ______________________________________ 
           Summa: 577 tkr 
 

Löpande kostnad 

Månadskostnad för app./mobil 35 kr/månad/mobil 1680 kr/månad 
15 nya lås/år (slitage och nya brukare) 1600 kr/lås 24 tkr/år 
Drift av server där systemet befinner sig, 
ej fått besked av IT-enheten , uppskattning 20 tkr/år 
                                                                                ______________________________________________ 
                                                                                        Summa: 64 160 kr/år 
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Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för 2016.

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsoplaneraren har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för
Folkhälsorådet 2016.

Folkhälsorådet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Folkhälsorådets
verksamhetsberättelse för 2016.

Beslutsunderlag

Folkhälsoplanerarens tjänsteskrivelse den 16 februari 2017
Folkhälsorådets protokoll den 21 februari 2017, § 7
Folkhälsorådet Töreboda, Verksamhetsberättelse 2016 den 22 februari
2017

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare

;§ (,' Å479#-
Utdragsbestyrkande
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Inledning 
 
Folkhälsorådet i Töreboda bedrivs i samverkan mellan Töreboda kommun och Västra Götalandsregionen, 

Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan regleras i ett avtal vars syfte är att utveckla 

folkhälsoarbetet. Hälso-och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg antog 2010 ett mål om att” Skaraborg ska 

ha bäst hälsa 2020” kopplat till detta mål antogs även en strategisk folkhälsoplan med en konkret 

beskrivning av hur nämnd och kommun skulle arbeta tillsammans. Under 2016 har Hälso-och 

sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg givit ytterligare uppdrag till Folkhälsoenheten Skaraborg med 

utgångspunkt ifrån den strategiska folkhälsoplanen. 

 

Töreboda kommun antog utmaningen om att ” Skaraborg skulle ha bäst hälsa 2020” och har antagit ett 

fullmäktigemål som bygger på nämndens mål samt ett antal indikatorer för uppföljning. Målet lyder enligt 

följande; I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl 

psykiskt som fysiskt välbefinnande liksom sunda matvanor. Åtagandena som är kopplade till 

målet och som ska följas upp i Stratsys presenteras nedan; Andel personer som upplever psykiskt 

välbefinnande ökar, andelen personer som upplever förbättrat självskattat hälsotillstånd 

ökar, bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar samt att antalet 

individer med fetma minskar. Dessa åtaganden är kopplade till ett antal styrmått som lyder 

enligt följande; andel individer med fetma minskar med fyra procent jämfört med tidigare 

mätning, användandet av narkotika minskar med två procent jämfört med tidigare 

mätning, användandet av alkohol minskar med två procent jämfört med tidigare mätning.  

 
Folkhälsorådets roll är att stötta, utveckla och samordna folkhälsoarbetet och arbeta i enlighet med de 

prioriterade områdena. Det ska integreras i Västragötalandsregionens verksamheter samt i Töreboda 

kommuns verksamhet. För att nå målet bedrivs arbetet även i samverkan med studieförbund, ideella 

organisationer samt företag. 

 

I rådet finns kommunledningens politiker och tjänstemän samt Västragötalandsregionens politiker från 

Hälso-och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg samt primärvård och tandvård. I föreliggande uppföljning 

redogörs för de områden som Folkhälsorådet under året initierat och utvecklat tillsammans med 

verksamheterna utifrån fullmäktigemålet, se folkhälsoplan 2016-2018.    
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Törebodas folkhälsoråd 
 

Folkhälsorådet i Töreboda inordnas direkt under kommunstyrelsen. Ledamöterna representerar Östra 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande i samtliga utskott i kommunen samt två av de gemensamma 

MTG nämnderna, dvs Miljö och byggnadsnämnden samt Tekniska nämnden. Rådet består även av 

kommunens ledande tjänstemän samt tjänstemän inom primärvård och tandvård. Sammansättning under 

året såg ut på följande sätt: 

 

 Ledamöte                           Ledamöter;  Bengt Sjöberg, Kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande 

  Roland Wanner, vice ordförande, Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden           

  Iowan Hedendahl Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden.   

                                             Lars-Åke Bergman, utvecklingsutskottet  

                                            Marianne Asp Henrysson utbildning- och kulturutskottet   

                                            Anne-Charlotte Karlsson, Utbildning- och kulturutskottet 

  Mikael Faleke, Vård och omsorgsutskottet  

  Hans Thorsell, Vård och omsorgsutskottet         

Göran Tjä                            Göran Johansson, Miljö och byggnadsnämnden  

  Johan Jacobsson,Tekniska nämnden 

 

  Tjänstemän;  Tommy Sandberg/ Per-Ola Hedberg, kommunchef  

  Per-Ola Hedberg/ Sandra Säljö, socialchef  

  Marita Friborg, barn och utbildningschef 

  Przem Skorupka, vårdcentralchef  

  Lars Jönsson, tandvårdschef  

  Pia Gustavsson, folkhälsoplanerare 
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För att nå målet Bäst hälsa i Skaraborg 2020 arbetade vi med följande prioriterade 

områden i enlighet med Folkhälsoplan 2016 

 

 Skapa en trygg och hälsofrämjande miljö 
 Miljön ska syfta till att långsiktigt främja elevernas fysiska och psykiska hälsa, 100 000:-  (förbrukat ca 

96 890:- ) 

 

 

 Föräldrastöd  
 Vi arbetar utifrån den nationella strategin för utvecklat föräldrastöd ”En vinst för alla” som regeringen   

tog fram 2009 , 25 000:- ( Förbrukat ca 20 000:-) 

  

 

 ANDT  (alkohol, narkotika, doping och tobak) 
Stödja utvecklingen av det alkohol, narkotika, tobaks och dopning förebyggande arbetet. Vi arbetar 

utifrån den nationella ANTD strategin som regeringen presenterade under 2011 och som reviderades 

under 2015., 75 000:- (  förbrukat ca 100 000:-) 

 

 

 Utveckla den offentliga måltiden utifrån den vision och policy som kommunen antagit.    
Vi samverkar med Västra Götalands nätverk Skolmatsakademin. Arbetet bygger på implementera 

visionen och policyn samt utforma handlingsplaner tillsammans respektive verksamhet. Vi arbetar även 

tillsammans med nätverket KNÖS ”Kostnätverk Östra Skaraborg är ett nätverk för kunskapsutbyte som 

består av folkhälsoplanerare och kostchefer i Mariestad, Töreboda, Tibro, Skövde och Hjos kommuner. 

Samtliga Kommuner är med i Skolmatsakademin i Västra Götalandsregionen.”, 50 000:- (  förbrukat ca 

45 000:-) 

 

 

 Utveckla det brottsförebyggande arbetet med utgångspunkt från det samverkansavtal 

som kommun och polis gemensamt har arbetat fram för 2016-2018, 21 890:- ( förbrukat 

ca 10 000 :-) 
 

 

Eftersom arbetsområdena och åtagandena går in i vartannat så går det inte att redogöra på ett specifik och 

exakt sätt gällande hur mycket budgetmedel som förbrukats inom respektive område. 
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Viktiga händelser och utveckling under året 
Vi har skapat förutsättningar för samtliga ungdomar i åk 9-2 möjlighet att feriearbeta.  Arbete och dialog 

gällande utveckling av arbetet med våld i nära relation. Vi har påbörjat dialog samt sökt budgetmedel för 

att tillsammans med mödravård, barnhälsovård samt Skövde kommunarbeta med stärkt föräldraskap. På 

Skaraborgsnivå fortsätter arbetet med fullföljda studier och FIL ( fullföljda studier genom inkluderande 

lärande) projektet. På Skaraborgsnivå har vi påbörjat en kartläggning av ett ev gemensamt arbete gällande 

tandvård, psykisk hälsa samt fetma.  Detta med utgångspunkt att vi  ( Folkhälsoenheten Skaraborg och 

Skaraborgs kommunalförbund gemensamt tog fram en modell för ett fortsatt gemensamt arbete gällande 

något av dessa områden) Vi har fått budgetmedel från Folkhälsokommittén för att fortsätta att 

implementera det suicidpreventiva arbetet tillsammans med suicidprevention i Väst. Familjecentralens 

personal har deltagit i projektet gällande kompetenshöjning tillsammans med sex andra kommuner i 

Skaraborg. Budgetmedel för detta avsattes från Östra hälso-och sjukvårdsnämnden. De har även deltagit i 

utbildning gällande föräldrastödprogrammet ABC samt gått på föreläsning gällande ” bråkiga barn”  

 

Uppföljning mål 
Åtagande: 
Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande ökar 
Vi arbetar tillsammans med Suicidprevention i Väst för att implementera det Suicidpreventiva arbetet i 

Kommunens samt Västra götalandsregionens verksamheter. Vi har arbetat tillsammans med Utväg genom 

att utbilda LSS personal inom schyssta relationer och övergripande föreläsningar inom området våld i 

nära relation. En påbörjad dialog gällande arbete med förstärkt föräldraskap i form av utökade hembesök. 

Ett förebyggande arbete gällande organisationen kring särskilt sårbara familjer i enlighet med (SUF- 

samverkan, utveckling och föräldraskap ).  Familjecentralen i Töreboda har som en av sju kommuner i 

Skaraborg har deltagit i projektet kring kompetenshöjning för personalen.. 

 

Åtagande: 
Andelen personer som upplever förbättrat självskattat hälsotillstånd ökar 
Att erbjuda samtliga ungdomar i åk 9-2 feriearbeten. Utveckling och upprustning av lekplatserna i 

kommunen. Klienterna inom LSS verksamheten har fått arbeta med sexualitet och relationer via 

handledarna som har fått utbildning. Familjecentralen har utvecklat arbetet med Fredagsgruppen och har 

under året arbetat med tema som relationer och mat. Dietist, familjerådgivning, Utväg, skolsköterska mfl 

har deltagit i arbetet. Familjecentralens personal har utbildats i föräldrastödsprogrammet ABC och har 

under året genomfört pilotgrupper.  

 

 

Åtagande: 

Bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar 

Skapat förutsättningar för feriearbeten. En Can ( Centralförbundet för alkohol och narkotika) enkät 

genomfördes i åk 9 och åk 2 under våren 2016, resultatet kommer att presenteras och diskuteras under 

våren 2017. Vi arbetar vidare på Skaraborgsövergripande nivå med " Ett dopingfritt Skaraborg" och under 

2017 kommer det att ansökas om budgetmedel för att kunna genomföra gemensamma dopingtester över 

hela Skaraborg. Skola och socialtjänst kommer gemensamt att anställa personal som kommer att finnas 

skolan för eleverna samt även utanför skoltid vid behov ” fältare”. 
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Framtiden 

Matmöten tillsammans med studieförbunden. Bland annat ett gemensamt arbete med AMU, dietist och 

studieförbunden. Kompetenshöjning av förskolepersonal, familjestöd, familjecentral samt 

mödravårdcentralspersonal och barnhälsovårdens personal inom områdena sexuella övergrepp, våld i nära 

relation och religionskunskap. Kompetenshöjning hos nyckelpersoner inom AMU för vårt eventuella 

arbete med en utsatt målgrupp. En presentation av Skolmatsenkäten som gjordes under hösten 2016   

(tidigare 2010, 2013).  Kompetenshöjning hos LSS personal gällande alkohol och droger. Vi kommer att 

påbörja arbetet med sårbara föräldrar. Vi har påbörjat ett skaraborgsövergripande kartläggning av 

psykisk hälsa. 
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Folkhälsorådet i Töreboda 
       

Tertialrapport per 20161231 
       

        
Budget år 2016 

       
HSN Östra 135 945 

      
Töreboda kommun 135 945 

      
Summa 271 890 

      

 

    
     

Aktivitet/Projekt   Förbrukat  Förbrukat Förbrukat Återstående 
  

  Budget 
tom 

20160430 tom 20160831 20161231 Avvikelse 
  

ÖVERGRIPANDE FOLKHÄLSOARBETE  271 890 43 590 76 090 256 590 15 300 
  

 

  
      

TOTALT 271 890 43 590 76 090 256 590 15 300  
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   TJÄNSTESKRIVELSE 

 
POSTADRESS TELEFON TELEFAX E-POST POSTGIRO  
Box 83 0506-180 00 VÄXEL 0506-180 21 kommunen@toreboda.se 12 09 00 - 6 
545 22 TÖREBODA    

Pia Gustavsson 
Folkhälsoplanerare 
0506-18255 Datum 20170221              

                           Kommunfullmäktige 
 

 
 

 
      Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2016 

 
                           Förslag till beslut 

        Folkhälsorådet föreslår kommunfullmäktige att anta     
Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för 2016  

 
                                                                                                       

         Ärende 
         Folkhälsoplaneraren redogör för verksamhetsberättelse 2016. 
         Hon berättar med utgångspunkt ifrån fullmäktigemålen om  
         hur kommunen arbetat med att uppfylla målen med koppling 
         till åtaganden och indikatorer. Detta gällande psykisk hälsa, fetma 
         självupplevd hälsa samt alkohol och narkotika. 
         

                           Övriga upplysningar 
                           Se bifogad verksamhetsberättelse 

 
 
 
  
   
 
 
 

 



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum

2017-03-Ol

Sida

149

Ks § 93 Dnr KS 2016/0161

Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg fjärde
kvartalet 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ?ägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott
för fjärde kvartalet 2016, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
lämnat ti}l Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Rapporten överlämnas till kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, skyldighet att till Inspektionen för Vård och Omsorg
rapportera in gynnade beslut, som inte verkställts inom tre månader från be-
slutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individnivå. En översikt-
lig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till revisorerna.

För fjärde kvartalet 2016 finns tre ej verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 27

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Revisorerna

'?]usterare
<

/«
/ö'

?,(: ??IR?!-
Utdragsbestyrkande



n '?m
Inspektionen för vård och omsorg

KVARTALSRAPPORT - SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 1 6 kap 6f§ SoL samt beslut
enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS

Rapportei- skickas in kvartalsvis av samtliga nämnder som berörs av skyldigheten att rapportera.

Individrapporter skickas in av de nämnder som har sådana att redovisa detta kvartal. Det gäller både de
som kvarstår som ej verkställda från förra kvaitalet (och som ska rapporteras på nytt) och nya från detta
kvartal .

Kontakta aktuell tillsynsregion vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att kunna börja
rapportera med IVO:s e-tjänst, tel vx 010 - 788 50 00.

@

@

1

Allmänna uppgifter

1 Rapporteringstillfälle
2017-01-24

År

2016

Kvartal

4

2 Kommun

Töreboda

3 Stadsdel/kommundel (i förekommande fall)

4 Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott

5 Nämnden har anSVar för följande verksamhet II SoL Äo, Äldreomsorg
[s-h OF, Omsorg till personer med funktionsnedsättning

enligt SoL

[XSOL IFO, lndivid- och familjeomsorg
[iss OF, Omsorg till perSOner med funktionsnedsättning

enligt LSS

6 Ansvarig/Behörig rapportör

Marita Asp

7 Telefon till rapportören

0506-181 46

8



Individrapporterna skickas till IVO under följande rapporteringsperioder:

15 mars-15 april
15 juni - 31 juli
15 september-15 oktober
15 december-15 januari

Kvartal 1:

Kvartal 2:

Kvartal 3:

Kvartal 4:

Tillsynsregion
AVDELNING SYD

(Skåne, Kronobergs och Blekinge län)
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Box4l06

203 12 Malmö

AVDELNING MITT

(Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands,
Öalarnas, Värmlands, Örebro och
Södermanlands län)
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Box 423

701 48 Örebro

AVDELNING öST

(Stockholms och Gotlands län)
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning Öst
Box 6202

102 34 Stockholm

AVDELNING SYDöST

(Östergötlands, Jönköpings och
Kalmar län)
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Box2163

550 02 Jönköping

AVDELNING SYDVÄST
(Västra Götalands och Hallands län)
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148

40015 Göteborg

AVDELNING NORD

(Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län)
IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Box 34

9C)I 02 Umeå

2

9 Markera de verksamhetsområden där det inte [gl SOL Äo
finns några ej verkställda beslut eller avbrott att ,-,

iXiSoLOF
rapportera detta kvartal.

[glsoi IFO
@LSSOF
Markera de verksamhetsområden där det finns Beslut Avbrott

individrapporter dettakvartal ,-, ii ,.-, iM SOL AO M SOL AO
€SoL OF € SoL OF€SoL IFO € SoL IFO

[XLSS OF € LSS OF
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TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-27

Sida

40

Kf§26 Dnr KS 2014/154

Anhållan om pntlpdi7ande från uppdragen som ledamot av kom-
IMII l llll$l iHi Ijl ai
mllnTullma ktige och som ledamot och ordförande i
Framtidsberedningen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och anhåller hos Länsstyrelsen
om ny röstsammanräkning.

2. Frågan om fyllnadsval till Framtidsberedningen tas upp till behandling
vid nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Lisa Lagerström (C) anhåller i skrivelse den 9 februari 2017 om entledigande
från uppdragen som ledamot av kommunfullmäktige och som ledamot och
ordförande i Framtidsberedningen.

Expedieras till;
Lisa Lagerström
Länsstyrelsen
Kommunfullmäktige
Valberedningens ordförande
Framtidsberedningen
Lönekontoret

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna

Justerare

/
/
/

/ V?-,
'?71,.;"

'1 ? /
? .y# i

..l .

? i'/ ./"<
Utdragsbestyrkande



Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare i Törebostäders bolagsstämma.

Töreboda 2017-03-16

1

i
!s

«?

Lars-Åke Bergi

åföl l?)l

TÖREBODA <ot*>auh'

2017-03-16
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