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Politisk ledning
Verksamhetens uppdrag







Det politiska arbetet (Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess utskott)
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
Törebodafestivalen och gemensamma personalbefrämjande aktiviteter

Viktiga händelser och framtidsutsikter
Val till riksdag, landsting och kommun. Det nyvalda Kommunfullmäktige sammanträder för
första gången den sista måndagen i oktober 2018. Törebodafestivalen var en succé. Bra
artister, publikrekord, sol och värme.
Verksamheten i Gjutaren 4 börjar ta form och till 2019 beräknas fastigheten vara välbesökt
och omtyckt. Gjutaren används för publika evenemang ( t ex utställningar, mässor, teater,
konserter och konferenser), Guldgruvans kreativa upplevelsecenter, konferens- och
mötescenter för politiken (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten med flera),
föreningar och företag. Gjutarens annex kommer att göras om till kontor.

Uppföljning ekonomi
Bokslut 2017
Intäkt

Budget 2018

-224

Bokslut 2018

Avvikelse mot
Budget

-850

850

Personalkostnader

3 539

3 707

4 068

-361

Övriga kostnader

4 691

3 936

3 506

430

Summa Kostnader

8 230

7 643

7 574

69

Nettokostnad

8 006

7 643

6 724

919

Kommunfullmäktige

1 678

2 313

1 501

812

Kommunstyrelsen

6 328

5 330

5 224

106

Varav

Kommentar till resultat
Kommunens kostnad för Törebodafestivalen 2018 var 573 tkr. Sammanträden för
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott redovisar sammantaget ett överskott
med ca 600 tkr. Effektivt och lyckat valarbete gav ett överskott med 200 tkr.
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Ledning och utveckling
Verksamhetens uppdrag










Administrativt stöd till politiken och verksamheten genom kansli, ekonomi, HR, IT,
löner och telefoni.
Övergripande ledning
Överförmyndarverksamheten
Bemanningsenheten - vikarier till hela verksamheten
Säkerhetssamordning
Kommunala utvecklingsfrågor, som plan- och exploatering, näringslivsstöd,
turistverksamhet, trafikplanering och folkhälsofrågor.
Mottagning av nyanlända
Räddningstjänst (bidrag till Räddningstjänst Östra Skaraborg)
Renhållning (bidrag till Avfallshantering Östra Skaraborg)

Viktiga händelser och framtidsutsikter
Töreboda befinner sig i en positiv utvecklingsfas. Antal nya och förändrade detaljplaner är
många. Byggnation av Baltzar (två åttavåningshus) påbörjades i slutet på 2018.
Samarbetet i MTG har utvecklats genom en ny avsiktsförklaring och nya samarbetsavtal
.Samarbetet förväntas öka de närmaste åren. Förväntan ställs också på ökat samarbete i
Skaraborg.
Personal- och kompetensförsörjning är den viktigaste framtidsfrågan för både kommunen,
näringslivet och VG-regionen. Viktiga inslag för en positiv utveckling är minskad
sjukfrånvaro, förbättrad fysisk förmåga och många nyanlända i arbete.
Många nybyggda bostäder som är anpassade för äldre med funktionsnedsättningar. Ökat
oberoende och självständighet för kommuninvånarna är oerhört viktigt både för det goda livet
i Töreboda och för den kommunala ekonomin.
Besöksnäringen kommer att växa. Ett led i den utvecklingen är en större camping. Genom
samarbete med Sötåsen byggs boende för både elever och turister.

Uppföljning åtagande
Åtagande:

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Elever i grundskolan
är nöjda med skolmaten.
Minst 85% nöjda.

87%

minst 85%

102,4 %

Minst 85% av
gästerna är nöjda med
besöket i Björkängens
restaurang och café.

98%

minst 85%

115,3 %
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Åtagande:

Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande ökar
Styrmått
Andel personer som
upplever psykiskt
välbefinnande ska vara
större än 84%.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

86%

84%

102,4 %

Åtagande:

Andelen personer som upplever förbättrat självskattat hälsotillstånd ökar
Styrmått
Andel personer som
upplever bra självskattat
hälsotillstånd ska vara
större än 74%.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

68%

74%

91,9 %

Åtagande:

Bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Användandet av
narkotika minskar. Andel
ungdomar som någon
gång provat ska vara
minde än 4%.

5%

4%

75 %

Användandet av
alkohol minskar. Andel
ungdomar med frekventa
alkoholvanor ska vara
mindre än 12%.

19%

12%

41,7 %

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

18%

18%

100 %

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

37%

70%

52,9 %

3,3%

5%

134 %

Åtagande:

Andelen individer med fetma minskar
Styrmått
Andelen invånare
med fetma minskar med
och skall vara mindre än
18%.

Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.
Styrmått
Medarbetarens
fysiska förmåga mäts
genom ett konditionstest.
Mål: minst 70%
godkända.
Sjukfrånvaro högst
5%
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Åtagande:

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende.
Styrmått
Medarbetarna känner
att de har förtroende.
Minst indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

80

minst 80

100 %

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

89

80

111,3 %

Åtagande:

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt
Styrmått
Medarbetare
upplever sitt arbete
meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

Åtagande:

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor
(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet).
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Medarbetarna känner
sig välinformerade och
förstår värdegrunden.
Minst indexvärde 90.

83

90

92,2 %

Medarbetarna känner
sig insatta i
arbetsplatsens mål. Minst
indexvärde 80.

84

minst 80

105 %

100%

100%

100 %

Alla verksamheter
har regelbundna
arbetsplatsträffar där
verksamhetsfrågor lyfts

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
Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75%

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

78%

minst 75%

104 %
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Åtagande:

Företagare och näringsidkare är nöjda med kommunens service och attityder
genom att kommunikationen och tillgänglighet håller hög nivå
Styrmått
Totala rankingen i
Svenskt näringslivs
företagsklimat bland de
75 högst rankade
kommunerna i landet.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

60

högst 75

120 %

Åtagande:

Töreboda kommun arbetar för att öka andelen invånare med eftergymnasial
utbildning.
Styrmått
Invånare 25-64 år
med eftergymnasial
utbildning. Mål 27%.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

25,5%

minst 27%

94,4 %

Åtagande:

Töreboda kommun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat
genom en aktiv lokal arbetsmarknad.
Styrmått
Invånarna bedömer
att det finns bra
möjligheter att få arbete
inom rimligt avstånd. Mer
än indexvärde 60.
Nyanlända som
befinner sig i arbetsför
ålder ska efter
etableringsperioden och
gemensamma insatser
från Töreboda kommun
och samverkanspartner
ha egen försörjning. Mål
70%.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

58

minst 60

96,7 %

40,6%

minst 70%

58 %

Åtagande:

Kommunen samverkar med näringsliv och föreningar i syfte att främja en
positiv utveckling.
Styrmått
Besöka minst 50
företag i kommunen varje
år med politiker och
tjänstemän.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

27

minst 50

54 %
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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.)

5,7

minst 4,5

126,7 %

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

1 721

minst 1 700

101,2 %

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

1 290

minst 1 300

99,2 %

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

10

minst 10

100 %

1

minst 30

3,3 %

Åtagande:

Nya bostäder uppförs.
Styrmått
Antal
bostadsområden färdiga
för byggnation är minst
10 st.
Minst 30 nya
bostäder per år.

Åtagande:

Kommunen arbetar fram en god planberedskap för olika former av boende på
attraktiva områden i hela kommunen
Styrmått
Aktuella detaljplaner
som medger
bostadsbyggande i hela
kommunen är minst 12
st.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

12st

minst 12st

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
Samtliga
förvaltningar/verksamheter
har senast juni månad
2017 antagna planer med

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 100%

0%
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

mål och strategier för
hållbar utveckling

Åtagande:

Kommunen bidrar till en tillväxt av turismberoende branscher.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel
besökare/gäster som är
mycket nöjda/ganska
nöjda med sitt besök i
Töreboda kommun
uppgår till minst 90%.

100%

minst 90%

111,1 %

Antal sysselsatta i
turismberoende
branscher uppgår till 120
st.

128st

minst 120st

106,7 %

Uppföljning ekonomi
Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse mot
Budget

-75 057

-71 260

-68 756

-2 504

Personalkostnader

57 544

62 510

59 082

3 429

Övriga kostnader

59 343

61 834

58 613

3 221

116 887

124 344

117 695

6 650

41 830

53 084

48 939

4 145

20 029

26 094

22 406

3 688

1 860

1 270

1 939

-669

Mottagningsenhet

592

5 050

4 957

93

Bemanningsenhet

2 494

2 209

2 750

-541

176

614

-446

1 061

Ekonomienhet Töreboda

3 987

4 462

4 294

168

IT-enhet Töreboda

4 084

4 256

4 189

68

Löneenhet Töreboda

2 196

2 404

2 142

262

RÖS Töreboda

6 419

6 725

6 725

Intäkt

Summa Kostnader
Nettokostnad
Varav
Utveckling Ledning
Överförmyndarverksamhet

Kostenhet
Köp av verksamhet

Kommentar till resultat
Behov och kostnader ökar för kommunens välfärdsverksamheter. Det gäller både barn som far
illa, antal barn i förskola och skola, samt antal äldre och deras behov. Konsekvensen av det är
ett stort underskott jämfört med budget. För att minska de negativa effekterna av en sämre
ekonomi har de gemensamma lednings- och stödfunktionerna hållit igen och sparat så mycket
som möjligt. Det är huvudorsaken till 2018 års stora överskott. Budgeten för 2019 är också
kraftigt reducerad av samma skäl.
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Utbildning
Verksamhetens uppdrag
Utbildning ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen. Verksamheten
består av förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning
för vuxna, svenska för invandrare samt grundläggande vuxenutbildning i svenska, matematik
och engelska.

Viktiga händelser och framtidsutsikter
Elevernas måluppfyllelse ska öka i kommunen och arbete sker på övergripande nivå och på
individnivå. Arbete med att ta fram en matematikplan som ska sträcka sig från förskoleklass
till åk 9 pågår. Planen tas fram för att den av kommunen framtagna läs och skrivplanen visat
på goda resultat samt för att skapa en likvärdighet i såväl undervisning som i bedömning av
elevernas kunskaper mellan skolor i kommunen. Antalet barn med sammansatt problematik
som behöver extra anpassningar och särskilt stöd ökar.
Under året och framöver är rekrytering av legitimerade lärare en alltmer utmanande uppgift.
Konkurrensen är hård om de lärare som finns, lön och arbetsvillkor är viktiga faktorer vid
rekrytering. Detta gäller inom såväl förskola, fritidshem, grundskola och övrig
utbildningsverksamhet.
Kornknarrens förskola ska inrymmas i moduler i väntan på att en ny förskola byggs.
Planering för flytten till modulerna har pågått under hösten och är nu tagna i bruk.

Uppföljning åtagande
Åtagande:

Töreboda kommuns elever känner sig trygga.
Målet ej helt uppnått för grundskolan. Arbete pågår med aktivitetsplaner med mål och
tillvägagångssätt för ökad trygghet och studiero. I enkätundersökning framkommer det att
obehöriga personer som besöker skolorna är en bidragande orsak till känslan av otrygghet hos
eleverna. Åtgärder för att minska exempelvis passage genom skolområden under dagtid har
vidtagits.
Målet att föräldrar upplever att deras barn känner sig trygga på förskolan är uppnått.
Målet uppnått för fritidshem. Låg svarsfrekvens vid någon enhet. Föräldrarna upplever att
barnen är trygga men önskar ibland mer redogörelse av hur dagen varit för barnen från
personalen.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Minst 93% av elever i
åk 8 känner sig trygga i
skolan.

92%

93%

98,9 %

Minst 95% av elever i
åk 5 känner sig trygga i
skolan.

91%

minst 95%

95,8 %

Minst 85% av
föräldrarna upplever att

93%

minst 85%

110 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

87%

minst 85

102,4 %

sitt barn känner sig tryggt
i förskolans verksamhet.
Minst 85% av
föräldrarna upplever att
sitt barn känner sig tryggt
i fritidshemmets
verksamheter.

Åtagande:

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet
Målet uppnått med föräldrars nöjdhet med förskolans verksamhet.
Målet ej uppnått då det gäller elevers syn på skolan. Underlag för detta mått är ett flertal
frågor. Nu pågår arbete med hur måluppfyllelsen ska förbättras. Vad är det som ligger till
grund för och vad är viktigt för eleverna för att förbättra detta värde. Det är viktigt att elever
har en positiv syn för att kunna prestera bra.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Minst 85% av
föräldrarna i förskolan
känner sig mycket nöjda
eller ganska nöjda med
verksamheten,

99%

minst 85%

116,5 %

Elever i åk 5 har en
positiv syn på skolan och
undervisningen. Minst
90% nöjda.

89%

minst 90%

98,9 %

Elever i åk 8 har en
positiv syn på skolan och
undervisningen. Minst
90% nöjda.

70%

minst 90%

77,8 %

Åtagande:

Töreboda kommuns elever i grundskolan når godkända betyg för
gymnasiebehörighet
Resultatet för nationella prov i åk 3 är bra. Resultatet för nationella prov i åk 6 är inte bra och
inte heller hur många som når godkända betyg för gymnasiebehörighet. Då underlaget (ca 100
elever per årkurs) är litet innebär det att variationer över tid är naturliga och förklaras av
årskursens aktuella elevsammansättning.
Målsättningen är dock alltid att alla elever ska ha en hög måluppfyllelse. Arbetet med
språkutvecklande arbetssätt och läs- och skrivplanen kommer ge att utslag. Det är dock ett
långsiktigt arbete.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Resultaten på
nationella prov i åk 3
förbättras. Mål 60%.

79%

minst 60%

131,7 %

Resultaten på
nationella prov i åk 6
förbättras. Mål 70%.

59%

minst 70%

84,3 %
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Styrmått
Andelen behöriga
elever till något nationellt
program på gymnasiet
ökar. Mål 86%.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

73%

minst 86%

84,9 %

Åtagande:

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån individens behov
Målet uppnått.
Styrmått
Hur lång är
väntetiden (dagar) för
dem som inte fått plats
för sitt barn inom
förskoleverksamheten på
önskat placeringsdatum.
Mål 20 dagar.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

9

20dagar

155 %

Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.
Målet för den fysiska förmågan uppnått. Tillsammans med folkhälsorådet pågår "Hälsa i
arbetslivet med inriktning på fysisk förmåga" För att öka medarbetarnas kunskap om vikten
av god sömn, bra kostvanor och regelbunden fysisk aktivitet.
Målet för sjukfrånvaro uppfyllt. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter tillsammans
med personalavdelningen .Vi kommer ta del av goda exempel från andra verksamheters
arbete med sjukfrånvaron.
Styrmått
Medarbetarens
fysiska förmåga mäts
genom ett konditionstest.
Mål: minst 70%
godkända.
Sjukfrånvaro högst

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

88%

70%

125,7 %

4,5%

5%

110 %

5%

Åtagande:

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende.
Målvärdet uppnått. Analys och uppföljning för att öka förtroendet för närmsta chef kommer
påbörjas för att nå ett än bättre resultat.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Medarbetarna känner
att de har förtroende.
Minst indexvärde 80.

80,25

minst 80

100,3 %

Åtagande:

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt
Bra resultat då flertalet medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt. Arbetet fortsätter
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med att få alla att känna att arbetet är meningsfullt.
Styrmått
Medarbetare
upplever sitt arbete
meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

83

80

103,8 %

Åtagande:

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor
(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet).
Arbetsplatsträffar genomförs. Målet uppnått då det gäller att medarbetarna är insatta i
arbetsplatsens mål.
Arbetet fortsätter med att diskutera och aktualisera kommunens gemensamma värdegrund. En
otydlighet kan finnas i vad som är kommunens respektive enhetens mål.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Medarbetarna känner
sig välinformerade och
förstår värdegrunden.
Minst indexvärde 90.

80,25

90

89,2 %

Medarbetarna känner
sig insatta i
arbetsplatsens mål. Minst
indexvärde 80.

90,25

minst 80

112,8 %

Alla verksamheter
har regelbundna
arbetsplatsträffar där
verksamhetsfrågor lyfts

100%

100%

100 %

Åtagande:

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag
Målet ej uppnått. Det är svårt att rekrytera legitimerad personal. Det är ett nationellt problem.
Olika åtgärder för att behålla personal och för att nyrekrytera finns. Rekrytering är en
utmaning och kommer vara en utmaning även framåt i tiden. Utbildning av förskol- och
lågstadielärare har startat i Skövde. Det bör innebära att fler sökande kommer inom några år.
Pedagogiskt utbildade fritidspedagoger är mycket svårt att rekrytera. Det innebär att dessa
tjänster tillsätts tidsbegränsat med annan personal och därefter ny utannonsering.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

80,57

minst 90

89,5 %

Andelen legitimerade
förskollärare inom
förskolan ökar till minst
66 procent

65,5

minst 66

99,2 %

Andelen pedagogiskt
utbildad personal inom

29,75%

minst 66

45,1 %

Bilaga till årsredovisning 2018 – Töreboda kommun

13(55)

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

fritidshem ökar till minst
66 procent

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 ej uppnått. Redovisningen sker per ansvar. Det finns och kommer statsbidrag som ännu
inte fördelats ut till verksamheterna. Det innebär att utfallet kommer se annorlunda ut vid
årsskiftet.
Styrmått
Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75%

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

45%

minst 75%

60 %

Åtagande:

Töreboda kommun arbetar för att öka andelen invånare med eftergymnasial
utbildning.
Målet uppnått då det gäller elever som fullföljer sitt gymnasieprogram.

Styrmått
Andelen elever som
fullföljer sitt
gymnasieprogram inom
fyra år. Mål 78%.
Invånare 25-64 år
med eftergymnasial
utbildning. Mål 27%.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

78%

minst 78%

100 %

25,5%

minst 27%

94,4 %

Åtagande:

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin
miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.
En miljöplan har arbetats fram och ska nu implementeras i samtliga utbildningsverksamheter.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Samtliga
förvaltningar/verksamheter
har senast juni månad
2017 antagna planer med
mål och strategier för
hållbar utveckling

100%

minst 100%

100 %
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Uppföljning ekonomi

Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse Mot
Budget

Intäkt

-67 157

-46 656

-67 972

21 316

Personalkostnader

155 688

159 235

168 941

-9 706

Övriga kostnader

116 673

108 141

122 228

-14 087

Summa Kostnader

272 360

267 376

291 169

-23 793

Nettokostnad

205 203

220 720

223 197

-2 478

Barnomsorg

47 175

52 203

51 271

932

Grundskola

107 257

117 214

115 818

1 396

Gymnasieskola

46 085

44 622

44 485

137

Vuxenutbildning

4 685

6 681

11 627

-4 946

Varav

Kommentar till resultat
Förskolan har inte startat den nya avdelningen i tätorten som planerat. Avdelningen kommer
igång i början av 2019. Därav lägre personalkostnader än budgeterat.
Grundskolan har fått medel från Migrationsverket som härrör även för 2017 men som
utbetalats under 2018 därav överskottet.
Gymnasiet har interkommunala kostnader som överskrider budget med ca 2
miljoner. Interkommunala ersättningar till andra kommuner har ökat och kommer att öka
även under 2019.Det beror på ökat antal elever, val av gymnasieprogram samt prisökningar på
gymnasieplatser. Kostnaderna för särgymnasiet har ökat och överskred budget med ca 500
tkr. Båda dessa poster täcks 2018 av bidrag från Migrationsverket, Bidraget gäller egentligen
för 2016-2018 men inkom under 2018. Utan det extra bidraget från Migrationsverket hade
gymnasiet visat på ett underskott med 2,5 miljoner.
Vux Vissa kostnader som hamnat på VUX skulle legat på gymnasiet istället. Det är ibland
svårt att föra kostnader på ett korrekt sätt då det är samma personal, i samma lokal under
samma dag som finns i båda verksamheterna. Avgångsvederlag på en miljon har betalats ut
under året för personal. Detta är på grund av en omorganisation som i längden är en
besparing. Kostnaden för vuxenutbildningen i andra kommuner har överskridit budget och en
återhållsamhet med beviljande av Vux utbildning kommer ske under 2019.
Intäkter under året har inte blivit enligt planering. Detta kan förklaras med att första intaget på
yrkes-Vux (jan.2018) gjorde ett sämre intag än budget. Efter riktad marknadsföring under
våren var andra intaget (aug.2018) bättre men täckte inte till fullo tappet i januari.
Flera olika besparingar har genomförts och fler kommer att genomföras under 2019.
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Arbetsmarknadsutbildning
Verksamhetens uppdrag
AMU:s uppdrag är att verka för ökad sysselsättning, utbildning och därmed minskad
arbetslöshet och bidragsberoende bland kommunens invånare. Deltagarna som är aktiva hos
AMU är personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och som varit arbetslösa
under längre tid, långtidssjukskrivna eller har en funktionsnedsättning/arbetshinder av något
slag. Deltagarna kommer till AMU via remiss från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Vårdcentralen eller från kommunens individ- och familjeomsorg.

Viktiga händelser och framtidsutsikter
Arbetsmarknad & Utbildningscenter har ägnat stor kraft åt att enas kring ett gemensamt
förhållningssätt kring människor med psykisk ohälsa och detta med syftet att effektivt kunna
bistå den enskilde. Pedagogiska modeller har valts som grund för arbetet och all personal
har utbildats och fått redskap för sitt arbete.
Under det gångna året har 357 insatser gjorts där 115 bestått av utbildning eller praktik, 104
varit arbetsträning och 138 har slussats ut i någon form av arbete.
Ett pilotprojekt startades våren 2018 för att sänka sjukfrånvaron på AMU. Personer med
mycket hög sjukfrånvaro ingick i en pilotgrupp. Processen formades i grupparbete och
enskilda samtal och personerna fick lämna sjukintyg från första dagen.
Projektet Ung Arena 9.0 (för att få unga ut i arbete) tar slut och implementering av arbetet
pågår.
Verksamheten Snickeri är under utveckling och breddas med hjälp av nyinköpt teknisk
utrustning. .

Uppföljning åtagande
Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.
Konditionstest ej genomförda.
Målet uppnått då det gäller sjukfrånvaro. Det är få anställda på AMU och det påverkar utfall.
Styrmått
Medarbetarens
fysiska förmåga mäts
genom ett konditionstest.
Mål: minst 70%
godkända.
Sjukfrånvaro högst

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

-

-

-

3,1%

5%

138 %

5%

Åtagande:

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende.
Målvärdet uppfyllt. Arbetet med att skapa förtroende och visa förtroende pågår ständigt.
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Styrmått
Medarbetarna känner
att de har förtroende.
Minst indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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
Medarbetare
upplever sitt arbete
meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

94

80

117,5 %

Åtagande:

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor
(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet).
Arbetet med att implementera kommunens värdegrund och hur man ska arbeta för att alla ska
känna sig välinformerade fortsätter.
Målet uppnått då det gäller att medarbetarna känner sig insatta i enhetens mål.
Målet uppnått då arbetsplatsträffar har genomförts.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Medarbetarna känner
sig välinformerade och
förstår värdegrunden.
Minst indexvärde 90.

81

90

90 %

Medarbetarna känner
sig insatta i
arbetsplatsens mål. Minst
indexvärde 80.

100

minst 80

125 %

100%

100%

100 %

Alla verksamheter
har regelbundna
arbetsplatsträffar där
verksamhetsfrågor lyfts

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 ej uppnått. Åtgärder vidtagna för att få en budget i balans 2019
Styrmått
Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75%

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 75%

0%
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Åtagande:

Töreboda kommun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat
genom en aktiv lokal arbetsmarknad.
Målet uppnått.
Styrmått
Andelen inskrivna på
AMU som går vidare till
arbete eller utbildning är
mer än 60%.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

79%

minst 60%

131,7 %

Åtagande:

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin
miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.
Målet ej uppnått. Arbetet med att ta fram en plan för hållbar utveckling pågår.
Styrmått
Samtliga
förvaltningar/verksamheter
har senast juni månad
2017 antagna planer med
mål och strategier för
hållbar utveckling

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 100%

0%

Uppföljning ekonomi

Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse Mot
Budget

-10 359

-11 358

-11 807

449

11 034

13 254

13 988

-734

1 778

1 406

1 769

-363

12 811

14 660

15 758

-1 098

2 453

3 302

3 950

-648

Intäkt
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader
Nettokostnad

Kommentar till resultat
En intäkt från Samordningsförbundet på 200 tkr ej inkommit i tid. En intäkt kring
extratjänster blev lägre än beräknat.
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Kultur- och fritidsverksamhet
Verksamhetens uppdrag
Kultur- och fritidsverksamhetens uppdrag är bl. a folkbibliotek, kulturskola,
kultursamordnare, fritidsgårdar, simhall, fritidsanläggningar, verksamhetsbidrag,
skötselbidrag, föreningsregister och föreningsbidrag.

Viktiga händelser och framtidsutsikter
Biblioteket har under 2018 sökt och fått projektpengar. Dels för ommöblering av första och
andra våning på biblioteket. Syftet är att samla barn- och ungdomsavdelningen på första
våning och vuxenavdelningen på andra våning. Även för utöka tillgänglighetsanpassningen.
Ett projekt Bokstart, går ut på att barnbibliotekarie går hem till alla småbarnsföräldrar vid två
tillfällen och skänker en bok samt talar om glädjen med läsning. Detta sker i samarbete med
BVC.
Kulturskolan har haft kulturrådsbidrag under 2018. Det har gett möjlighet till utökad
verksamhet. Detta bidrag finns även under våren 2019. Därefter får verksamheten minskas. Vi
jobbar för en tillgänglig kulturskola för alla. En viktig instans för integrering av alla
samhällsgrupper.
Kommunen fick ett statligt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
under hösten 2018 för att öka tillgängligheten till den öppna fritidsverksamheten. Med hjälp
av stödet kunde en fritidsgårdsfilial öppnas i Älgarås.

Uppföljning åtagande
Åtagande:

Töreboda bibliotek stimulerar till läsning och främjar läsutveckling
Målet uppnått.
Styrmått
Antalet besökare
både fysiskt och virtuellt.
Mål; 50 000 besökare.

Utfall

Målvärde

55 258 st.

50 000 st.

Måluppfyllelse

Åtagande:

Töreboda kommun skall verka för att alla elever 7-15 år skall ha möjlighet att
delta i kulturskolans verksamhet.
Målvärdet uppfyllt. Delvis beroende på det extra statsbidrag som kulturskolan erhållit.
Styrmått
Andelen elever som
deltar i kulturskolans
verksamhet 7-15 år är
högre än medelvärdet i
Sverige.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

36%

25%

144 %
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Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.
Konditionstest ej genomförda.
Sjukfrånvaron är låg och målet är uppfyllt.
Styrmått

Utfall

Målvärde
70%

Medarbetarens
fysiska förmåga mäts
genom ett konditionstest.
Mål: minst 70%
godkända.
Sjukfrånvaro högst

Måluppfyllelse

4,2%

5%

116 %

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

86

minst 80

107,5 %

Medarbetarna känner
att de har förtroende.
Minst indexvärde 80.

Åtagande:

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt
Positiv måluppfyllelse. De flesta medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

88

80

110 %

Medarbetare
upplever sitt arbete
meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

Åtagande:

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor
(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet).
Arbetet får fortsätta med att diskutera och implementera kommunens värdegrund.
Enhetens mål är mer förankrade. Enhetens mål utgår från kommunens värdegrund och
enhetens kartläggning.
Regelbundna arbetsplatsträffar genomförs.
Styrmått
Medarbetarna känner
sig välinformerade och
förstår värdegrunden.
Minst indexvärde 90.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

81

90

90 %
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Styrmått
Medarbetarna känner
sig insatta i
arbetsplatsens mål. Minst
indexvärde 80.
Alla verksamheter
har regelbundna
arbetsplatsträffar där
verksamhetsfrågor lyfts

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

81

minst 80

101,3 %

100%

100%

100 %

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. Den enhet som visar underskott visar på ett mycket litet underskott.
Styrmått
Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75%

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

75%

minst 75%

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.
Målet ej uppnått då plan för hållbar utveckling ej är färdigställd.
Styrmått
Samtliga
förvaltningar/verksamheter
har senast juni månad
2017 antagna planer med
mål och strategier för
hållbar utveckling

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 100%

0%

Uppföljning ekonomi
Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse mot
Budget

-1 899

-1 861

-3 061

1 200

7 941

8 116

8 371

-255

Övriga kostnader

10 062

10 148

9 720

428

Summa Kostnader

18 003

18 264

18 092

172

Nettokostnad

16 104

16 403

15 031

1 372

Kulturverksamhet

8 525

8 734

8 319

415

Fritidsverksamhet

7 579

7 669

6 719

950

Intäkt
Personalkostnader

Varav
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Kommentar till resultat
Överskottet beror på statsbidrag som inte använts fullt ut samt på förändrade kostnader för
kapitaltjänst, avskrivning och hyror.
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Individ- och familjeomsorg
Kommunstyrelsens verksamheter
Verksamhetens uppdrag
Under individ och familjeomsorgen organiseras följande verksamheter:

















Administration
Myndighetsutövning barn/unga
Ensamkommande barn
Familjehemsverksamhet
Familjerätt
Familjerådgivning
Ekonomiskt bistånd
Budget och skuldrådgivning
Myndighetsutövning vuxna
Beroendecentrum (öppenvård till missbrukare)
UTVÄG, stöd till våldsutsatta/våldsutövare
Alkoholhandläggning
Familjestöd (stöd till barn/familjer 0-18 år)
Familjecentral (Öppen förskola, babycafé, samverkan MVC, BVC)
Fältassistenter
Stödboende

Viktiga händelser och framtidsutsikter
Fortsatt många vuxna som söker behandling för sitt missbruk. Försörjningsstödet har
kostnadsmässigt minskat något från 2017 till 2018 men ligger fortsatt högt för flyktingar.
Prioriterat att arbeta med gruppen nyanlända, missbrukare, ungdomar och psykisk ohälsa.
Möjligheter till effektiviseringar ses över via digital teknik.
Fortsatt hårt tryck på barn och ungdomsgruppen men en stabil arbetsgrupp med hög
kompetens, alla är socionomer. Under 2018 gjordes 26 placeringar av barn/unga och som
mest pågick 75 placeringar. Ungefär 508 utredningar genomfördes varav bara 12 var
ansökningar resterande var anmälningar. Detta är den största utmaningen för IFO att så många
barn och unga far illa. Från 2019 kommer IFO att bidra med 25% resurs till
Ungdomsmottagningen.
Ensamkommande barn har minskat under året från 17 till 9 individer.
Familjecentralen fortsätter sitt förebyggande arbete i samverkan med flera externa och interna
parter. Erbjuder riktat stöd och generella föräldrastödsprogram.
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Uppföljning åtagande
Åtagande:

Töreboda kommuns brukare känner sig trygga.
Individ- och familjeomsorg
Har inget mått att mäta detta

Åtagande:

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet
Individ- och familjeomsorg
När man granskar skillnaden mellan kvinnor och mäns nöjdhet för IFO 2018 kan man se att
män är något mer nöjda än kvinnorna speciellt på frågorna: information, förståelse och
påverkan. Kan ha med att gör att det är 6st fler män än kvinnor som besvarat enkäten.
När man tittar på hela IFO jämfört med riket så dippar vi ganska ordentligt 2018 på alla
frågor. Vi har en svarsfrekvens på 21% när genomsnittet för riket ligger på 58% så det är svårt
att dra några generella slutsatser då svarsfrekvensen är låg.
Åtagande:

Alla som är i kontakt med någon av kommunens representanter via telefon
upplever sig väl bemötta.
Kommunens representanter får lågt resultat på "svar på enkel fråga i telefon" dock ett högt
resultat på bemötande. Måttet är sammanvägt av dessa två mätningar.
Åtagande:

Medborgare som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar
Resultat från KKiK hösten 2018.
76 % av e-posten besvaras inom två dygn (arbetsdagar). Medelvärde 2018: 89 %
Generellt har vi i kommunen haft längre svarstid på e-post under 2018.
Källa: KKiK 2018
Åtagande:

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån individens behov
När det gäller KKIK så har kriteriet ändrats när det gäller väntetid inom försörjningsstöd.
2017 så var kriteriet att man ville veta från när den enskilde tar första kontakten angående
försörjningsstöd (reception, telefon m.m.) och till beslutsdatum. (aktualiseringsdatum i
procapita)
2018 så var kriteriet att man vill veta från när den enskilde lämnar sin ansökan och till
beslutsdatum. (inleda utredning i procapita)
Detta har påverkat handläggningstiden när det gäller redovisningen till KKIK.
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Styrmått
Handläggningstiden
för beslut om ekonomiskt
bistånd. Målvärde; snitt
15 dagar

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

3

15dagar

180 %

Åtagande:

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar till individens oberoende och
självständighet
Antal personnummer som haft en aktiv process(utredning/aktualisering) någon gång under
perioden var 472. Besvarade enkäter: 78 st. (17 %) av 472 klienter
Den låga svarsfrekvensen gör att man måste vara försiktig i att dra alltför stora slutsatser av
resultatet. Enkäten genomförs varje höst, genomfördes hösten 2018 (SKL:S
brukarundersökning).
Styrmått
Brukarnas situation
har förändrats positivt
sedan denne fick kontakt
med individ- och
familjeomsorgen i
kommunen. Mål: 80%.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

63%

80%

78,8 %

Åtagande:

Bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar
Folkhälsoråd, Pia Gustavsson
Fältassistenterna i kommunen kommer under januari 2019 att utbilda sig i en
föräldrastödsmetod som heter älskade förbannade tonåring. Därefter kommer de att erbjuda
föräldrar att deltaga.
Socialtjänsten stöttar upp på högstadiet och mellanstadiet tillsammans med elevhälsan för att
främja och förebygga användande av droger.
Vi har under hösten genomfört föreläsningar med tullverket för att föräldrar ska veta och vara
insatta i vad ungdomar kan använda för droger.
Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.
Socialtjänsten arbetar aktivt med denna fråga. När hälsoprofilerna genomfördes fanns några i
personalgruppen utifrån AVONOVAS hälsoprofiler som inte har den fysiska förmågan som
behövs för ett stillasittande arbete i 8 timmar. Den personalen som berördes har fått extra
samtal på Avonova. Pausgympa och promenader på lunchen har införts för att förbättra den
fysiska förmågan. Då många personer bytts ut på IFO sedan undersökningen genomfördes
skulle ny hälsoprofil behövas genomföras för en rättvisare bild av nuläget.

Styrmått
Medarbetarens
fysiska förmåga mäts
genom ett konditionstest.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

70%

70%

100 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

4,3%

5%

114 %

Mål: minst 70%
godkända.
Sjukfrånvaro högst
5%

Åtagande:

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende.
Medarbetarenkäten för IFO som hade full svarsfrekvens visar att visar att 25/28 medarbetare
upplever att chefen visar förtroende. 1 uppger varken eller och 1 person instämmer inte alls.
Styrmått
Medarbetarna känner
att de har förtroende.
Minst indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

86

minst 80

107,5 %

Åtagande:

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt
I medarbetarenkäten på IFO som hade full svarsfrekvens uppger 100 % att de upplever sitt
arbete som meningsfullt
Styrmått
Medarbetare
upplever sitt arbete
meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

90

80

112,5 %

Åtagande:

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor
(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet).
Arbetsplatsträffar genomförs en gång i månaden och där görs all personal på IFO delaktiga i
verksamhetsfrågor och de får ta del av den verksamhetsutveckling som pågår. Stående
punkter är laget runt, arbetsmiljö och budgetfrågor. IFO har även planerat ett årshjul utifrån
det systematiska arbetsmiljöarbetet
Arbetet fortsätter med att diskutera och aktualisera kommunens gemensamma värdegrund.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Medarbetarna känner
sig välinformerade och
förstår värdegrunden.
Minst indexvärde 90.

79

90

87,8 %

Medarbetarna känner
sig insatta i
arbetsplatsens mål. Minst
indexvärde 80.

82

minst 80

102,5 %

100%

100%

100 %

Alla verksamheter
har regelbundna
arbetsplatsträffar där
verksamhetsfrågor lyfts
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Åtagande:

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag
Alla medarbetare på IFO har rätt formell kompetens för sina uppdrag. Myndighetsutövare och
chefer är alla socionomer förutom 3 ( 2 socialpsykologer och 1 beteendevetare). De med
annan utbildning än socionom arbetar på vuxenenheten.
Individ- och familjeomsorgens övriga personal är socialpsykologer, specialpedagog,
förskolelärare, behandlingsassistenter och administratörer med rätt kompetens.
Styrmått
Alla socialsekreterare
som arbetar inom barnoch ungdom har rätt
kompetens

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

100

minst 100

100 %

Åtagande:

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill
och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget
På IFO finns det tre budgetansvariga. Två enhetschefer har sju ansvar under sig varav tre av
ansvaren har en budget i balans och fyra är inte i balans. Familjecentralen/familjestöd har
from 1 januari 2017 delegerat budgetansvar med budget i balans.
Under 2018 kommer flera av delverksamheterna under enhetscheferna att involveras mer
delaktigt i budgetarbetet för respektive verksamhet. Budgetansvarig arbetar alltid med att
försöka få ett bättre resultat än budget. Varje månad träffar budgetansvariga sin controller och
går igenom sitt budgetläge. Vi har även börjat med internkontroll inom vissa områden samt
att följa kostnaden för varje placerat barn.
Styrmått
Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75%

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

43%

minst 75%

57,3 %

Åtagande:

Töreboda kommun arbetar för att öka andelen invånare med eftergymnasial
utbildning.
Individ- och familjeomsorg
IFO arbetar aktivt med att motivera invånare att läsa vidare för att kunna bli självförsörjande.
Arbetet sker främst med de människor som socialsekreterare möter utifrån ansökan om
försörjningsstöd. Arbetet sker i samverkan med AF, FK, AMU, Mottagningsenheten och
sysselsättningshandläggare.
Åtagande:

Töreboda kommun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat
genom en aktiv lokal arbetsmarknad.
Alla medarbetare på IFO har 100% sysselsättning.
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Åtagande:

Kommunen samverkar med näringsliv och föreningar i syfte att främja en
positiv utveckling.
I de fall där det är möjligt söker verksamheten samarbete.
Åtagande:

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin
miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.
Detta är ett utvecklingsarbete som behöver ske på Individ- och familjeomsorgen. Idag arbetar
inte verksamheten aktivt med denna fråga men nya krafttag skall ske inför 2019 men behöver
externt stöd och kompetens i frågan
Styrmått
Samtliga
förvaltningar/verksamheter
har senast juni månad
2017 antagna planer med
mål och strategier för
hållbar utveckling

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 100%

0%

Uppföljning ekonomi
Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse mot
Budget

-31 811

-16 803

-28 282

11 479

Personalkostnader

29 060

29 722

36 092

-6 370

Övriga kostnader

42 463

28 424

38 399

-9 975

Summa Kostnader

71 523

58 146

74 492

-16 346

Nettokostnad

39 712

41 343

46 209

-4 866

Gemensam
verksamhet

4 941

5 845

5 032

814

Vuxen

5 937

4 214

5 479

-1 264

Försörjningsstöd

8 327

7 334

7 447

-113

768

3 300

245

3 055

19 740

20 649

28 007

-7 357

Intäkt

Varav

Flykting
Barn och Ungdom

Kommentar till resultat
Gemensam verksamhet har ett överskott detta beror på ofördelade medel som ligger hos
socialchef.
Vuxenenheten uppvisar en negativ avvikelse och detta beror på kostnader för institutionsvård
för vuxna.
Försörjningsstöd "vanligt" har budget i balans.
Försörjningsstöd och skyddsplaceringar vuxna "flykting" har budget i balans med
schablonersättningar och bidrag ur flyktingfond.
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"Flykting" placerade barn uppvisar ett överskott detta då verksamheten återsökt alla
kostnader som de haft och fått beviljat återsökningar som inte varit självklara då barnen har
permanent uppehållstillstånd.
Placerade barn uppvisar ett stort underskott. Fler barn än vad som var budgeterat för var
under 2018 placerade i familjehem och på HVB. Under 2018 gjordes 26 nya placeringar. Som
mest var 75 barn placerade men budget tillät 26 årsplatser i familjehem och 2 årsplatser på
HVB.
Familjecentralen/Familjestöd har budget i balans
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Äldreomsorg
Verksamhetens uppdrag
Äldreomsorgen ska







bidra till kommuninvånarnas oberoende och självständighet
ha stabil ekonomi med budget i balans
vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av ett ledarskap där medarbetarna coachas
till delaktighet och ansvar
arbeta utifrån gällande lagstiftningar samt vetenskap och beprövad erfarenhet
samverka internt och externt kring den enskilde brukarens behov av vård- och omsorg
skapa arbetssätt där välfärdsteknik och digitalisering bidrar till delaktiga och
självständiga medborgare

Viktiga händelser och framtidsutsikter
Händelser under 2018 inom Äldreomsorgen:






Avdelning 1 på Krabbängsgården läggs ned och Aspen Gul öppnas upp.
Välfärdstekniken införlivas på fler plan. Digitala trygghetslarm, digital
nyckelhantering samt digital journalföring för alla medarbetare.
Mässan Framtidens Äldreomsorg genomförs, en uppskattad och välbesökt mässa som
visar på aktiva seniorer som välkomnar möjligheten till självständighet och teknisk
utveckling.
Ett stort arbete pågår för att få en bättre fysik hälsa för alla medarbetare.
Bostäder för äldre diskuteras ständigt och bygget av Baltzar påbörjas.

Framtidsutsikter för Äldreomsorgen:




Fortsättning för alla kommuninvånares möjlighet till självständighet och oberoende
genom förebyggande arbete. Samarbete med flera organisationer och aktörer.
Rekrytering av nya medarbetare är en ständig process men det blir mycket svårare och
konkurrensen är tuff kring alla olika yrkeskategorier.
Bostäder för äldre att leva hela sitt liv i, arbete påbörjas tillsammans med RKHF.

Uppföljning åtagande
Åtagande:

Töreboda kommuns brukare känner sig trygga.
Ett mått som emellanåt kan vara svårt att skapa hos alla brukare i ordinärt boende då
upplevelsen av trygghet påverkas av andra faktorer i samhället som vi inte alltid rår över inom
vår verksamhet. Vi ser ändå att vi kan vara delaktiga i stor utsträckning för att skapa en
trygghet som nästan kommer upp till vår målsättning. Vi fortsätter att skapa det trygga livet
för brukarna i ordinärt boende genom kontinuitet, att vi kan legitimera våra medarbetare och
informera våra brukare vid förändringar så man upplever en delaktighet och trygghet.
Geografisk närhet och alla medarbetare på samma plats är en av pusselbitarna till att
tryggheten uppnås på särskilt boende.
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel med hemtjänst
som tycker det känns
mycket eller ganska
tryggt att bo hemma med
stöd från hemtjänsten.
Mål 95%.

95%

minst 95%

99,5 %

Andel brukare som
tycker det känns mycket
eller ganska tryggt att bo
på äldreboende (särskilt
boende). Mål 95%.

100%

minst 95%

105,3 %

Åtagande:

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet
Äldreomsorgen fick i årets brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen"
mycket fina omdömen och höga procentsatser både inom särskilt boende och hemtjänsten.
Alla områden och enheter har kunnat redovisa på sin enhet utifrån sina siffror. Därifrån har
sedan ett arbete startats upp för att kunna bibehålla redan höga siffror eller förfina där man ser
att det finns möjlighet och utrymme.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

92%

minst 90%

102,6 %

Minst 85% av
brukarna är nöjda med
lunchlådan i hemvården.

72%

minst 85%

84,7 %

Minst 90 % är nöjda
eller ganska nöjda med
särskilt boende.

97,2%

minst 90%

108 %

83%

minst 85 %

97,6 %

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

Åtagande:

Töreboda kommun styr mot god kvalitet genom ständigt förbättringsarbete.
Senior alert: Samtliga enheter registrerar och använder registret i teamarbetet.
Riskbedömningar och uppföljningar görs kontinuerlig.
Palliativa registret: Smältskattning och munhälsobedömningar är identifierade
förbättringsområden där arbetssätt och metoder fortfarande behöver utvecklas.
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
Töreboda kommun
ska nå minst 70%

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

64,3%

minst 70%

%91,9
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Minst 90 % av
personer inskrivna i
kommunal hälso- och
sjukvård har riskbedömts
i Senior alert

85%

minst 90%

93,9 %

100 % av personer
med demensdiagnos på
särskilt boende har NPIskattats och fått en
individuell
bemötandeplan

87%

minst 100%

87 %

täckningsgrad i Svenska
palliativregistret

Åtagande:

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån individens behov
Vi har i Stratsys tidigare räknat dagarna från beviljat beslutsdatum till anvisningsdatum.
KKIK har räknat från ansökningsdatum till anvisningsdatum. Vi har beslutat oss för att räkna
på samma sätt som man gör i KKIK då underlättar jämförelsen med andra kommuner i
Sverige.
På grund av detta så har vi ett målvärde som är en aning snävt mot hur vi räknat tidigare och
målvärdet får tas upp för diskussion under 2019.

Styrmått
Väntetid till särskilt
boende. Målvärde snitt
30 dagar.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

55

30 dagar

16,7 st.

Åtagande:

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar till individens oberoende och
självständighet
Arbetet med ett ökat oberoende av Äldreomsorgen har fortsatt enligt tidigare inriktning för
kommunens medborgare. Om behov finns av stöd och omsorg av Äldreomsorgen sker alltid
en utredning av behovet i hemmet innan mer pågående stöd planeras. Varje individ ska få
möjlighet och redskap för att kunna återfå eller hitta nya möjligheter till självständighet efter
ett sjukdomstillstånd eller en funktionsnedsättning.
Utifrån mätningar ser vi att vi under sista halvåret lyckats med att minska beroendet av stöd
från äldreomsorgen.
Styrmått
Andelen invånare 65
år och äldre som har
hemtjänst eller bor i
särskilt boende är lägre
än 12 %

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

11,04%

12%

108 %

Bilaga till årsredovisning 2018 – Töreboda kommun

32(55)

Åtagande:

Töreboda kommun ska i samverkan med Primärvården verka för en god
läkemedelsbehandling för äldre.
Ett mycket väl inarbetat arbetssätt mellan kommunens sjuksköterskor samt patientansvariga
läkare. Årsgenomgångar, läkemedelsgenomgångar och medicinska vårdplaner ligger i fokus.
Under 2018 startades även arbete med SIP (samordnad individuell plan) upp och den fasta
vårdkontakten (Närhälsan) har tagit ett stort ansvar i det arbetet tillsammans med kommunens
team.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

6,96%

9%

122,7 %

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

1,9%

2%

105 %

Mindre än 20 % av
personer som har
kommunal hälso- och
sjukvård, har 10
läkemedel eller fler.

15%

högst 20%

125 %

Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.
Arbetet med att stärka medarbetarnas hälsa (både fysisk och psykisk) har stärkts.
Ett arbetssätt med stöd av Avonova, "Sjuk- och frisk", har gett alla ansvariga chefer ett ökat
stöd i att snabbt identifiera medarbetare som behöver coachning och stöd för att undvika
korttidsfrånvaro.
Olika friskvårdsinsatser pågår där arbetsgivare och medarbetare arbetar tillsammans för att
stärka medarbetares hälsa.
Vi ser även att den nya organisationen med en gemensam HR enhet inom MTG kan vara ett
stort stöd och leda till en önskad effekt.
Styrmått
Medarbetarens
fysiska förmåga mäts
genom ett konditionstest.
Mål: minst 70%
godkända.
Sjukfrånvaro högst

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

-

70%

-

6,1%

5%

78 %

5%

Åtagande:

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende.
Medarbetarna upplever i hög grad att närmste chef visar förtroende. Inom Äldreomsorgen
arbetar ledningsgruppen med ett situationsanpassat och coachande ledarskap.
En organisationsförändring i äldreomsorgens ledningsgrupp kommer ske under våren 2019.
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Förändringen kommer ge framför allt enhetscheferna inom Hemvården en mer jämlik
fördelning av antal medarbetare och bättre förutsättningar.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Medarbetarna känner
att de har förtroende.
Minst indexvärde 80.

84,75

minst 80

105,9 %

Åtagande:

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt
Äldreomsorgen har under flera år aktivt arbetat med ett coachande ledarskap som ska
utmynna i en delaktighet och meningsfullhet i medarbetarnas uppdrag
Styrmått
Medarbetare
upplever sitt arbete
meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

92

80

115 %

Åtagande:

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor
(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet).
Arbetet på arbetsplatsträffarna ska innehålla delarna:



kommunens målsättning, hur omsätter vi den till en vardag på vår arbetsplats
kommunens värdegrund, hur kan vi bryta ner den till vardagsdiskussioner på vår
arbetsplats.

På arbetsplatsträffen ska dessa punkter vägas in i diskussioner och utmynna i spelregler för
varje team/arbetslag.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Medarbetarna känner
sig välinformerade och
förstår värdegrunden.
Minst indexvärde 90.

86

90

95,6 %

Medarbetarna känner
sig insatta i
arbetsplatsens mål. Minst
indexvärde 80.

80,67

minst 80

100,8 %

Alla verksamheter
har regelbundna
arbetsplatsträffar där
verksamhetsfrågor lyfts

100%

100%

100 %

Åtagande:

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag
Äldreomsorgen har en hög andel omvårdnadspersonal som har formell kompetens. Vad gäller
legitimerad personal har alla den högskoleutbildning som krävs, flera har även en
specialistutbildning. Socionomer saknas bland biståndshandläggarna, men alla har
högskoleutbildning.
Bilaga till årsredovisning 2018 – Töreboda kommun

34(55)

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

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

95,5%

minst 90%

106,1 %

Åtagande:

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill
och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget
Ett mycket stort bekymmer med många ansvariga som inte klarar av att hålla sin budget.
Månadsuppföljningar genomförs med controller och budget och återhållsamhet diskuteras vid
varje ledningsgrupp.
Flera verksamheter inom äldreomsorgen har fått ett fördelat budgetansvar till arbetsgruppen.
Effekten och hur uppdraget tagits hand om har varit lite ojämnt. Några grupper behöver
fortsatt stöd både från controller och från ansvarig chef. En ständig uppföljning av hur
grupperna klarar av sitt budgetansvar är nödvändigt. En pedagogiskt stor uppgift är att
omsätta ekonomiskt termer till ett vardagsspråk och förståelsen för att de ramar man har fått
är det som verksamheten har att förfoga över.
Styrmått
Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75%

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

38%

minst 75%

50,7 %

Åtagande:

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin
miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.
Ett aktivt miljötänk sker i vardagen. Källsortering där vi har förutsättningar, hybridbilar samt
cyklar är en del i hur vi tänker kring miljön.
Styrmått
Samtliga
förvaltningar/verksamheter
har senast juni månad
2017 antagna planer med
mål och strategier för
hållbar utveckling

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 100%

0%

Uppföljning ekonomi
Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse mot
Budget

Intäkt

-57 150

-20 117

-63 075

42 958

Personalkostnader

112 919

82 653

120 817

-38 164

65 165

55 481

71 968

-16 487

Summa Kostnader

178 084

138 134

192 785

-54 651

Nettokostnad

120 934

118 017

129 711

-11 694

Övriga kostnader
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Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse mot
Budget

Gemensam
verksamhet ÄO

8 493

12 317

12 522

-205

Utredningsenhet
ÄO

23 608

25 604

25 660

-56

ordinärt boende

43 689

35 924

45 489

-9 565

Särskilt boende

45 150

44 172

46 049

-1 877

Varav

Kommentar till resultat
Underskottet för Äldreomsorgen beror på en ökning av brukartid i hemvården. Vi har haft en
ökning under de senaste 5 åren med 40 %. En förskjutning av vården från sjukhusen till
ordinärt boende är en orsak till ökningen men det finns även en önskan hos våra
kommuninvånare att bo kvar i sitt ordinära boende med stöd av hemvården.
Vi ser en tydlig trend i att flera vill bo kvar i sina hem eller flytta till bra trygghetsboenden. Vi
har under hösten/vintern 2018 samt in på 2019 flera lediga lägenheter på särskilt boende och
detta är inte hållbart. Vi behöver fördela om våra personalresurser och vi får intäktsbortfall.
Denna utveckling är inget unikt för Töreboda kommun utan flera kommuner både i Skaraborg
och Sverige har samma utmaningar och liknade demografisk utveckling.
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LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade)
Verksamhetens uppdrag
Mål med LSS är att personer med funktionsnedsättning ska ha goda levnadsvillkor och kunna
leva som andra.
Insatser:











rådgivning/personligt stöd
personlig assistans
ledsagarservice
kontaktperson
avlösarservice i hemmet
korttidsvistelse utanför det egna hemmet
korttidstillsyn, skolungdom över 12 år
boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn/ungdomar
bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
daglig verksamhet

Här organiseras även Socialpsykiatri.

Viktiga händelser och framtidsutsikter
LSS i Töreboda är idag den 7:e största LSS i förhållande till sin befolkning i Sverige.
I Kommunen har vi 8 gruppbostäder. Under 2018 har ytterligare en gruppbostad med 8 platser
öppnat och vi arbetar för att vi kommer att behöva öppna ytterligare en gruppbostad inom
kort. Verksamheten undersöker möjligheten att också starta ett barnboende enligt LSS. I dag
har vi två brukare med ett sådant beslut.
Generellt fortsätter alla insatser enligt LSS att öka både daglig verksamhet, korttidsvistelse för
barn, avlösare och kontaktperson. Vi arbetar i verksamheten på att bli än mer flexibla och
klara en bredare målgrupp i våra gruppbostäder.
Ökad samverkan sker idag med IFO och Socialpsykiatrin där Socialpsykiatrin utför
komplicerade hemmaplanslösningar åt IFO både för barn och vuxna. Detta kommer att
fortsätta att öka.
Fortsatt har vi också en utmaning i digital teknik, dokumentation och framtidens
personalförsörjning med heltidsmått som norm.

Uppföljning åtagande
Åtagande:

Töreboda kommuns brukare känner sig trygga.
LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Genomfördes Picto-stat brukarundersökning 2017 i Töreboda kommuns gruppbostäder
73,91 % av brukarna känner sig glada hemma och upplever att personalen ger det stöd de
behöver.
Bilaga till årsredovisning 2018 – Töreboda kommun

37(55)

81,82 % av brukarna upplever att det är lugnt i deras hem och 73,91 % upplever sig inte rädda
Åtagande:

Alla som är i kontakt med någon av kommunens representanter via telefon
upplever sig väl bemötta.
LSS fick 100 % ett mycket gott bemötande via telefon. Källa: Servicemätning via telefon
och e-post KKiK-2017
Kommunens representanter får lågt resultat på "svar på enkel fråga i telefon" dock ett högt
resultat på bemötande. Måttet är sammanvägt av dessa två mätningar.
Töreboda, Anna-Karin Kjellberg

Åtagande:

Medborgare som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar
Resultat från KKiK hösten 2018.
76 % av e-posten besvaras inom två dygn (arbetsdagar). Medelvärde 2018: 89 %
Generellt har vi i kommunen haft längre svarstid på e-post under 2018.
Källa: KKiK 2018

Åtagande:

Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande ökar
I kommunen har vi arbetat med kompetenshöjning till elevassistenter, kartläggning psykisk
hälsa, ABC utbildning till alla föräldrar i Töreboda samt utökat vårt förbyggande arbete med
våld i nära relation. Vi arbetar även förebyggande genom fåra fältassistenter. Ett projekt inom
ramen för nära vård barn och unga har initierats under hösten 2018 där målet är att arbeta i
skolans elevhälsa för att minska, hitta och förebygga för de barn/unga som upplever psykisk
ohälsa.
LSS enheten har sitt SKILL projekt med fokus på sexuella relationer inom målgruppen.
Åtagande:

Andelen personer som upplever förbättrat självskattat hälsotillstånd ökar
Arbete med appen matglad för förbättrad kosthållning, kompetenshöjning av LSS personal
gällande alkohol och droger förväntas ge resultat på ökat självskattat hälsotillstånd hos
brukarna om personalen bättre kan möta dessa svårigheter.
Åtagande:

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar till individens oberoende och
självständighet
När brukare inte kan föra sin talan finns insatsen God Man.
Inom alla verksamheter i LSS arbetar man med kontaktmannaskap och man arbetar aktivt
med genomförandeplaner. På varje arbetsplats har man regelbundna möten med brukaren. På
alla boende finns brukarråd.
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Brukarundersökning med Pict-O-Stat genomförs, ett system framtaget för att möta
målgruppen intellektuell funktionsnedsättning .Detta genomförs vartannat år på boende och
vartannat år inom Daglig verksamhet.
SIP - genomförs i ärenden där flera aktörer har insats runt brukaren
Åtagande:

Bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar
Våra fältassistenter tillsammans med familjestöd och fritidsgården ska påbörja ett arbete
liknande det i Mariestad med bl.a. föräldracafé, info från tull och polis etc. Ett arbete med
Länsstyrelsen gällande stöd till småkommuner / Pia Gustavsson folkhälsostrateg
Åtagande:

Andelen individer med fetma minskar
Inom LSS arbetar vi aktivt med hälsa och mat tillsammans med vår personal och brukare.
Flera insatser pågår i det dagliga arbetet i de olika verksamheterna
Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.
Hälsoprofiler har inte genomförts sedan 2015 (55% bra hälsa) mål 70%, saknar därmed
kännedom om medarbetarnas hälsa via denna undersökning år 2018
LSS chefer försöker att inspirerar sin personal till ökad hälsa genom gratis bad, yoga,
stavgång efter önskemål från personal. Cheferna/administratörer inom LSS försöker själva att
ta lunchpromenader
Sjukfrånvaron är under 5 % på alla enheter förutom personlig assistans. Där arbetar vi
intensivt med Avonova och HR avdelningen för att få ner sjukfrånvaron.
Styrmått
Medarbetarens
fysiska förmåga mäts
genom ett konditionstest.
Mål: minst 70%
godkända.
Sjukfrånvaro högst

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

55%

70%

78,6 %

5,9%

5%

82 %

5%

Åtagande:

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende.
Medarbetarenkät genomförd juni 2017 visar 78,6 % känner att närmsta chef visar förtroende.
Analys har genomföras på ledningsgruppsnivå och enhetscheferna har i uppdrag att arbeta för
att alla medarbetare skall känna att deras chef har förtroende för det arbete som de utför. Detta
under förutsättning att enhetschefen verkligen känner förtroende, om förtroende saknas skall
detta tas upp på medarbetarsamtal
Styrmått
Medarbetarna känner
att de har förtroende.
Minst indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

85,6

minst 80

107 %
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Åtagande:

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt
88 indexvärde (mål 80 index) av medarbetarna på LSS upplever att deras arbete är
meningsfullt
Styrmått
Medarbetare
upplever sitt arbete
meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

88

80

110 %

Åtagande:

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor
(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet).
LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Alla enhetschefer har APT med sina medarbetare regelbundet och under året har alla grupper
inom LSS arbetat med värdegrunden och målen för verksamheten.
På APT går de igenom verksamhet och budget så att all personal skall vara delaktiga i sådant
som berör deras arbete
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Medarbetarna känner
sig välinformerade och
förstår värdegrunden.
Minst indexvärde 90.

85

90

94,4 %

Medarbetarna känner
sig insatta i
arbetsplatsens mål. Minst
indexvärde 80.

86,4

minst 80

108 %

100%

100%

100 %

Alla verksamheter
har regelbundna
arbetsplatsträffar där
verksamhetsfrågor lyfts

Åtagande:

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag
LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
92 % av personalen har rätt formell utbildning.
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
Andel personal inom
LSS och socialpsykiatri
som har rätt kompetens
är högre än 90%.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

98,6

minst 90

109,6 %
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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
LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Budgetansvar har fördelats ut på enhetsnivå på två enheter inom daglig verksamhet för första
gången inom LSS under 2017. Budgetansvariga enhetschefer inom LSS arbetar på att fler
enheter som vill, kan och förstår skall ta budgetansvar för sin enhet.
Inom LSS finns idag 5 enhetschefer med totalt 18 ansvar. Analys pågår löpande för att nå ett
bättre resultat än budget och för att få budget i balans på de budgetansvariga som uppvisar
underskott. Enhetscheferna har avstämningar varje månad med controller och Personlig
assistans granskas lite extra och redovisas till utskott och Kommunstyrelse då det är här vi har
haft stora avvikelser mot budget.
Styrmått
Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75%

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

58%

minst 75%

77,3 %

Åtagande:

Töreboda kommun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat
genom en aktiv lokal arbetsmarknad.
LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
LSS arbetar aktivt för att målgruppen som tillhör LSS skall ha en värdefull sysselsättning
antingen genom daglig verksamhet eller för de som klarar det på den öppna arbetsmarknaden
med stöd av vår coach.
Inom verksamheten arbetar vi med att försöka erbjuda alla som vill ha heltid via
heltidsprojektet
Åtagande:

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin
miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.
LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Detta är ett utvecklingsarbete som behöver ske på LSS. Idag arbetar inte verksamheten aktivt
med denna fråga men nya krafttag skall ske inför 2019 men behöver externt stöd och
kompetens i frågan
Styrmått
Samtliga
förvaltningar/verksamheter
har senast juni månad
2017 antagna planer med
mål och strategier för
hållbar utveckling

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 100%

0%
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Uppföljning ekonomi
Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse Mot
Budget

-33 223

-29 367

-32 922

3 555

Personalkostnader

72 937

74 809

73 247

1 562

Övriga kostnader

23 731

26 187

29 378

-3 191

Summa Kostnader

96 668

100 996

102 625

-1 629

Nettokostnad

63 445

71 629

69 703

1 926

Gemensam
verksamhet

5 062

7 377

5 332

2 045

Socialpsykiatri

3 920

4 878

4 744

134

25 260

30 917

31 635

-718

Daglig verksamhet

8 354

8 136

8 402

-266

Personlig assistans

13 265

12 415

12 998

-584

7 590

7 906

6 599

1 307

Intäkt

Varav

Boende LSS

Övriga Insatser
LSS

Kommentar till resultat
Gemensam verksamhet visar ett positivt resultat gentemot budget. Detta beror på 2 delar.
Sedan sommaren 2018 har en chef varit långtidssjukskriven, ingen vikarie har tagits in.
Ofördelade medel hos socialchef uppgår till 1439 mkr. Detta beror på att socialchef lagt upp
medel centralt när budgetbehovet minskat nere i verksamheten pga. att en insats avslutas. Om
det senare beviljas någon ny insats under året har socialchef lagt ner pengar i budget till den
verksamheten som fått utökade behov.
Övriga insatser visar också ett positivt resultat detta beror på intäkter på Killingen och
elevhemsboende som avslutades i förtid. Även Socialpsykiatrin visar ett positivt resultat säljer
tjänster till IFO.
Negativt resultat uppvisas på gruppbostäder, inte i alla men i några dels pga. flytt till Moholm
men också pga. ökade bemanningsbehov.
Personlig assistans fick ökade sjuklönekostnader för privata utförare med samt ökade
personalkostnader samt utökning av beslut där LSS står för hela kostnaden.
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Teknisk nämnd
Nämndens uppdrag
Mariestad-, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i en gemensam teknisk nämnd.
Mariestads kommun är huvudman.
Tekniska nämndens verksamheter är uppdelade i fastighet, gata, mät- och geo data, lokalvård,
och vatten och avlopp.
Ansvarsområden





Förvaltning av kommunens ägda fastigheter samt de ny-, till- och ombyggnadsprojekt
som sker inom fastighetsområdet där man är den viktiga länken mellan
verksamheternas behov och den strategiska lokalförsörjningen i kommunen.
Uppdatering av kommunens kartor samt utsättande och inmätning av nya
byggnationer och anläggningar.
Lokalvård i lokaler där kommunen bedriver sina olika verksamheter.
Produktion och leverans av vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten, samt
omhändertagande och rening av avloppsvatten. Även utbyggnad av va-anläggningarna
och att skydda våra vattentäkter ansvarar nämnden för.

Viktiga händelser och framtidsutsikter
Året inleddes med en kall och för våra mått mätt snörik vinter vilket ställde verksamheten på
prov i halkbekämpning och snöröjning. Därefter följde en rekordvarm vår och sommar med
väldigt lite nederbörd. Bevattningsförbud fick utfärdas och även grill- och eldningsförbud
rådde under stora delar av sommaren.
Under första halvåret pågick ombyggnaden av Töreboda reningsverk för att förbättra verkets
förmåga att reducera kvävemängden i avloppsvattnet. Ett projekt som fortsatt under andra
halvåret och även en bit in i 2019 med att trimma in den nya processen.
Under året förvärvade Töreboda kommun stationshuset som nu mer ingår i tekniskas
förvaltningsansvar. Förskola Kornknarren har visat sig vara i ett sådant skick så att det inte
lönar sig att renovera fastigheten utan istället har vi valt att ersätta förskolan med tillfälliga
moduler, något som blir helt klart under februari 2019. Återstår att ta fram en lösning på en
permanent ersättning av förskolan som samtidigt behöver fler avdelningar.
Kommunstyrelsen avsatte 500 tkr till att fastighetsavdelningen skulle ta fram långsiktiga
underhållsplaner för förskolor och skolor. Ett mycket bra beslut som kommer att skapa bättre
förutsättningar för att göra rätt prioriteringar i det framtida underhållsbehovet. Tillsammans
med fortsatt fokus på energioptimeringsåtgärder kommer vi att nå en bit i att möta framtidens
ekonomiska utmaningar i fastighetsbeståndet.
Fortsatt fokus för framtiden bör också ligga på att energioptimera med hjälp av ny teknik och
rätt prioriterade underhållsinsatser i kommunens fastigheter, särskilt tydligt framåt då de
senaste årens låga elpriser nu kraftigt ökar.
En stor satsning på beläggningsarbete på våra gator och cykelvägar har genomförts precis som
att gatubelysningen nu till stora delar är utbytt till energieffektivare LED-armaturer. Att skapa
parkeringsplatser i centrum har också varit en prioriterad fråga för tekniska nämndens
gatuavdelning.

Bilaga till årsredovisning 2018 – Töreboda kommun

43(55)

Uppföljning ekonomi

Resultatsammanställning

Kommentar till resultat
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet gör ett resultat som är drygt 300 tkr bättre
än budget. Trots den kostsamma vinterväghållningen i början av året lyckades
Gatuavdelningen nå ett resultat i nivå med budget genom sparsamhet och hårda prioriteringar.
Den största positiva avvikelsen, på drygt 500 tkr, står Fastighetsavdelningen för.
Energikostnaderna har varit extremt låga sett på helår, det tillsammans med sparsamhet då
bostadsanpassningen tidigt visade ett stort överskridande, vilket sedan inte visade sig bli så
stort, byggde upp det fina resultatet.
Den skattefinansierade VA-verksamheten balanserar budgeten. Det som även här gett en
positiv effekt är energikostnaderna kopplat till ett nederbördsfattigt år då mindre vatten
behövts pumpas och renas. Intäktssidan är något lägre.
Investeringar
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Investeringsbudgeten var på 84 776 tkr och utfallet blev 51 888 tkr, vilket innebär en
avvikelse på 32 888 tkr. Avvikelsen främst kopplad till att större projekt har blivit
framskjutna.
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IT-nämnd
Nämndens uppdrag
IT-nämndens uppdrag regleras i Reglemente och Samarbetsavtal inom MTG och innebär i
korthet att:




tillhandahålla drift, support och förvaltning av system och nätverksmiljön för
verksamheterna i medlemskommunerna
bedriva verksamheten inom tilldelade ekonomiska ramar och på ett ändamålsenlig och
effektivt sätt
i enlighet med beslutade mål, riktlinjer och ekonomiska ramar ansvara för att:
o utvärdera befintliga och framtida användning av IT
o styra de interna IT-funktionerna för att säkerställa att stödet svarar mot
verksamhetsbehovet
o följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområde avseende effektivisering ur
ett regionalt och nationellt perspektiv
o erbjuda IT-strategiskt stöd till medlemskommunernas verksamheter avseende
utveckling, upphandling och systemintegration
o delta i respektive kommuns planering där frågor inom nämndens område
berörs
o avgöra vilken hård- och mjukvara som får anslutas till nätverken samt
förmedla verksamheternas inköp av hård- och mjukvara för anslutning till
nätverken

Viktiga händelser och framtidsutsikter
Under 2018 har bl. a följande genomförts:
- En MTG-gemensam e-tjänsteplattform har upphandlats och levererats. All teknik och
funktionalitet är på plats och arbete pågår med verksamheterna med att anpassa
arbetsprocesserna för att dra nytta av effektiviseringsmöjligheterna med e-tjänsterna innan de
lanseras.
- Upphandling av nytt Datacenter-avtal har genomförts och kommunens totala
server/lagringslösning är upphandlad och utbytt under hösten 2018.
- Upphandling av nytt Klient-avtal har genomförts.
- Värdegrundsarbete för IT-avdelningen är genomfört och har resulterat i värdegrunder,
riktlinjer och förhållningssätt i bemötande internt och i kontakterna med våra kunder.
- Intern omorganisation och översyn av ansvar och roller i syfte att effektivisera drift- och
utvecklingsarbetet har färdigställts. Motsvarande översyn av supportorganisationen är
påbörjad.
- Drift av MTGs IT-miljö har varit stabil utan några allvarliga driftavbrott eller incidenter
även under den höga utetemperatur under sommaren. Alla kritiska servrar för MTG står i
kylda serverrum.
- IT-supporten har under 2018 besvarat och löst 19.885 ärenden
IT-nämnden har inte begärt utökad budget för kommande år utan beräknar att få hantera
eventuella utökningar och förändringar av befintlig IT-miljö och arbetsuppgifter utifrån
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interna omfördelningar av nuvarande budget.
Pågående arbete med succesivt införande av ny fördelningsmodell för IT-kostnader förändrar
budgetfördelning av IT-medel men inte totalkostnaden för nuvarande grundläggande IT-miljö
och tjänster/funktioner
Den pågående digitaliseringen inom kommunens verksamheter kommer ge en fortsatt ökad
efterfrågan på IT-avdelningens stöd och tjänster tidigt i utvecklingsarbetet och effektivisering
kan då ske genom MTG-samverkan.
Den nya fördelningsmodellen för IT-kostnader ger förutsättningar och möjligheter för fortsatt
verksamhetsutveckling med stöd av IT då budget för IT-kostnaderna successivt flyttas över
till beställande verksamheter.

Uppföljning mål
Åtagande:

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende.
Målet uppfyllt.
Styrmått
Medarbetarna känner att de
har förtroende. Minst indexvärde
80.

Utfall

Målvärde

81

minst 80

Åtagande:

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt
Måluppfyllnad 98,8%. Indexberäkningen som används i mätningen blir dock något
missvisande jämfört med om procentberäkning använts.
På en skala 1-5 (där 5 är högst) har 22% svarat 5, 72% svarat 4 och 6% svarat 3.
Resultatet får därför anses godkänt och ingen specifik åtgärdsplan är planerad utan frågorna
vägs in i de kontinuerliga medarbetarsamtalen.
Styrmått
Medarbetare upplever sitt
arbete meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

79

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
Målet uppfyllt.
Budget i balans med ett mindre överskott på 10 tkr
Styrmått

Utfall

Målvärde

Budget i balans för ITnämnden

100%

minst 100%
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Uppföljning ekonomi
Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse Mot
Budget

-19 382

-20 820

-23 373

2 553

11 648

14 109

12 849

1 260

7 734

6 711

10 524

-3 813

19 382

20 820

23 373

-2 552

Intäkt
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader
Nettokostnad

Kommentar till resultat
Utfall för helåret 2018 är +10 tkr vilka har återbetalts till respektive kommun.
IT-nämnden följer därmed tidigare prognoser mot en budget i balans för helåret 2018.
Intäkter och kostnader har ökat jämfört med 2017 samt jämfört mot budget 2018. Detta beror
på att stora inköpsvolymer hanterats genom IT-avdelningen. Bland annat har så kallade
Välfärdsmedel och andra riktade ersättningar nyttjats för IT inköp vilka förmedlas via ITavdelningen och därmed påverkar intäkter och kostnader volymmässigt. Den totala
omsättningen har därför ökat men kommunernas centrala avgifter följer budget.
På grund av sjukfrånvaro och utdragen rekrytering har personalkostnader legat under budget
och istället belastat övriga kostnader i form av ökade tjänste- och leverantörskostnader för att
upprätthålla drift- och supportnivån.
Under 2018 har upphandling och utbyte av kommunernas server/lagringslösning genomförts.
Tidigare genomgång och korrigeringar av gamla investeringar har frigjort utrymme i ITnämndens budget för denna kostnad fördelat på 4 år.
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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 och framtidsutsikter
Under en längre period har arbetet med införande av komponentavskrivningar pågått och
under året har detta arbetet slutförts. Fortsättningsvis kommer samtliga investeringar att
redovisas i olika komponenter med varierande avskrivningstid.
Ett utökat samarbete med Mariestads kommuns ekonomienhet har initierats i syfte att
samverka och samarbeta kring gemensamma ekonomiprocesser. Bland annat har en
investeringskalkyl för MTG-kommunerna tagits fram. Vidare har ett gemensamt MTGprojekt avseende Stratsys (ett administrativt system för verksamhetsplanering) startats upp.
Syftet med projektet är att införa en kommungemensam databas och bygga upp
styrmodeller/verksamhetsplanering med samma struktur. Projektet kommer att slutföras under
våren 2019.
MTGs ekonomifunktioner har under våren, tillsammans med ytterligare sex kommuner i
Skaraborgs län, fört diskussioner kring möjligheten att genomföra en gemensam upphandling
av ekonomisystem. Under hösten genomfördes en förstudie och vid årsskiftet undertecknades
en viljeinriktning mellan kommunerna avseende införandet av ett gemensamt ekonomisystem.
Samarbetskommunerna i Östra Skaraborg vill genom detta skapa ett långsiktigt samarbete
över kommungränserna för att få en starkare ekonomikompetens, bli mer resurseffektiva samt
kunna bedriva utvecklings- och kvalitetsarbete kring ekonomifrågor. Projektet pågår under
2019 - 2022 då ekonomisystemet ska driftsättas.
Utvecklingen i kommunerna går mot att det ekonomiska ansvaret decentraliseras och förs ut
längre i organisationen. Prognoser kring konjunktur, framtida utveckling av statsbidrag,
demografiska förändringar med stora tillkommande behov etc. visar på att kommunerna
kommer att ställas inför stora ekonomiska utmaningar. Detta innebär att det blir fler chefer
med budgetansvar som behöver stöd från ekonomienheten med att budgetera, följa upp och
analysera sin ekonomi. Personalrörlighet innebär också ett utökat behov från verksamheterna
av att få stöd.

Uppföljning mål
Åtagande:

Ekonomikontoret verkar för att kommuninvånarna blir upplysta om
kommunens verksamhetsresultat
Tre av tre möjliga kriterier ska uppfyllas enligt KKIKs (Kommuners kvalitet i korthet)
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mätning av kommunens webbinformation (budgetdokument, delårsrapport samt
årsredovisning). Budgetdokument, delårsrapport samt årsredovisning har presenterats på
kommunernas hemsidor. Målet är uppnått. Ekonomikontoret har under året påbörjat arbetet
med att ta fram ett förenklat dokument för att upplysa kommuninvånarna om kommunens
verksamhetsresultat. I samband med att kommunernas årsredovisningar presenteras ska även
kommuninvånarna bli upplysta om resultatet.
Styrmått
Tre av tre kriterier enligt
KKIK´s mätning av kommunens
webbinformation ska uppfyllas
(budgetdokument, delårsrapport
och årsredovisning).

Utfall

Målvärde

100

100%

Åtagande:

Samtliga chefer och ekonomiadministratörer som vänder sig till
ekonomikontoret upplever ett gott bemötande.
Ekonomienheten genomförde under oktober månad en enkät med anledning av
ekonomienhetens åtagande/leveransåtagande ”Samtliga chefer och ekonomiadministratörer
som vänder sig till ekonomienheten upplever ett gott bemötande”. Alla medarbetare i
Töreboda och Gullspångs kommun som kommer i kontakt med ekonomienheten har givits
möjlighet att besvara enkäten. Svarsfrekvensen uppgick till 84 %. Betyget för bemötande
uppgick till 95 % vilket överträffar såväl målvärdet som föregående års uppmätta värde. En
uppföljning av enkäten ska genomföras under hösten 2019.
Styrmått
Nöjda medarbetare

Utfall

Målvärde

95

minst 85

Åtagande:

Samtliga chefer får utbildning inom ekonomiområdet.
Ett flertal utbildningar har genomförts under året. Utbildningarna har riktat sig till såväl
chefer som ekonomiadministratörer. Exempel på utbildningsinsatser är
introduktionsutbildning av ny chef, skrivstugor/Stratsys och utbildningar direkt riktade till
ekonomiadministratörer/nätverksträffar. Målet är uppnått.
Styrmått
Chefer och
ekonomiadministratörer ges minst
två utbildningstillfällen per år.

Utfall

Målvärde

14

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
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. Ett arbete pågår vidare med framtagande av rutiner för introduktion av nya chefer.
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Ekonominämnden ska
säkerställa att verksamheterna får
ett fullvärdigt underlag för att
hantera och styra sin ekonomi.

100%

minst 100%

Uppföljning ekonomi
Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse Mot
Budget

-6 388

-7 021

-6 939

-82

Personalkostnader

5 040

5 625

5 574

51

Övriga kostnader

1 345

1 396

1 363

33

Summa Kostnader

6 385

7 021

6 937

84

0

0

Intäkt

Nettokostnad

0

Kommentar till resultat
Nämnden för ekonomiadministration redovisar ett överskott gentemot budget uppgående till
+272 tkr. Orsakerna till avvikelserna finns på såväl intäkts som kostnadssidan. Intäkterna
redovisade ett överskott till följd av att ekonomienhetens åtagande gentemot de kommunala
bolagen, främst Skagerns Energi AB, har ökat i omfattning.
Personalkostnaderna redovisade ett överskott beroende på en vakant tjänst vid
ekonomienheten under det andra halvåret. Resultatet har återförts till Töreboda kommun med
171 tkr och till Gullspångs kommun med 101 tkr.
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Miljö- och byggnadsnämnd
Nämndens uppdrag
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är uppdelad i bygglov, livsmedel, miljö- och
hälsoskyddstillsyn samt naturvård/miljöövervakning.

Viktiga händelser och framtidsutsikter




















E-tjänsten Mitt Bygge, för att ansöka om bygglov och annat inom byggprocessen
startade den 15:e mars. Verksamheten arbetar för att lansera tjänsten till alla sökande.
Den digitaliserade ansökan underlättar handläggningen och kontakten med sökande
som också får en bra inblick och snabb återkoppling i sitt ärende.
Bygglovsverksamheten ligger i samma nivå som i fjol, under den varma semestern
minskade inflödet något. I MTG har 389 bygglov utfärdats varav 280 i Mariestad,
några fler jämfört med 374 st. för fjolåret.
Byggenheten har under året aktivt deltagit i kommunernas utvecklings- och planarbete
samt varit en part i olika byggprojekt i MTG-kommunerna.
Handläggningen av nya bygglov har prioriterats under året, tillsyn över förfallna
fastigheter har utövats men behovet är större än verksamhetens resurser för uppdraget.
Verksamheten beviljades ytterligare medel av Länsstyrelsen och har fortsatt
inventeringen av kulturmiljöer i Mariestad. När uppdraget är klart kan det publiceras i
den digitala kartan på hemsidan.
Livsmedelskontrollen i MTG har bedrivits enligt planerna och omfattade 211
registrerade kontrollbesök varav 133 st. på anläggningar i Mariestad.
Projekt inom livsmedel utöver den löpande kontrollen har varit glassprovtagning och
kontroll av frityrfetter. Båda uppdragen har visat på bra resultat, med några mindre
avvikelser för mjukglass.
Tillsynen över miljöfarliga verksamheter har utöver normal verksamhet bland annat
inriktats på täkter, tillståndspliktiga och anmälningspliktiga lantbruk.
Miljöenheten har på Länsstyrelsens uppmaning lagt mycket av sin tid på olika
områden inom MTG med förorenad mark.
Verksamheters avfallshantering och nedskräpning på allmän och privat mark är
komplexa uppgifter som ägnats mycket tid under året.
Andelen bostadsklagomål inom hälsoskyddsområdet ligger fortfarande på en hög nivå
där allt inte kan hanteras utan prioritering. Fukt och mögel samt bristande ventilation
är den dominerande orsaken.
Tjänstepersoner och politiker har deltagit i SKL:s presidiedagar för att ta del av
utveckling inom nämndens uppdragsområde med fokus på Plan och bygglagen.
Byggenheten har under året deltagit i projektet Förenkla Skaraborg. Fokus ligger på att
samordna och förenkla företagens möte med kommunen som organisation
Verksamhet miljö och bygg arbetar internt med handläggarnas arbetssätt för att
likställa hantering av ärende inom olika tillsynsområden. Vi vill uppfattas som en
myndighet och ta väl hand om de frågor som sökande och klagande kommer in med
till verksamheten.
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Verksamheten har under året rekryterat bygglovshandläggare, assistent och
miljöinspektör efter pensionsavgångar och egna uppsägningar.

Nycklar till ett bra bemötande är att fortsätta digitaliseringen av tjänster till verksamheter
och privatpersoner. Lika viktig är den digitala utvecklingen av det interna arbetet för att
höja effektivitet och kvalitét i ärendehanteringen.
Verksamheten fortsätter arbetet med Förenkla Skaraborg tillsammans inom
samhällsbyggnadsområdet för hela MTG.
Den nya tobakslagstiftningen medför ett förändrat arbetssätt när man går från anmälan till
tillståndsprövning av tobaksförsäljning.
Livsmedelsverkets riskklassning av alla objekt är framflyttat till att gälla från och med år
2022. Till dess behövs en ny taxa och ett stort arbete på fältet och administrativ
uppföljning inom livsmedelstillsynen.
När kommunen får en gemensam arkivhantering av digitala dokument kan verksamheten
effektiviseras ytterligare och tid kan frigöras till eftersatta tillsynsuppdrag inom både
miljö- och bygglagstiftningen.
Klagomålshantering och tillsyn inom hälsoskydd ökar till följd av bostadsbristen.
Tillsyn och inventering av dåliga enskilda avlopp bör intensifieras för att närma sig EU:s
mål om 5% åtgärdade avlopp årligen. MTG når idag ca 1,5 %.
Miljötillsyn på mindre objekt står idag helt tillbaka och kan i och med förväntade
effektiviseringar från digitaliseringen utföras i form av tillsynsprojekt i framtiden.
För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att göra rättssäkra bedömningar i
myndighetsutövningen är kompetensutveckling viktig och måste ges det utrymme som
behövs.
Att knyta till oss och behålla en god kompetens bland medarbetarna är ett pågående och
framtida uppdrag som behöver utvecklas.
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Lönenämnd
Nämndens uppdrag
• Löneadministrationen
• Systemförvaltning och planering av lönesystem
• Pensions- och försäkringsfrågor
• Utbildning och information inom löneadministration
• Avtal personal- och lönesystem, schemasystem och för drift av lönesystemet

Viktiga händelser och framtidsutsikter









Flera nyrekryteringar under året. Pensionsavgångar.
Satsning på utbildning för löneadministratörer och för systemförvaltare.
Utvärdering av lönekontorets verksamhet har genomförts av KPMG på uppdrag av
revisionen.
En större uppgradering av personal- och lönesystemet och för schemasystemet
Medvind är genomfört.
Arbetsmiljöarbetet har prioriterats. Genomgångar med Avonova.
En arbetsgrupp har påbörjat ett arbete för att kartlägga processerna inom
löneadministration.
Ett strukturerat arbete för att följa upp avvikelser i rapporteringen av underlag m.m.
till lönekontoret.
Arbetet med digitalisering av rutiner fortsätter. Målet att ta bort rapportering via
pappersblanketter. Utveckla personal- och lönesystemets funktioner. Kartlägga
processerna i löneadministrationen, för att tydliggöra ansvar, minska avvikelserna och
förbättra administrationen. En översyn görs av ett nytt förlängt avtal för personal- och
lönesystemet. Arbetsmiljöarbetet prioriteras. Upphandling av pensionsadministration
och försäkring.

Uppföljning av leveransåtagande/mål
Inflytande och ansvar
Leveransåtagande

Kommentar

Det är enkelt att komma i kontakt med
Lönekontoret, minst 80% nöjda/mycket nöjda.

Ingen ny mätning är genomförd. Ett arbete har under
året genomförts med Karlsborg för att förbättra denna
del. Återkopplingen från Karlsborg är att det har blivit
en avsevärd för- bättring.

Personalen på lönekontoret upplever sig jobba på
ett miljövänligt sätt. 100% ska uppleva detta.

Sopsortering, pappersåtervinning genomförs. Uttjänta
datorer returneras till IT MTG.

Goda ambassadörer
Leveransåtagande

Kommentar

Personal- och lönesystem motsvarar behovet från
verksamheten, minst 85% nöjda.

Ingen ny mätning är genomförd.

Verksamheten upplever att de får ett
professionellt stöd. Minst 85% nöjda.

Ingen ny mätning är genomförd.
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Att vara medarbetare i Gullspångs kommun
Leveransåtagande

Kommentar

90% av alla medarbetare ska uttrycka att de är
nöjda med sitt arbete vid lönekontoret.

Uppnår inte målet 90 % nöjda.

Sjukfrånvaron ska vara max 5% under 2018 inom
Lönekontorets verksamhet

Sjukfrånvaron har minskat under året. För december
har den gått ner till 4,78 %.

Minst 80% av medarbetarna kan rekommendera
vänner och bekanta att söka anställning på
lönekontoret.

Uppföljning ekonomi
Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse mot
Budget

-10 462

-10 714

-10 826

112

Personalkostnader

6 746

7 553

7 751

-198

Övriga kostnader

3 716

3 161

3 070

91

10 461

10 714

10 821

-107

0

0

Intäkt

Summa Kostnader
Nettokostnad

0

Kommentar till resultat
Lönenämndens resultat för 2018 är ett totalt överskott på 194 tkr. Överskottet beror främst på
något lägre verksamhetskostnader än budgeterat. Omsättningen var 10,5 mnkr.
Överskottet fördelas enligt nedan:
Mariestad 100 tkr
Töreboda 40 tkr
Gullspång 26 tkr
Karlsborg 28 tkr
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Under 3 dagar i mitten av juli genomfördes den 7:de Törebodafestivalen med en artistuppsättning som
blir svår att överträffa. Festivalen med allt vad den för med sig i form av förväntningar och upplevelser
hos Törebodaborna har spridit sig långt utanför kommungränsen. Många ”Törboiter” i förskingringen
passar på att komma hem och träffa nära och kära samtidigt som de upplever ett myllrande centrum
med världsartister på scenerna. Ett stort tack till festivalföreningen för en fin festival.
I kommunen saknas fortfarande hyresrätter i attraktiva lägen. I Knalparken startade under senhösten
bygget av de två åttavåningshusen i Törebodabostäders regi med totalt 64 lägenheter. Planerad
inflyttning är våren år 2020 och redan nu är en stor del av lägenheterna bokade.
Töreboda äldrebostäder är en kooperativ hyresrättsförening som tillsammans med Riksbyggen
förvaltar och bygger bostäder och lokaler för olika ändamål åt kommunen. Föreningen planerar att
under 2019 bygga trygghetslägenheter på parkeringen vid Bergmansgården för att tillgodose den
efterfrågan som finns.
Arbetet med att renovera och rusta upp våra skollokaler fortsätter. Under året har det så kallade Ahuset på Centralskolan fått en behövlig renovering och tillgänglighetsanpassning.
Förskolan Kornknarren har under årens lopp genomgått olika renoveringar. Detta har tyvärr inte hjälpt
eftersom man inte hittat grundproblemet med huset. Vid en noggrannare genomgång av
huskonstruktionen visade det sig att på vissa ställen fanns det så stora fel i del av huskroppen att det
inte var lönsamt att renovera huset. Detta fick till följd att vi tog beslut att lämna byggnaden och
ersätta den temporärt med moduler strax intill. Samtidigt har det pågått en planering av vad som ska
ske på längre sikt för att tillgodose behovet av förskolelokaler.
Krabbängsgårdens äldreboende har haft svårt att fylla platserna under en tid. Därför togs beslut om att
omvandla en avdelning till gruppboende för LSS. Detta blev efter en del ombyggnad klart och
inflyttning skedde innan sommaren. Detta gav möjlighet att öppna ytterligare en ny gruppbostad i
tätorten.
Förhållandet med bristande underhåll har aktualiserat behovet av en underhållsplan för våra
fastigheter. Under året har tekniska nämnden fått i uppdrag att börja arbetet med att ta fram en sådan
för våra fastigheter för att få ett bättre grepp om behovet av resurser för att vidmakthålla statusen på
fastighetsbeståndet.
Under året har kommunen förvärvat stationshuset. Avsikten med förvärvet är att säkra tillgången till
väntsal för våra tåg och bussresenärer. Förhoppningen är att vi ska få några verksamheter att etablera
sig i huset som gör det intressant att besöka väntsalen.
Våra sammanträden är nu förlagda till Gjutaren som håller på att färdigställas för att tillgodose kraven
på tillgänglighet och anpassning till de verksamheter som ska finnas där. Fastigheten kommer att bli
en stor tillgång för olika aktiviteter inom kultur och föreningsliv men även för näringslivet som kan ha
mässor och event av olika slag i lokalerna.
HR verksamheten har genomgått en förändring under året. Sedan en tid tillbaka har vi tecknat avtal
om en gemensam personaladministration i MTG vilket innebär att vi får tillgång till en bredare men
också vassare kompetens inom HR-området.
Konjunkturen har under året legat på topp och bristen på kompetens har emellanåt hämmat tillväxten.
Vi ser nu tendenser till att konjunkturen viker av nedåt och när det gäller den kommunala ekonomin så
ser det betydligt kärvare ut för att få en budget i balans för kommande år.
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I årets företagsranking klättrade Töreboda 7 placeringar och ligger nu på plats 60 av rikets 290
kommuner i Sverige, vilket är mycket bra. Det innebär inte att vi kan slå oss till ro, utan hela tiden
försöka bli bättre.
Borreboda återvinningscentral har nu fått grönt kort vilket innebär att man som privatperson kan
genomgå en utbildning på nätet och därmed få lämna material på återvinningscentralen mellan kl.
07.00-21.00 alla dagar. Jag hoppas att många kommer att utnyttja den möjligheten.
För företagen har det blivit en försämring genom att man bara får lämna avfall en dag i veckan. Detta
kommer vi ha ögonen på och tillgängligheten för företagen att bli av med sitt avfall måste öka.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete med att skydda vårt
dricksvatten genom att besluta att införa ett vattenskyddsområde på Lokaåsen allt för att undvika att
vårt vatten blir förorenat.
Sedan en tid tillbaka har vi en gemensam digitaliseringsledare i MTG kommunerna. Mycket av det
administrativa arbetet som sker idag kan effektiviseras genom att vi hittar digitala lösningar istället för
att jobba manuellt. Detta är ett måste om vi ska hänga med i utvecklingen.
Det ekonomiska resultatet för 2018 slutade med ett plusresultat på 5.3 milj. Detta beror på att vi fått
extraordinära intäkter genom att vi erhållit en vindkraftspremie för etableringen av 8 vindkraftverk i
Valkeberg. Verksamheterna går dessvärre med ett underskott på 10.2 milj. Avvikelserna finns inom
äldreomsorgen, individ och familjeomsorgen och utbildningsverksamheten.
Det blir en stor utmaning inför 2019 och 2020 att få en budget som korresponderar med behoven
samtidigt som konjunkturen verkar ha nått sin topp för denna gång. Målet är att med de resurser som
står till förfogande tillhandahålla en bra service och omsorg för våra innevånare.
Jag vill rikta ett stort TACK till all personal för goda insatser och ett stort engagemang under året.

Bengt Sjöberg
Kommunstyrelsens ordförande
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Så styrs Töreboda kommun
Politisk nivå – beställare av verksamhet
Tjänstemannanivå – utförare av verksamhet

Kommunfullmäktige

Utvecklingsutskott
Utbildnings- och
kulturutskott
Vård- och omsorgsutskott
Personalutskott

Kommunstyrelsen

Tjänstemannanivå

Kommunchef

Barn,
utbildning
& kultur

Äldreomsorg

Kommunledning

Politisk nivå

IT-nämnd
Ekonominämnd
Lönenämnd
Överförmyndarnämnd
Teknisk nämnd
Valnämnd
Miljö- och
byggnadsnämnd
Kommunrevision
Beredningar

LSS och Individ- och
familjeomsorg

Skattesats (kr)

2014

2015

2016

2017

2018

Kommun
Region
Kommunalskatt
Riket

21,22
10,88
32,10
31,86

21,22
11,31
32,53
31,99

21,22
11,48
32,70
32,10

21,22
11,48
32,70
32,12

21,22
11,48
32,70
32,12

Sammanlagd kommunalskatt (kommun och region) uppgår till 32:70 kronor vilket motsvarar
58 öre mer än genomsnittet.

Ovan illustreras mandatfördelningen för mandatperioden 2014-2018. Totalt sett finns det 31
stycken ledamöter i Kommunfullmäktige.
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En sammanfattning av kommunens ekonomi
Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +5,6 mnkr vilket är ett lägre
resultat jämfört med föregående år (+12,7 mnkr år 2017). Resultatet motsvarar 1,0 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag och är 3,2 mnkr sämre än det budgeterade
resultatmålet. Resultatet har påverkats positivt genom en utbetalning till kommunen i form av
en vindkraftspremie uppgående till 12,4 mnkr. Utan denna premie, som är av
engångskaraktär, hade resultatet uppgått till -6,8 mnkr.
Verksamheternas ekonomiska utfall visar på såväl över- som underskott. Sammantaget
uppvisar verksamheterna ett stort underskott och uppgår sammanlagt till -10,2 mnkr. Detta
kan jämföras med föregående år då verksamheternas avvikelse gentemot budget uppgick till 0,3 mnkr.
Den verksamhet som redovisar störst underskott gentemot budget är äldreomsorgen som visar
en negativ budgetavvikelse uppgående till -11,7 mnkr. Även individ-och familjeomsorg (-4,9
mnkr) och utbildningsverksamheten (-2,5 mnkr) uppvisar negativa budgetavvikelser.
Överskott redovisas inom ledning och utveckling (+3,2 mnkr). Överskott finns vidare inom
verksamheterna kultur- och fritid, teknisk verksamhet samt kostverksamhet.
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett budgeterat
resultatmål på 8,8 mnkr vilket motsvarar 1,6 % av budgeterade skatter och bidrag. Det
finansiella målet om en genomsnittlig resultatnivå uppgående till 2,0 % av skatteintäkter och
statsbidrag under den senaste treårsperioden har inte uppnåtts. Genomsnittligt resultat under
den senaste treårsperioden uppgår till 1,8 %.
Målet att investeringarna ska finansieras utan upplåning har uppnåtts. Under året har 54 mnkr
av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en högre nivå jämfört med föregående år (50
mnkr 2017). Bland större investeringsprojekt som har genomförts under året kan nämnas kan
nämnas ombyggnad av reningsverk/kväverening samt investeringar inom gata/väg samt
vatten- och avloppsinvesteringar.
Törebodabostäder AB redovisar ett positivt resultat uppgående till +0 mnkr. Koncernen
redovisar sammantaget ett resultat uppgående till 5,6 mnkr.
Nedanstående bild visar kommunens resultatutveckling under den senaste femårsperioden.
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Sammanfattning 2016 - 2018
År 2018

År 2017

År 2016

5,6

12,1

11,3

1,0%

2,3%

2,1%

570

559

522

2,0%

7,0%

8,8%

566

547

512

Ökning av
nettokostnader (%)

3,5%

6,9%

8,9%

Soliditet (%)

57%

57%

56%

Likviditet (mnkr)

46

70

43

Investeringsutgifter
(mnkr)

54

50

34

Långfristig låneskuld
(mnkr)

39

39

40

Pensionsåtaganden
(mnkr)

172

174

181

21,22

21,22

21,22

Årets resultat (mnkr)
Årets resultat i skatter
och bidrag
Skatteintäkter (mnkr)
Ökning av
skatteintäkter (%)
Nettokostnader (mnkr)

Kommunalskatt (i
kronor)
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Töreboda kommuns utveckling och viktiga
händelser
Val till riksdag, landsting och kommun genomfördes under året och den nyvalda
kommunfullmäktigeförsamlingen hade sitt första sammanträde i oktober 2018.
Törebodafestivalen blev en succé. Festivalbesökarna bjöds på fantastiska artister,
publikrekord, sol och värme. Stort tack till arrangerande festivalföreningen och alla föreningar
som medverkade under festivalen. Över 50 000 besökare kom till Töreboda för att uppleva en
av Sveriges bästa familjefestivaler.
Töreboda befinner sig i en positiv utvecklingsfas. Antal nya detaljplaner är många.
Byggnation av Baltzar (två åttavåningshus) startade i slutet på 2018. Inflyttning beräknas till
våren 2020.
Samarbetet i MTG (Mariestad Töreboda Gullspång) har utvecklats genom nya samarbetsavtal.
Samarbetet förväntas öka de närmaste åren. Sommarsäsongen 2018 har varit bra för
besöksnäringen.
Antalet barn som far illa och som behöver omfattande stödinsatser i hemmet eller placering i
annat hem har ökat från en redan hög nivå. För att ekonomiskt klara både förebyggande och
skyddande insatser behöver kommunen få hjälp utifrån. Särskilda bidrag eller/och en
förändrad kommunalekonomisk utjämning är både nödvändig och rättvis. Antalet äldre ökar
och med det trycket på äldreomsorgen. De äldres behov av hemtjänst har ökat mycket
snabbare än förväntat.
Kornknarrens förskola utökas med en avdelning och byter lokaler på samma tomt. Enhet 1 på
Krabbängsgården läggs ned och in flyttar ett gruppboende för äldre personer med
funktionsnedsättning. På Björkängen i Töreboda öppnar en ny enhet för särskilt boende för
äldre. I Töreboda öppnar en ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning. Töreboda
kommun har nu den sjunde största LSS-verksamheten i landet i förhållande till antal invånare.
Mässan Framtidens Äldreomsorg genomfördes och var uppskattad och välbesökt. Den visade
på aktiva seniorer som välkomnar möjligheten till självständighet och teknisk utveckling.
Befolkningsutveckling
Trenden kring befolkningsutvecklingen har varit sjunkande under flera år men vände uppåt
igen år 2014 då antalet invånare i kommunen ökade. Befolkningsutvecklingen fortsatte
därefter i positiv riktning och i september månad 2017 uppgick antalet invånare till över 9 500
personer. Därefter har trenden varit sjunkande och vid årsskiftet uppgick invånarantalet till
9 312 invånare. Jämfört med föregående år har antalet invånare minskat med 102 personer.
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Antal invånare i kommunen påverkar storleken på skatteintäkter och generella statsbidrag.
Om invånarantalet stiger ökar också skatteintäkterna, men därmed också sannolikt behovet av
utökad kommunal service. Om antalet kommuninvånare sjunker minskar skatteintäkterna. De
skatter och bidrag som preliminärt betalas ut till kommunen grundar sig på den faktiska
befolkningsmängden den 1 november innan budgetåret. Avstämning av utbetalda skatter och
bidrag, utifrån bland annat invånarantal, görs dock i efterskott.
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Uppföljning av kommunfullmäktiges begäran
Kommunfullmäktige styr den kvalitativa nivån i kommunen genom Begäran (övergripande
mål). Fullmäktige beslutar om rambudget och tilldelar kommunstyrelsen och de övriga
nämnderna ekonomiska resurser.
Kommunfullmäktiges Begäran ska ge en bild av kommunen som helhet. Begäran beskriver
vad kommunen ska uppnå och gäller under mandatperioden. Under året jobbar verksamheterna
för en ökad måluppfyllelse genom ett kontinuerligt arbete med Aktiviteter kopplade till
Kommunstyrelsens
Åtaganden och Styrmått.
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.

Samlad bedömning och uppföljning av
kommunfullmäktiges begäran
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges samtliga begärans
utfall visar på att de flesta är uppnådda helt eller delvis.
De mest positiva är:
1.
2.
3.
4.

Nöjdheten med den kommunala verksamheten och servicen.
Medarbetarnas uppfattning om arbetsgivaren och arbetsuppgifterna.
Känslan av trygghet är hög hos både elever och äldre.
Turismen och besöksnäringen.

De områden som bör förbättras är:
1.
2.
3.
4.
5.

Folkhälsan
Bostadsbyggandet
Ekonomin
Miljöarbetet
Skolresultaten
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Invånare/Brukare
Begäran:

I Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en trygg och säker miljö
dygnets alla timmar - överallt

Målsättningen i begäran har sammantaget uppnåtts trots att måltalen är högt satta.
Styrmått

Mätperiod

Minst 93% av elever i åk 8 känner sig trygga i skolan.

Årsbokslut

Minst 95% av elever i åk 5 känner sig trygga i skolan.

Årsbokslut

Minst 85% av föräldrarna upplever att sitt barn känner sig tryggt i förskolans
verksamhet.

Delår

Minst 85% av föräldrarna upplever att sitt barn känner sig tryggt i fritidshemmets
verksamheter.

Delår

Medborgarna i kommunen känner sig trygga. Mål indexvärde 58. .

Delår 2018

Andel med hemtjänst som tycker det känns mycket eller ganska tryggt att bo
hemma med stöd från hemtjänsten. Mål 95%.

Årsbokslut

Andel brukare som tycker det känns mycket eller ganska tryggt att bo på
äldreboende (särskilt boende). Mål 95%.

Årsbokslut

Begäran:

Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är nöjda med kommunens
insatser och service

Målsättningen i begäran är delvis uppnådd.
Resultatet av brukarundersökningar inom äldreomsorg och barnomsorg är mycket bra.
Mycket glädjande att elevernas nöjdhet med skolmaten har ökat från 70 till 87 %!
Resultaten för skolan måste förbättras.
Användning av kvalitetsregister förbättrar verksamhetens kvalitet. Täckningsgraden för de
nationella kvalitetsregistren inom äldreomsorgen har minskat. En ökad användning är viktig
och nödvändig.
Väntetid till särskilt boende är 58 dagar från ansökan till erbjudande är ok. Mätmetoden har
ändrats, men inte målvärdet. Bör vara gult och inte rött. Handläggningstiden för ekonomiskt
bistånd är 18 dagar, vilket också är godkänt.
Styrmått

Mätperiod

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

Årsbokslut

Minst 85% av brukarna är nöjda med lunchlådan i hemvården.

Årsbokslut

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

Årsbokslut

Minst 90 % är nöjda eller ganska nöjda med särskilt boende.

Årsbokslut
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Styrmått

Mätperiod

Minst 85% av föräldrarna i förskolan känner sig mycket nöjda eller ganska nöjda
med verksamheten,

Delår

Elever i åk 5 har en positiv syn på skolan och undervisningen. Minst 90% nöjda.

Årsbokslut

Elever i åk 8 har en positiv syn på skolan och undervisningen. Minst 90% nöjda.

Årsbokslut

Elever i grundskolan är nöjda med skolmaten. Minst 85% nöjda.

Årsbokslut
2018

Minst 85% av gästerna är nöjda med besöket i Björkängens restaurang och café.

Årsbokslut
2018

Töreboda kommun ska nå minst 70% täckningsgrad i Svenska palliativregistret

Delår/
Årsbokslut

Minst 90 % av personer inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård har riskbedömts
i Senior alert

Delår/
Årsbokslut

100 % av personer med demensdiagnos på särskilt boende har NPI-skattats och
fått en individuell bemötandeplan

Delår/
Årsbokslut

Resultaten på nationella prov i åk 3 förbättras. Mål 60%.

Årsbokslut

Resultaten på nationella prov i åk 6 förbättras. Mål 70%.

Årsbokslut

Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet ökar. Mål 86%.

Årsbokslut

Antalet besökare både fysiskt och virtuellt. Mål; 50 000 besökare.

Årsbokslut

Medborgare får ett gott bemötande samt svar på enkel fråga vid kontakt via
telefon. Mål 65%.

Årsbokslut

Medborgare får svar på e-post inom två arbetsdagar, mål minst 92%.

Årsbokslut

Nöjdhet med webbinformation. Mål; 80%

Årsbokslut

Väntetid till särskilt boende. Målvärde snitt 30 dagar.

Årsbokslut

Handläggningstiden för beslut om ekonomiskt bistånd. Målvärde; snitt 15 dagar

Årsbokslut

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom
förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum. Mål 20 dagar.

Årsbokslut

Begäran:

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

Målsättningen i begäran är delvis uppnådd.
Den är uppnådd när det gäller den kommunala verksamhetens resultat. När det gäller
folkhälsomålen så är den inte uppnådd.
Styrmått

Mätperiod

Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande ska vara större än 84%.

Årsbokslut
2018

Andel personer som upplever bra självskattat hälsotillstånd ska vara större än
74%.

Årsbokslut
2018

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

Årsbokslut

Brukarnas situation har förändrats positivt sedan denne fick kontakt med individoch familjeomsorgen i kommunen. Mål: 80%.

Delår 2018
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Styrmått

Mätperiod

Användandet av narkotika minskar. Andel ungdomar som någon gång provat ska
vara minde än 4%.

Årsbokslut
2017

Användandet av alkohol minskar. Andel ungdomar med frekventa alkoholvanor
ska vara mindre än 12%.

Årsbokslut
2017

Andelen invånare med fetma minskar med och skall vara mindre än 18%.

Årsbokslut
2018

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

Delår/
Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

Mindre än 20 % av personer som har kommunal hälso- och sjukvård, har 10
läkemedel eller fler.

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Begäran är nästan 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. Resultatet för medarbetarnas
information och förståelse för värdegrunden ökade från index 75 år 2017 till index 84 i år. Det
är ett bra resultat och godkänt. Målet är satt till index 90, vilket är näst intill omöjligt att nå.
Målvärdet bör sättas lägre alternativt att måttet förändras från index till andel "godkända".
Begäran är inte uppnådd när det gäller medarbetarnas fysiska förmåga. Risken för ohälsa på
grund av bristande fysisk förmåga är alldeles för stor. Det är absolut nödvändigt att minska
risken betydligt.
Det är mycket positivt att sjukfrånvaron har minskat från 6,4 % år 2016, 5,18 % år 2017 till
5,09 % år 2018. Töreboda kommun var på plats 10 i landet i rankingen av den "friskaste"
kommunen år 2017..

Styrmått

Mätperiod

Medarbetarens fysiska förmåga mäts genom ett konditionstest. Mål: minst 70%
godkända.

Delår/
Årsbokslut
2013-2017

Sjukfrånvaro högst 5%

Delår/
Årsbokslut

Medarbetarna känner att de har förtroende. Minst indexvärde 80.

Delår

Medarbetare upplever sitt arbete meningsfullt. Minst indexvärde 80.

Delår
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Styrmått

Mätperiod

Medarbetarna känner sig välinformerade och förstår värdegrunden. Minst
indexvärde 90.

Delår

Alla verksamheter har regelbundna arbetsplatsträffar där verksamhetsfrågor lyfts

Delår/
Årsbokslut

Medarbetarna känner sig insatta i arbetsplatsens mål. Minst indexvärde 80.

Delår

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

Årsbokslut

Andelen legitimerade förskollärare inom förskolan ökar till minst 66 procent

Årsbokslut

Andelen pedagogiskt utbildad personal inom fritidshem ökar till minst 66 procent

Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

Ekonomi
Begäran:

Kommunen har en stabil ekonomi med budget i balans

Målsättningen i begäran är inte uppnådd. Töreboda har fortfarande en stabil ekonomi, men
budgeten är inte i balans. Behovsökningar och därmed underskott för äldre och barn som far
illa är mycket problematiskt. Kommunernas försämrade ekonomiska förutsättningar med fler
barn och äldre i förhållande till invånare i arbetsför ålder innebär stora påfrestningar de
kommande åren.
Styrmått

Mätperiod

Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75%

Delår/
Årsbokslut

Årets resultat uppgår i genomsnitt under senaste treårsperioden till lägst 2%.

Delår/
Årsbokslut

Reinvesteringar/avskrivningar och årets resultat finansieras med egna medel.

Delår/
Årsbokslut

Utveckling
Begäran:

Töreboda är en företagsvänlig kommun, som uppmuntrar nytänkande och
entreprenörskap. Alla i arbetsför ålder ges förutsättningar till egenförsörjning.

Målsättningen i begäran är delvis uppnådd. Flera av styrmåtten visar på en positiv utveckling.
Några få drar ner det sammantagna "betyget". Måltalet för nyanländas etablering och
egenförsörjning är högt satt, men nödvändigt att nå om några år. Mycket positivt att antalet
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nystartade företag och antal arbetstillfällen har ökat 2018.
Töreboda kommun fortsätter klättra uppåt i rankingen av kommunernas företagsklimat.

Styrmått

Mätperiod

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

Årsbokslut

Andelen elever som fullföljer sitt gymnasieprogram inom fyra år. Mål 78%.

Årsbokslut

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning. Mål 27%.

Årsbokslut

Andelen inskrivna på AMU som går vidare till arbete eller utbildning är mer än
60%.

Delår/
Årsbokslut

Invånarna bedömer att det finns bra möjligheter att få arbete inom rimligt avstånd.
Mer än indexvärde 60.

Delår 2018

Nyanlända som befinner sig i arbetsför ålder ska efter etableringsperioden och
gemensamma insatser från Töreboda kommun och samverkanspartner ha egen
försörjning. Mål 70%.

Delår/
Årsbokslut

Besöka minst 50 företag i kommunen varje år med politiker och tjänstemän.

Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

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

Delår

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

Delår

Begäran:

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

Begäran är inte uppfylld.
Det som är positivt och nödvändigt är att det finns tillräckligt med detaljplaner och
bostadsområden färdiga för byggnation. Men det hjälper inte för att klara målsättningen. Det
är bostadsbrist i Töreboda kommun och nästan inga bostäder byggdes 2017 och detsamma
gäller för 2018.
Styrmått

Mätperiod

Antal bostadsområden färdiga för byggnation är minst 10 st.

Årsbokslut

Minst 30 nya bostäder per år.

Årsbokslut

Aktuella detaljplaner som medger bostadsbyggande i hela kommunen är minst 12
st.

Delår/
Årsbokslut
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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

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 253 av 290 i årets kommunrankning av Sveriges bästa
miljökommuner. Miljöarbetet måste förbättras och mer resurser (personal och pengar) måste
avsättas om begäran ska kunna uppfyllas.
Styrmått

Mätperiod

Samtliga förvaltningar/verksamheter har senast juni månad 2017 antagna planer
med mål och strategier för hållbar utveckling

Delår/
Årsbokslut

Begäran:

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

Begäran är uppfylld.
Egen enkätundersökning 2018 visar att 100 % av de totalt 54 tillfrågade respondenterna (icke
Törebodabor) är ganska nöjda till mycket nöjda med sitt besök i Töreboda. 42,6 % har svarat
att de är mycket nöjda med sitt besök i Töreboda.
Målvärdet för antal sysselsatta i turismberoende branscher är 120. År 2017 var antalet 115 och
antalet ökade till 128 år 2018.
Styrmått

Mätperiod

Andel besökare/gäster som är mycket nöjda/ganska nöjda med sitt besök i
Töreboda kommun uppgår till minst 90%.

Delår

Antal sysselsatta i turismberoende branscher uppgår till 120 st.

Årsbokslut
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Ekonomisk analys
God ekonomisk hushållning
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. Även 2018 har präglas av god konjunktur. År
2019 förväntas dock återgång till ett mer neutralt konjunkturläge. Det innebär en markant
uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp
skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det går så står
kommuner och landsting inom kort inför en mycket besvärlig obalans mellan snabbt växande
demografiskt betingade behov och ett långsamt växande skatteunderlag.
Demografisk utveckling och välfärdsmedel
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.
Riksdagen beslutade 2017 om statsbidrag till kommuner och landsting utifrån
flyktingsituationen. Beslutet innebär ett resurstillskott till Töreboda kommun uppgående till
ca 19 mnkr år 2017 och 2018. Pengarna till kommunsektorn kommer initialt att dels fördelas
på samma sätt som via det kommunala utjämningssystemet dvs. i kronor per invånare, dels
med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Statsbidraget
kommer dock på sikt att fasas ut och fördelas utifrån invånarantal. Från och med år 2021 är
tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen,
vilket innebär att statsbidraget kommer att uppgå till ca 6 mnkr, dvs. en reduktion
motsvarande 13 mnkr jämfört med innevarande år.
Det starka verksamhetstrycket de kommande åren, samtidigt som utvecklingen av
skatteunderlaget förväntas försvagas tillsammans med avtrappning av välfärdsmedel, ställer
stora krav på effektiviseringar. Arbetet med att förändra och utveckla verksamheten måste
intensifieras och i än större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av teknik och
nya arbetssätt.
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
Årsredovisning 2018 – Töreboda kommun

17(49)

verksamheten. Det är därför mycket viktigt att kommunen lever upp till de beslutade
finansiella målen.
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.
Finansiella mål
Töreboda kommun har inom det finansiella perspektivet beslutat om finansiella mål enligt
följande:




Resultatmål, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska
under den senaste treårsperioden uppgå till lägst 2 %.
Andelen budgetansvariga med budget i balans ska vara lägst 75 %.
Reinvesteringar ska finansieras med egna medel (avskrivningar, årets resultat).

Resultat och uppföljning av finansiella mål
Resultat
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett budgeterat
resultatmål på 8,8 mnkr vilket motsvarar 1,6 % av budgeterade skatter och bidrag.
Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +5,6 mnkr vilket är ett lägre
resultat jämfört med föregående år (+12,7 mnkr år 2017). Resultatet motsvarar 1,0 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag och är 3,2 mnkr sämre än det budgeterade
resultatmålet. Årets resultat över den senaste treårsperioden uppgår till 1,8%. Resultatmålet
har inte uppnåtts.
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Belopp i mnkr

År 2016

År 2017

År 2018

11,3

12,7

5,6

Jämförelsestörande post
vindkraftspremie

0

0,0

12,4

Resultat exklusive
jämförelsestörande post

11,3

12,7

-6,8

2,1%

2,3%

1,0%

Årets resultat

Resultatmål i %

Resultatet har påverkats positivt genom en utbetalning till kommunen i form av en
vindkraftspremie uppgående till 12,4 mnkr. Utan denna premie, som är av engångskaraktär,
hade resultatet uppgått till -6,8 mnkr.
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens
verksamheter klarar att bedriva sin verksamhet inom beslutade budgetramar. Sammantaget
redovisar verksamheterna ett negativt utfall på -10,2 mnkr (-0,4 mnkr år 2017). De största
negativa budgetavvikelserna finns inom Vård- och omsorgsverksamheten (-11,7 mnkr) främst
avseende äldreomsorg och Individ och familjeomsorg (-4,9 mnkr). Att resultatet trots detta
inte avviker mer gentemot beslutad budget beror på en jämförelsestörande intäkt i form av
vindkraftspremie.
Andelen budgetansvariga med en budget i balans
Andel budgetansvariga med budget i balans uppgick till 53% (57% år 2017). Det innebär att
målet att andelen budgetansvariga med en budget i balans ska vara lägst 75% inte har
uppnåtts.
Reinvesteringar ska finansieras med egna medel
Under året har 54 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en högre nivå jämfört
med föregående år (50 mnkr). Bland större redovisade investeringsprojekt under året kan
nämnas ombyggnad av reningsverk/kväverening. Målet att reinvesteringarna ska finansieras
med egna medel har uppnåtts.
Pensioner
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilken i praktiken
innebär att större delen tas upp som 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 172 mnkr. Detta är en
liten minskning jämfört med föregående år. Eftersom utbetalningar sker långt fram i tiden ska
skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice
versa.
Av nedanstående tabell framgår kommunens samlade pensionsåtaganden.
Pensionsåtaganden i mnkr
Avsättningar (inklusive särskild
löneskatt) för pensioner

År 2018

År 2017

4

4

168

170

0

0

172

174

(inklusive förtroendevalda)
Ansvarsförbindelser (inklusive
särskild löneskatt)
Finansiella placeringar avseende
pensionsmedel
Återlånade medel

Årsredovisning 2018 – Töreboda kommun

19(49)

Balanskrav
Balanskravet innebär att kommunen kostnader inte får överstiga 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 ska inte medräknas i
balanskravsresultatet.
Nedanstående tabell visar årets balanskravsresultat:
Balanskravsutredning i mnkr
Årets resultat

År 2018
5,6

Reducering av samtliga realisationsvinster

0

Justering för realisationsvinster 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

5,6

Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

0

Användning av medel till resultatutjämningsreserv

0

Balanskravsresultat

5,6

Årets balanskravsresultat uppgår till 5,6 mnkr (5,6 mnkr år 2017) 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.
Resultatutjämningsreserv i mnkr

År 2018

Ingående balans

32,1

Avsättning 2018

0

Utgående balans

32,1

Av balanskravsresultatet avsätts först 1 % av skatter och bidrag. Eventuellt resterande belopp
kan därefter avsättas till resultatutjämningsreserven. Eftersom balanskravsresultatet ligger i
paritet med 1% av skatter och bidrag kan inte en avsättning till resultatutjämningsreserven
göras 2018. Resultatutjämningsreserven uppgår vid årsskiftet till 32,1 mnkr.
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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.
Belopp i tkr

År 2016

År 2017

År 2018

Verksamhetens
nettokostnad

511 535

547 055

565 626

Skatter och bidrag

522 045

558 808

569 923

98,0%

97,9%

99,2%

Verksamhetens andel
av skatter och bidrag

Tabellen ovan visar att skatteintäkter och generella statsbidrag finansierade verksamheterna
2018. I resultatet 2018 ingår vindkraftspremie. Exklusive vindkraftspremie uppgår
nettokostnadernas andel av skatter och bidrag till 101,4 %.
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 2016 - 2018.
Förändring i % jämfört
med föregående år

År 2016

År 2017

År 2018

Nettokostnadernas
utveckling

8,9%

6,9%

5,7%

Skatte- och
statsbidragsutvecklingen

8,8%

7,0%

2,0%

Av ovanstående tabell kan man utläsa hur styrningen har varit över kommunens resurser över
den senaste treårsperioden. För år 2018 har verksamheternas nettokostnader ökat med 5,7 %
jämfört med föregående år. Samtidigt ökade skatteintäkterna och statsbidragen med 2,0 %.
Denna utveckling har under året också fått genomslag då verksamheterna uppvisar stora
negativa budgetavvikelser.

Årsredovisning 2018 – Töreboda kommun

21(49)

Den framtida utvecklingen av statsbidragen förväntas nu bromsas upp markant från och med
år 2019 och framåt. Detta samtidigt som de statliga välfärdsmedlen minskar i omfattning. Det
är därför av stor vikt för kommunens framtida utveckling att nettokostnaderna bromsas upp
ytterligare. Detta är en förutsättning för att klara framtida åtaganden inom bland annat
äldreomsorgen.
Kommunens skattesats har varit oförändrad sedan år 2014 då den kommunala skattesatsen
höjdes med 25 öre till 21:22 kronor.
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 39 mnkr, inklusive skuld på leasade tillgångar.
Finansnettot har ökat marginellt jämfört med föregående år uppgår till 1,2 mnkr. Finansnettot
består av skillnaden mellan finansiella intäkter 1,9 mnkr och finansiella kostnader 0,7 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 är i jämförelse med föregående år oförändrad och uppgår till 57 %. När hänsyn är
tagen till samtliga skulder, dvs. inklusive samtliga pensioner vilka redovisas utanför
balansräkningen under ansvarsförbindelser, förändras soliditeten från 57 % till 22 %.
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 46 mnkr vilket är en minskning jämfört med föregående år
(70 mnkr). Utav dessa medel är 26 mnkr placerade i fonder.

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 15 mnkr. Då den planerade investeringsvolymen förväntas vara hög 2019
och framåt kommer likviditeten att försämras. Kommunens checkräkningskredit uppgår till 70
mnkr.
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Långfristiga lån
Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 38,7 mnkr. Det har inte tagits upp några nya lån
under 2018. Amortering på befintlig låneskuld uppgick under 2018 till 1,4 mnkr. De upptagna
lånen har sammantaget en kapitalbindning på 2,1 år och en räntebindning på 2,2 år.
Genomsnittsräntan på lånen uppgick under 2018 till 0,43 %. Koncernens låneskuld uppgår vid
ingången till år 2019 till 129 mnkr (Töreboda kommun 38 mnkr, Törebodabostäder AB 91
mnkr).
Borgensåtaganden
Borgensåtaganden är en del som bör vägas in när kommunens riskförhållande studeras. Vid
periodens utgång uppgår borgensförbindelserna till 301 mnkr. Av dessa är 175 mnkr upptagna
lån gentemot Riksbyggen kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder, Törebodabostäder
AB 86 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 260 mnkr samt för VänerEnergi AB till 40
mnkr.
Driftredovisning
Driftredovisningen visar utfallet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas
driftredovisning visar nettoavvikelser, dvs. intäkter i förhållande till kostnader.
Skattefinansierad
verksamhet (belopp i
tkr)

Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse mot
budget

8 013

7 643

6 727

916

24 974

34 623

32 052

2 571

176

614

-446

1 061

Köp från IT-nämnd

4 084

4 256

4 198

68

Köp från
Ekonominämnd

3 987

4 462

4 294

168

Köp från Lönenämnd

2 196

2 404

2 142

262

Köp från Miljö- och
byggnadsnämnd

3 164

3 330

3 330

0

Räddningstjänst

6 419

6 725

6 725

0

29 526

29 927

28 759

1 167

205 205

220 720

223 207

-2 487

2 453

3 302

3 959

-657

Kultur- och
fritidsverksamhet

16 104

16 403

15 039

1 364

Individ- och
familjeomsorg

39 713

41 343

46 209

-4 866

Äldreomsorg

120 940

118 017

129 720

-11 703

63 452

71 629

69 710

1 919

530 406

565 398

575 617

-10 219

Politisk verksamhet
Ledning och utveckling
Kostenhet

Teknisk verksamhet inkl.
VA
Utbildning
Arbetsmarknadsåtgärder

LSS-verksamhet
Summa verksamheter

Kommentarer till verksamheternas resultat
Verksamheternas utfall gentemot budget visar på såväl över- som underskott och uppgår
sammantaget till -10,2 mnkr. År 2017 redovisade verksamheten ett underskott på -0,4 mnkr.
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De största negativa budgetavvikelserna finns inom Vård- och omsorgsverksamheten (-11,7
mnkr) främst avseende äldreomsorg. Även Individ och familjeomsorg uppvisar en negativ
budgetavvikelse (-4,9 mnkr). Andel budgetansvariga med budget i balans uppgick till 53%
(57% år 2017).
Mer utförliga kommentarer till verksamheternas utfall redovisas separat i bilaga till
årsredovisningen.
Redovisning VA-avräkning och deponi
VA-avräkning
Intäkter MTG
Kostnader MTG
Kapitaltjänstkostnader
Skattefinansierad
Sluttäckning deponi
Ingående balans

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

15 825

17 392

17 277

17 139

-11 395

-11 395

-11 395

-11 395

-4 430

-5 997

-5 882

-5 744

0

0

0

0

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

8 597

13 796

13 638

13 822

Avsättning
balansräkning
Ianspråktaget
Utgående balans

1 000
-646

-5 199

-842

-184

7 951

8 597

13 796

13 638

Investeringsredovisning
De budgeterade investeringarna i Töreboda kommun har legat på en hög nivå de senaste åren.
Den totala investeringsbudgeten för 2018 uppgick till 94 mnkr, inklusive ombudgeterade
medel från föregående år (49 mnkr). Den största delen av kommunens investeringar utförs
inom ramen för Tekniska nämndens verksamhetsområde (85 mnkr) vilket motsvarar 90 % av
den totala investeringsbudgeten.
Bland större budgeterade investeringsprojekt under året kan nämnas anslag till skola/förskola
(14 mnkr), ombyggnad reningsverk/kväverening (12 mnkr), gångbro över Göta kanal (9,3
mnkr), energieffektiviseringar och ventilation (7 mnkr), bullerplank (3 mnkr) samt VAinvesteringar enligt plan. Inventarieanslag till utbildning och vård och omsorg uppgår
sammantaget 6 mnkr.
Investeringsredovisning
(tkr)

Budget 2018

Redovisn.
2018

Redovisn.
2017

Redovisn.
2016

Kommunstyrelsen

2 503

168

3 564

1 438

Barn, utbildning, fritid och
Kultur

4 606

845

1 364

1 284

Vård- och omsorg

1 730

1 008

738

1 076

620

0

0

0

Tekniska nämnd

84 775

51 915

44 021

30 073

- varav
fastighetsavdelning

27 829

16 175

26 237

19 004

- varav gatuavdelning

27 191

8 165

11 199

5 829

- varav VA-avdelning

29 755

27 545

6 585

5 240

Summa investeringar:

94 234

53 936

49 687

33 871

It-nämnd
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Under året har 53,9 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en högre nivå jämfört
med föregående år (49,7 mnkr). Bland större redovisade investeringsprojekt under året kan
nämnas ombyggnad av reningsverk/kväverening (14,3 mnkr), tillbyggnad av Killingen (3,6
mnkr), evakuering av Kornknarrens förskola (3,2 mnkr), köp av stationshuset (1,9 mnkr),
diverse projekt inom gator/vägar (8,2 mnkr) och VA-investeringar (13 mnkr).
Investeringarna har finansierats med egna medel. Inga nya lån har tagits upp under året. I
bilaga till årsredovisningen redovisas, under respektive verksamhetsområde, investeringarna
under 2018 på projektnivå.
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Personalekonomisk redovisning
Förord
Töreboda kommun sammanställer årligen en personalekonomisk redovisning i samband med
delårsrapport och årsredovisning. Avsikten är att ge en aktuell bild av ett antal
personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personalstrategi.
De personalstrategiska uppgifterna redovisar i huvudsak tillsvidareanställd personal.
Under året har antalet ökat från 841 till 868 anställda. Detta motsvarar 798 årsanställda vilket
är en ökning med 15 sedan föregående mätdatum 2017-12-31.
Kompetensförsörjning
Kommunen har tagit fram en ny kompetensförsörjningsplan för perioden 2018 - 2022.
Under perioden 2017 - 2021 beräknas 127 personer gå i pension varav 50 procent består av
vårdpersonal. Under året 2018 var personalomsättningen 10,5%, 91 personer slutade (varav
10 pensionerades).Personalgrupper som är svårrekryterade är socialsekreterare, sjuksköterskor
och lärarpersonal, speciellt förskollärare.

En förutsättning för att trygga personalförsörjningen är att Töreboda kommun framstår som
en attraktiv arbetsgivare. Stor vikt kommer att läggas på goda anställningsförhållanden och
arbetsmiljöfrågor. Kommande personalförsörjning är en prioriterad fråga som står högt på
kommunens agenda. Kommunen använder flera rekryteringskanaler som sociala medier,
mässor, personliga möten i större utsträckning för att nå ut med sina rekryteringar.
Intern rekrytering är också en viktig komponent som kompletterar de externa.
Sysselsättningsgrader
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 93,7 jämfört med föregående år med 93,2
procent vilket är en ökning sedan föregående mätning. Andelen heltidsanställda uppgår nu till
59,3 jämfört med föregående år 2017 med 58,8 procent.
Kommunen har startat ett heltidsprojekt med representanter från verksamheterna och
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fackföreningen Kommunal. Arbetsgrupper har arbetet i olika möten och deltagare har varit
representerade i nätverksgrupper.
Under hösten 2018 genomfördes föreläsning med Myrna Palmgren för alla chefer och
medarbetare som är schemaansvariga på respektive verksamhetsområde. Målet med dagen var
att vi ska få samsyn om heltid som norm och hur vi ska jobba vidare 2019.
Därför är det viktigt att följande områden är genomgångna och väl omhändertagna inom
respektive verksamhetsgrupp och även ute på arbetsplatsträffar under året 2019.
Steg 1 Målgrupp : Alla chefer och medarbetare inom vård och Omsorg
Områden:
1.Organisation och bemanning
2.Arbetstider och arbetsmiljö
3.Delaktighet
Könsfördelning
Av kommunens 868 tillsvidareanställda är 86,40 % kvinnor och 13,60 % män.
I kommunens Jämställdhetsplan fastställs att arbetsgivaren vid rekrytering ska anstränga sig
för att anställa det underrepresenterade könet om inte särskilda skäl finns.
Löneöversynsförhandlingar
Löneöversyn har genomförts med all personal med en nivå på ca 2,5 %. Utöver detta har en
lokal satsning skett på erfarna lärare (mer än 10 års anställning) med 450 kronor per anställd.
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Arbetsmiljö
Kommunen arbetar aktivt med att få en bra arbetsmiljö och hälsa för samtliga anställda.
Sjukfrånvaron har minskat med en procentenhet till 5,1 procent vilket är i nivå med
kommunens mål på 5 procent. Aktuella projekt med tidig rehabilitering genomförs nu inom
barnomsorgen, IFO och LSS. Inom Äldreomsorgen genomförs särskilda projekt för att få ned
sjukfrånvaron.
Aktiviteter som genomförts under året; Medarbetarenkät till all personal,
arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud. Arbetsmiljöutbildning för samtliga
chefer via webb. Utbildning i hjärt- och lungräddning för anställda. I kommunens nya HRportal på intranätet läggs aktuella handlingar upp så att anställda och chefer får tillgång till en
samlad information.
Medarbetarenkäten visar på bra resultat när det gäller närmaste chefs förtroende och ett
mycket bra resultat av upplevelsen av att arbetet är meningsfullt. Det totala resultatet för
HME enkäten i Töreboda kommun 2018 är till index 81 i år jämfört med Västra Götaland som
är ett index värde på 79.
Samverkan
Ett nytt samverkansavtal är framtaget och fastställt. I avtalet fastslås att arbetsplatsträffarna är
grunden för en bra samverkan. Chefer och arbetsplatsombud har fått utbildning i avtalet under
året.
Organisationsförändring
Från den 1 januari 2019 kommer HR-funktionerna för MTG-kommunerna att samordnas till
en enhet under ledning av en HR-chef. Den huvudsakliga tanken med att samla de
gemensamma HR-resurserna är att skapa goda förutsättningar för att på ett likvärdigt sätt
arbeta långsiktigt och strategiskt med HR-frågor samt minska sårbarheten.
HR-enheten är en stödfunktion till kommunernas verksamheter och har ett konsultativt och
stödjande arbetssätt. Enheten kommer att arbeta utifrån ett MTG-perspektiv, med mål att
processer, styrdokument och system ska vara de samma i de tre kommunerna, inom de
områden där det bedöms vara nödvändigt och genomförbart.
HR-konsulterna kommer att arbeta inom fem olika områden; omsorg, utbildning
samhällsbyggnad, ledning, samt rehab och hälsa.
MTG
Samarbetet med lönekontoret i Hova fortsätter enligt plan. En ny kostnadsfördelningsmodell
har tagits fram under året som ska återspegla arbetsinsatsen för lönekontoret. Ett mer
automatiserat flöde ger en lägre kostnad för kommunerna. Arbete pågår för att förbättra
integrationen mellan bemanningssystem och personalsystemet.
Jämställdhet
Antalet tillsvidareanställda män är 118 och antalet kvinnor 748. Kvinnorna utgör 86,4 procent
och män 13,6 procent. Målet att motverka uppdelningen i mans- och kvinnoyrken på högre
chefsbefattningar är uppnått. I ledningsgruppen finns nu fyra män och fyra kvinnor (Barn och
utbildningschef, Turism- och informationschef, Socialchef och äldreomsorgschef). I de flesta
övriga yrken är kvinnorna dominerande. Samtliga chefer har genomfört en webbutbildning
om diskrimineringens grunder.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat från 6,4 % år 2016, 5,18 % år 2017 till 5,09 % år 2018. Töreboda
kommun var på plats 10 i landet i rankingen av den "friskaste" kommunen år 2017.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid
Fördelat mellan kvinnor och män samt på
åldersgrupper

2018

2017

2016

2015

2014

2013

1 Total sjukfrånvaro

5,09

5,18

6,46

6,49

5,98

5,92

2 Långtidsfrånvaro

1,81

1,91

3,10

2,73

2,55

2,41

3 Sjukfrånvaro kvinnor

5,44

5,68

7,14

6,98

6,08

5,73

4 Sjukfrånvaro män

3,95

4,01

4,10

5,94

6,89

7,41

5 Sjukfrånvaro 29 år eller yngre

4,22

3,89

3,08

4,11

3,73

5,34

6 Sjukfrånvaro 30 - 49 år

5,34

5,12

6,35

6,74

4,89

5,51

7 Sjukfrånvaro 50 år eller äldre

5,28

5,95

7,38

7,10

7,16

6,31

%

Kommunen har en målsättning på högst 5 procent sjukfrånvaro. Sjuktalen som var höga i
början av året har nu gått ner till en nivå på 5 procent. Strävan är att minska frånvaron
ytterligare.
Tillsammans med kommunens företagshälsovård, Avonova, genomförs ett antal projekt som
tidig rehabilitering inom IFO/LSS och barnomsorgen och hälsofrämjande åtgärder inom
äldreomsorgen.
Inom Vård och omsorg har man ett projekt " Sjuk och friskanmälan" som är en tjänst som
hjälper chefer att få kontroll över sjukfrånvaron genom ett webbverktyg med direkt och enkel
överblick över bemanning och med utförlig statistik för att sätta in rätt insatser. Medarbetaren
ringer och anmäler första sjuk och VAB-dagen till en företagssköterska för att få råd och tips.
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Kommunkoncernen
Törebodabostäder AB
Kommunens ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 8 000 tkr
Ordförande: Göran Johansson
Verkställande direktör: Dan Harryzon
Törebodabostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Bostadsbolaget ska
uppföra och förvalta bostäder och lokaler. Törebodabostäder AB förvaltar 285
bostadslägenheter och ett mindre antal lokaler. Bostadsbolaget redovisar ett överskott år 2018
uppgående till +24 tkr. Årets resultat ska ses mot bakgrund av att bolaget jämfört med de
senaste åren har ökat insatserna inom underhåll och reparationsarbeten. Ett arbete som
planeras utökas de närmaste åren. Vakansgraden har även innevarande år varit 0 %.
Väsentliga händelser
Törebodabostäder har under året fortsatt det planerade underhåll som bolaget under flera år
haft ett stort behov av, samtidigt som underlag till en underhållsplan för de närmaste åren har
arbetats fram. Det finns många bostadssökande, vilket gör att behovet av fler bostäder både
genom förvärv och nybyggnation fortfarande är stort. Bostadsbolaget undersöker därför
löpande möjlighet till fastighetsförvärv.
Upphandling av entreprenör genom ett samverkansavtal, s.k. partnering, har genomförts och
projektering, planering och byggstart av projektet Baltzar med 67 lägenheter och
gemensamma ytor fortlöper. Totalkostnaden för projektet beräknas till drygt 150 miljoner
med statligt investeringsstöd inräknat.
Kommunen har efter önskemål från Törebodabostäder upprättat en ny detaljplan för
nybyggnation i fyra plan vid Kårtorpsgatan, vilket innebär fler bostäder än nuvarande
lägenhetsbestånd. Ärendet har överklagats och godkänts av Mark- och miljödomstolen varför
en detaljplaneprocess startat om, som kommer att fortsätta under 2019.
Bostadsbolaget har under året utökat personalen med en teknisk förvaltare/ driftansvarig samt
med en boserviceman på heltid, men samtidigt har en fastighetsskötarassistent slutat. Detta
innebär att totalt antalet anställda, inklusive inhyrd VD är, uppgår till 6 tjänster, dvs. lika som
föregående år. Hyresintäkterna är stabila vilket medför möjlighet att genomföra ett utökat
planerat underhåll och reparationer i större omfattning, vilket är anledningen till det lägre
resultat jämfört med de senaste åren.
Verksamheten har under räkenskapsåret bedrivits helt enligt gällande bolagsordning och dess
ändamål och syfte samt enligt gällande ägardirektiv. Bolaget står fortsatt förhållandevis bra
rustat med både personella och ekonomiska resurser för uppdraget.

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.
Resultat efter finansnetto uppgår till 36,8 mkr (34,7 mnkr 2017). Det ska emellertid beaktas
att resultatet även i år innehåller en stor andel anslutningsavgifter som är av engångskaraktär
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och att avskrivningskostnaden kommer att stiga rejält de kommande åren till följd av de höga
investeringsnivåerna. Fjärrvärmen i Mariestad har haft ett av sina bästa år under 2018.
Oförändrat värmepris från KKAB under hela året är ett skäl till detta. Ökad försäljning av
ånga, lägre räntekostnader och lägre kulvertförluster är andra orsaker till det goda resultatet.
Även i Töreboda och Lyrestad har fjärrvärmen haft ett bra år och visar resultat som är bättre
än budget. Tillgången på spån från limträtillverkningen har fortsatt varit god om än
varierande. Denna variation kan vi nu hantera med de två brikettpressar som vi anskaffat.
Briketterna används som bränsle i både Töreboda och Lyrestad.
Resultatet för Stadsnät är åter mycket starkt påverkat av många anslutningsavgifter. Då
anslutningsavgifter redovisas som intäkter är resultatnivån fortsatt mycket hög.
Affärsområde Telekom visar ett fortsatt positivt resultat trots krympande omsättning. Lägre
omkostnader och fullt avskrivna anläggningar är några förklaringar till det positiva resultatet.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med medlemskommunerna,
Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg samt Gullspång. Förbundet svarar för
räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO),
samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE).Ekonomin har under 2018 har följt planen i stort. Resultatet för året visar på ett
underskott på 1 644 tkr. Relaterat given uppgift (att upprätta nollresultat) uppfattas det att det
ekonomiska resultatmålet ändå kan anses uppnått.
År 2018 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram och verksamhetsplan för
året. Myndighetsutövningen i form av ärendehantering (tillsyn) har fortsatt nedgått på grund
av ett förändrat arbetssätt och personalvakanser. Följden av detta blir färre hanterade ärenden.
Antalet insatser under året motsvarar i stort föregående år. 2018 larmades räddningstjänsten
till 1618 larm och under 2017 till 1593 larm. Trafikolyckorna står för den i särklass största
andelen larm. Brand i byggnad har minskat i antal. 13 personer har tyvärr omkommit till följd
av olyckor under året. Framför allt är det kategorien övriga olyckor och IVPA-larm som ökat
gentemot föregående år. Huvuddelen av de omkomna har förolyckats i samband med
trafikolyckor. Inom personaltjänsten fortsätter pensionsavgångarna, även om en viss
avmattning noteras. Rekrytering av deltidspersonal inom förbundets område fortsätter att vara
en prioriterad uppgift. Rekryteringsläget är generellt besvärande. Tendens finns att det även
blir svårare att rekrytera heltidspersonal. Förbundets operativa ledningsförmåga har fortsatt
stärkts genom prioriterad stabsutbildning. Arbete med säkerställande av övningsfältet i
Hasslum i Skövde har fortsatt. Under 2018 har övnings- och utbildningsverksamhet kunnat
bedrivas i planerad omfattning. En ökad extern efterfrågan kan noteras.
Räddningstjänsten medverkade vid ett flertal större skogsbränder under sommaren där särskilt
stödet till räddningstjänsten i Mora och branden i Trängslet tog stora resurser över tid.
Personal från alla anställningskategorier deltog i insatserna. det korta perspektivet kommer
stor kraft att läggas vid att skapa möjligheter till ett fortsatt nyttjande av övningsfältet vid
Hasslum. I det längre perspektivet fortsätter arbetet med att analysera och skapa
förutsättningar för en fortsatt långsiktig utveckling av räddningstjänsten. Från och med 2018
och framåt bedöms begränsningar i att lösa uppgiften uppstå om nuvarande givna ekonomiska
ramar fortsatt kommer att gälla. Personalförsörjning kommer att vara prioriterat. Ny
förbundsdirektör tillträdde sin tjänst den 1/3 2018
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Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
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. Avfallshantering Östra Skaraborg
bildades år 2000 och består av nio medlemskommuner Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara,
Skövde, Tibro, Töreboda, Gullspång och Mariestad. AÖS ansvarar för den kommunala
renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret omfattar avfall som enligt
miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, som är jämförligt med
hushållsavfall. AÖS vision lyder: "Vi är en av de ledande i Sverige inom kommunal
avfallshantering och alla våra invånare sorterar rätt." Kommunalförbundet leds av en direktion
och varje medlemskommun representeras av två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun
innehar ordförandeposten medan posten som vice ordförande alternerar årligen mellan övriga
medlemskommuner.
AÖS fortsätter att samla in matavfall från villahushåll och flerbostadshus. Regeringen har
beslutat att förlänga tiden till år 2020 för när målet för insamling av matavfall ska vara
uppfyllt. Målet är att samla in 50 procent av det matavfall som uppstår och vid årsskiftet
uppgår AÖS insamling till 41 procent. I Halna Åsen invigdes under året Skaraborgs första
behandlingsanläggning för toalettvatten från enskilda avlopp. AÖS medverkar som partner i
projektet, som syftar till att återföra näringsämnen från toalettvattnet till jordbruket. Under
hösten har Borreboda återvinningscentral förberetts för Grönt kort. Efter en kortare utbildning
ger Grönt kort tillgång för privatpersoner till återvinningscentralen alla dagar i veckan mellan
kl. 7-21. Intresset för Grönt kort är stort bland Törebodaborna.
Det ekonomiska resultatet för året är negativt -11,6 mnkr vilket är bättre än det budgeterade
resultatet om -16,2 mnkr. Till år 2019 har en taxehöjning genomförts som ett led i att minska
underskottet. Det kommer att krävas ytterligare taxehöjningar under åren framöver för att
balansera ekonomin.
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5 år i sammandrag
KOMMUNEN (mnkr)

2018

2017

2016

2015

2014

Verksamhetens nettokostnader
Kronor per invånare

565,6
60 742

547,0
58 110

511,5
54 213

469,7
50 543

452,2
49 848

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag

99,2%

97,9%

98,0%

97,9%

99,1%

569,9
2,0%

558,8
7,1%

522,0
8,8%

479,7
5,2%

456,1
5,8%

Finansnetto

1,3

0,9

0,8

2,5

1,3

Årets resultat
Kronor per invånare

5,6
599

12,7
1 347

11,3
1 198

12,5
1 348

5,2
577

Tillgångar
Kronor per invånare

480,8
51 632

465,0
49 398

450
47 695

440,5
47 401

389,7
42 951

Eget kapital
Kronor per invånare

272,6
29 270

267,0
28 359

254
26 921

243
26 149

230,4
25 401

Avsättningar och skulder
Kronor per invånare

208,2
22 362

198
21 039

196
20 774

197
21 199

159
17 551

57%
22%

57%
21%

56%
17%
77

55%
14%

59%
11%

56,7
44%

50,4
65%

33,8
90%

42,3
75%

26,8
91%

490
7,7%
85,9%

455
7,7%
81,3%

422
9,9%
80,8%

384
7,6%
80,1%

357
2,3%
78,3%

Utdebitering per skattekrona

21,22

21,22

21,22

21,22

21,22

Antal invånare 31/12
Förändring från föregående år

9 312
-102

9 414
-21

9 435
142

9 293
221

9 072
80

FRÅN RESULTATRÄKNINGEN

Skatteintäkter och statsbidrag
Förändring från föregående år

FRÅN BALANSRÄKNINGEN

Soliditet
Soliditet med hänsyn till alla pensioner
ÖVRIGT
Nettoinvesteringar
Självfinansieringsgrad
Personalkostnader
Förändring från föregående år
I procent av skatteintäkter och statsbidrag
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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 påbörjades arbetet med att ta fram riktlinjer för övergång till
komponentavskrivningar vilket slutfördes under år 2018. Kommunens ekonomisystem har
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.
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.
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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
Leasingavgifter i tkr

År 2017

År 2018

Inom 1 år

2 707

2 864

Senare än 1 år men inom 5 år

1 259

1 998

0

13

3 966

4 875

45

1 616

0

-158

45

1 458

Inom 1 år

11

308

Senare än 1 år men inom 5 år

34

1 150

0

0

45

1 458

Operationell leasing
Framtida minimileasingavgifter
förfaller enligt följande:

Senare än 5 år
Summa:
Leasing
Totala minimileasingavgifter
Framtida finansiella kostnader
Nuvärdet av
minimileasingavgifterna
Nuvärdet av minimileasingavgifter
förfaller enligt följande:

Senare än 5 år
Summa:

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning Rek 18
Förskoleavgifter debiteras innevarande månad. Äldreomsorgsavgifter debiteras månaden efter
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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 (50 tkr) som inkommit efter 18 januari 2019, men är
hänförliga till redovisningsåret 2018, har skuldbokförts och belastar 2018 års redovisning.
Redovisning av räntor
Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsåret har
bokförts som skuld respektive fordran och påverkar 2018 års resultat.
Redovisning av pensionsförpliktelser Rek 17:1 och 2:2
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17.
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 före 1998 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 2018 redovisas som
verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i
balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas
som ansvarsförbindelse.
Materiella anläggningstillgångar rek 11:4
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 2018.
Investeringsregler antagna av Kommunfullmäktige 2015 (Lednings-och styrprinciper)
Beloppsgräns för investering
Beloppsgränsen är ett basbelopp, för närvarande 46 500 kr. 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.
Avskrivningstid

Antal år

Byggnader

15-80 år

Va-ledningar
Reningsverk/vattenverk
Inventarier

50 år
20-25 år
3-10 år

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
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gå till. Från och med 2014 ska kommuner och landsting förhålla sig till denna nya
rekommendation. Töreboda kommun påbörjade under år 2017 arbetet med att dela upp
anläggningarna i komponenter och arbetet slutfördes under 2018 (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
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. Ytan som
skall sluttäckas är 5 500 m2.
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.
Redovisning av finansiella tillgångar och skulder rek 20
Töreboda kommun har placerat 26 mnkr. Töreboda kommun beslutade om ekonomisk
placeringspolicy KF § 65/2010.
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.
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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”.
Tillgångsslag

Portföljens totala procent
Min

Normal

Max

Svenska räntebärande
tillgångar

40

50

60

Företagsobligationer

20

30

40

0,5 år

0

5 år

Svenska aktier

5

10

20

Utländska aktier

5

10

20

Likvida medel

0

0

10

Duration

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.
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Resultaträkning
Resultaträkning (tkr)

Sammanställda
räkenskaper

Kommunen
Not

Verksamhetens intäkter

1

varav jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader

2018
226 520

2017

2018

2017

211 624

241 764

226 509

12 415
2

-772 853

-737 831

-785 627

-749 318

3

-19 294

-20 838

-21 463

-23 021

-565 626

-547 044

varav jämförelsestörande post
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-565 326

-545 829

Skatteintäkter

4

365 071

356 279

365 071

356 279

Generella statsbidrag och utjämning

5

204 852

202 527

204 852

202 527

4 297

11 762

4 597

12 977

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

1 958

1 975

1 858

1 809

Finansiella kostnader

7

-674

-1 058

-850

-1 330

5 582

12 680

5 606

13 455

5 582

12 680

5 606

13 455

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster (netto)
Årets resultat
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Kassaflödesrapport
Kommunen

Kassaflödesrapport (tkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Not
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
3
Justering för pensionsavsättningar
Justering för deponiavsättning
Justering för upplösning av bidrag för statlig infrastruktur
Justering för E20 avsättning
Justering fiberutbyggnad
Justering för realisationsvinster
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Sammanställda
räkenskaper

2018

2017

2018

2017

5 582
19 294
42
-647

12 680
20 838
201
-5 199
11 960
427

5 606
21 463
42
-647

13 458
23 021
201
-5 199
11 960
427

23 612

40 907

25 805

43 868

-119
9 773
33 266

24 931
8 013
73 852

-1 181
18 446
43 070

23 800
9 995
77 664

-56 724

-82 378

0

-50 383
294
-43

-53 995
294
-43

-56 724

-50 132

-82 378

-53 744

-1 361
-131
133
-1 358

-1 361
-400
133
-1 628

16 050
-1 561
-131
133
14 492

-1 561
-400
133
-1 828

-24 817
70 575
45 758

22 092
48 483
70 575

-24 816
70 575
45 758

22 092
48 483
70 575

341
-1 000

341
-1 000
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Balansräkning
Kommunen

Balansräkning (tkr)

Sammanställda
räkenskaper

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

2018

2017

2018

2017

9

330 244

297 491

440 246

383 786

10

14 183

11 314

14 192

11 378

344 427

308 805

454 437

395 164

Not

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tek.anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar & bostadsrätter

11

39 325

39 325

31 365

31 365

Långfristiga fordringar

12

8 811

8 814

8 811

8 814

Bidrag till infrastruktur

13

0

0

48 136

48 139

40 176

40 179

392 563

356 944

494 613

435 343

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

0

Omsättningstillgångar
Fordringar

14

42 472

42 353

43 032

42 949

Kortfristig placering

15

26 590

26 479

26 590

26 479

Kassa och bank

16

19 168

44 096

19 168

44 096

88 230

112 928

88 791

113 524

480 793

469 870

583 404

548 867

13 458

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

17

Årets resultat

5 582

12 680

5 606

32 151

25 074

32 151

25 074

Övrigt eget kapital

234 826

229 219

276 641

263 179

Summa eget kapital

272 558

266 973

282 247

276 637

Resultatutjämningsreserv

Avsättningar

18

Pensionsskuld

3 552

3 594

3 552

3 594

Avsättning E20

13 768

13 427

13 768

13 427

8 951

8 597

8 951

8 597

26 270

25 618

26 270

25 618

Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

19

38 681

38 934

124 609

108 812

Kortfristiga skulder

20

143 283

138 345

150 278

137 800

Summa skulder

181 964

177 279

274 887

246 612

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

480 793

469 870

583 404

548 867

Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998

167 823

170 387

167 823

170 387

Borgensförbindelser

301 483

288 695

302 851

290 126

70 000

70 000

70 000

70 000

Inom linjen

Limit checkräkningskredit
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Noter och tilläggsupplysningar
Noter och tilläggsupplysningar (tkr)

Kommunen

Sammanställda
räkenskaper

2018

2017

2018

2017

226 520
12 415

211 624

241 764

226 509

226 520

211 624

241 764

226 509

varav taxor och avgifter
bidrag
hyror och arrenden
försäljningsmedel
försäljning verksamhet

31 404
119 494
19 196
7 767
48 659

31 236
121 821
19 659
6 893
32 016

31 404
119 494
34 440
7 767
48 659

31 236
121 821
34 544
6 893
32 016

2. Verksamhetens kostnader

772 853
772 853

737 831
737 831

785 627
785 627

749 318
749 318

varav personalkostnader
pensionskostnader
hyra leasing av anläggningstillgångar
entreprenad och köp av verksamhet
bidrag och transfereringar
lokal-markhyror fast serv
bränsle energi och vatten
tele, IT och kommunikation
räkenskapsrevision
övrigt

349 590
140 185
4 414
121 461
22 053
42 274
2 700
3 353
155
86 666

326 736
127 836
3 173
117 940
33 677
41 651
2 428
2 499
155
81 737

352 027
140 264
4 414
122 902
22 053
38 701
12 067
3 601
272
89 325

328 911
127 932
3 173
119 306
33 677
37 646
11 692
2 591
279
84 111

19 294
0
19 294

20 158
679
20 838

21 463
21 463

23 021
679
23 020

367 024
-1 378
-575
365 071

357 705
492
-1 917
356 279

367 024
-1 378
-575
365 071

357 705
492
-1 917
356 279

17 560
135 306

24 032
135 124

17 560
135 306

24 032
135 124

1 483

-92

1 483

-92

1. Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande poster avser Vindkraftsbidrag
från Energimyndigheten
-Realisationsvinster

3. Avskrivningar
Planenliga avskrivningar
Nedskrivningar

4. Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Prognosavräkning föregående år
Prognosavräkning innevarande år

5. Generella statsbidrag och utjämning
Generellt statsbidrag
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Regleringsavdrag
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Kommunal fastighetsavgift
Kostnadsutjämningsavgift
Bidrag LSS-utjämning

17 895
726
31 883
204 852

15 567
2 434
25 462
202 527

17 895
726
31 883
204 852

15 567
2 434
25 462
202 527

63
727
1 150
18
1 958

139
720
1 094
22
1 975

138
727
975
18
1 858

148
720
918
22
1 809

173
501
674

540
518
1 058

524
326
850

989
342
1 330

5 582

12 680

5 606

13 456

5 582

12 680

5 606

13 456

297 491
50 153

268 111
47 388

383 786
75 974

352 501
51 400

-17 401
330 244

-18 008
297 491

-19 515
440 246

-20 115
383 786

34,7

29,8

35,1

32,0

Ingående värde
Leasade maskiner inventarier

11 314
1 439

11 844
45

11 378
1 439

11 984
45

Nettoinvestering
Planenlig avskrivning

3 367
-498
14 183

2 299
-2 830
11 314

3 367
-553
14 192

2 299
-2 906
11 378

8,0

8,2

7,8

8,0

8 000
24 000
1
43
32 044

8 000
24 000
1
43
32 044

24 000
1
43
24 044

24 000
1
43
24 044

6. Finansiella intäkter
Räntor likvida medel
Utdelning aktier och övriga värdepapper
Borgensavgifter
Räntor utlämnade lån

7. Finansiella kostnader
Räntor upplåning
Övriga räntor

8. Årets resultat, avstämning mot balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkning
Varav realisationsvinster
Resultat

9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående värde m
Nettoinvestering m
Försäljning
Nedskrivning
Planenlig avskrivning m

Genomsnittlig nyttjandeperiod
10. Maskiner, inventarier och transportmedel

Genomsnittlig nyttjandeperiod
11. Aktier, andelar och bostadsrätter
Aktier
Törebodabostäder AB
Mariestad Töreboda Energi AB
Kommunaktiebolaget
Inera AB
Summa bokfört värde aktier
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Andelar
Boda bygdegårdsförening
HSB
Kommuninvest
Riksbyggen
Husbyggnadsvaror
Summa andelar
Bostadsrätter
14 st. bokfört värde
Summa aktier, andelar och bostadsrätter
Bokfört värde
12. Långfristiga fordringar
Kommuninvest-förlagslån 30 år
Föreningslån

13. Bidrag till infrastruktur
Bidrag till infrastruktur
Ack upplösning
Summa

1
1
7 236
43

1
1
7 236
43
7 280

1
1
7 236
43
40
7 320

1
1
7 236
43
40
7 320

7 280

1

1

1

1

39 325

39 325

31 365

31 365

1 600
7 211
8 811

1 600
7 214
8 814

1 600
7 211
8 811

1 600
7 214
8 814

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5 092
974
7 429
-2 772
10 874
20 876
42 472

5 687
5 731
4 414
-1 314
9 878
17 956
42 353

5 310
999
7 429
-2 772
10 874
21 192
43 032

5 934
5 731
4 414
-1 314
10 197
17 986
42 949

3 624
3 047
9 784
10 135
26 590

3 571
2 989
9 784
10 135
26 479

3 624
3 047
9 784
10 135
26 590

3 571
2 989
9 784
10 135
26 479

34 109

33 701

34 109

33 701

Medfinansiering av E20
Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 om medfinansiering
för utbyggnad av aktuella etapper av E20 med 13 mnkr.
Bidraget redovisas i balansräkningen och planerades initialt att upplösas
på 25 år. Under 2017 upplöstes dock kvarvarande medel i sin helhet.
Index uppräknas fram till utbetalningstidpunkten (prel. påbörjas
utbetalningarna under år 2019) med Trafikverkets investeringsindex
för väghållning per 2013-06-30. Avtal har undertecknats i december 2014.
14. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattekontot
Momsredovisning
Avräkning VA
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter-övriga interimsfordringar

15. Kortfristig placering
Swedish Stars
Nordea 1, SICAV-Stabila Aktier
Institutionella företagsobligationsfonden
Räntefonder

Marknadsvärde
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16. Likvida medel
Plusgiro
Bank
SBAB Placeringskonto

Utnyttjad checkkredit
Beviljad checkkredit

17. Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Anläggningskapital

18. Avsättningar
Pensionsskuld
Löneskatt
Avsättning framtida återställning av deponi
Medfinansiering utbyggnad E20
Övriga avsättningar

19. Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Skuld leasade tillgångar
Återföring av beräknad amortering
Nyupplåning under året
Ny leasing under året
Årets faktiska amorteringar
Nästa års beräknade amortering
Kreditgivare
Kommuninvest
Danske Finans
Avgår summa nästa års amortering

20. Kortfristiga skulder
Beräknad amortering
Leverantörsskulder
Moms
Personalens källskatt
Sociala avgifter
Upplupna löner
Semesterlöneskuld
Upplupna räntor
Förutbetalda skatteintäkter
Upplupen pensionskostnad individuell del
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1 129
2 844
15 194
19 168

26 700
2 257
15 139
44 096

1 129
2 844
15 194
19 168

26 700
2 257
15 139
44 096

70 000

70 000

70 000

70 000

5 582
32 151
234 826
272 558

12 680
25 074
229 219
266 973

5 606
32 151
244 490
282 247

13 458
25 074
238 105
276 637

2 858
694
7 951
13 768
1 000
26 270

2 892
702
8 597
13 427

2 858
694
7 951
13 768
1 000
26 270

2 892
702
8 597
13 427

38 934
34
1 361

40 294
44
1 678

109 947
44
2 303

1 405
-1 361
-1 658
38 681

-1 678
-1 361
38 934

108 811
34
1 561
16 050
1 405
-1 561
-1 658
124 609

38 900
1 439
-1 658
38 681

40 250
44
-1 361
38 934

124 828
1 439
-1 658
124 609

110 328
44
-1 561
108 811

1 658
26 312
632
7 530
8 972
9 403
30 043
34
3 874
14 210

1 361
23 023
289
6 762
8 167
8 028
29 114
22
3 332
14 392

1 658
31 739
647
7 576
9 022
9 403
30 370
41
3 874
14 210

1 561
25 304
289
6 814
8 225
8 028
29 339
35
3 332
14 392

25 618

25 618

-1 878
-1 561
108 811
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Upplupen löneskatt individuell del

10 540

9 863

10 540

9 863

Inkomstförskott

11 670

9 614

11 670

9 614

Koncernkonto Törebodabostäder AB
Övriga skulder och interimsskulder

564

4 837

564

4 837

17 841

19 543

18 962

16 167

143 283

138 345

150 278

137 800

167 823

170 387

167 823

170 387

21. Inom linjenposter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 inklusive löneskatt
Borgensförbindelser
Törebodabostäder AB
Riksbyggen kooperativa hyresrättsf Töreboda Äldreb
Vänerenergi AB
Förlustansvar, Egna hem
Socialnämndens borgensåtagande

85 928

70 078

85 928

70 078

175 465

178 607

175 465

178 607

40 000

40 000

40 000

40 000

91

10

91

10

0

0

0
1 368

1 431

301 483

288 695

302 851

290 126

Fastigo

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
288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 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 medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemmarnas 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 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB.s totala
förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Töreboda kommuns
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 227 568 900 kronor och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 224 915 970 kronor
Ställda panter, fastighetsinteckningar
Limit checkräkningskredit
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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.
Balansräkning
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.
Finansnetto
är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Intern ränta
är en intern ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheten för det kapital som
nyttjas.
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Jämförelsestörande poster
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.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-03-06

Förslag till ombudgeteringar från 2018 till 2019
Ansvar

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse

Ombudgetering

2 502 700

168 200

2 334 500

2 252 800

Tekniska verksamheter

84 775 100

51 916 100

32 859 000

34 996 000

12120 Fastighetsavdelningen
12130 Gatuavdelningen
12140 VA-avdelningen

27 829 000
27 191 100
29 755 000

16 175 000
8 165 700
27 575 400

11 654 000
19 025 400
2 179 600

13 607 000
17 885 000
3 504 000

Barn- utb. fritid och kultur

4 605 800

845 200

3 760 600

3 760 600

Vård och omsorg

1 730 000

1 007 900

722 100

670 200

620 000

0

620 000

0

94 233 600

53 937 400

40 296 200

41 679 600

Kommunstyrelsen

IT-nämnd
Totaler

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-03-06

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-03-06

Underlag till förslag till ombudgeteringar från 2018 till 2019
Ansvar

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse Ombudgetering

2 502 700

168 200

2 334 500

2 252 800

0
31 700
110 700
313 300
50 000
189 100
150 000
90 000

115 000
0
5 700
68 000
0
0
0
0

-115 000
31 700
105 000
245 300
50 000
189 100
150 000
90 000

0
0
105 000
245 300
18 400
74 100
150 000
40 000

50 000
50 000
3 380 000

0
0
1 341 200

50 000
50 000
2 038 800

50 000
50 000
2 038 800

11

Kommunstyrelsen

91101
91102
91105
91191
91211
91522
92106
92518

110 Kommunstyrelsen
Kommunalt nät Töreboda
Bredband på landsbygden
KS inventarier
Inventarier Kostenheten
Växel/telefoni
Nätverk
Tillgänglighet kommunhus
Nätverk bibliotek

91105
92124
94921

112 Ledningsverksamhet
KS inventarier
Laddboxar fordon
Inventarier Gjutaren

91109
92119
92281
91211

113 Utveckling
Kilen 15:19 - 15:22
Gästhamnen 2017
Kanalparken
Växel/Telefoni

-1 700 000
1 100 000
-1 312 100
0

0
4 900
-1 398 200
31 600

-1 700 000
1 095 100
86 100
-31 600

-1 700 000
1 095 100
86 100
0

12

Tekniska verksamheter

84 775 100

51 916 100

32 859 000

34 996 000

92305
92315
92400
92417
92428
92430
92494
92497
92508
92509
92514
92516
92520
92604
92608
92610
92628
92629
92630

12120 Fastighetsavdelningen
Moholms sk vent h2-3 gymn.
Kruseback scout nytt tak
Skolfastigheter reinvest.
Centralskolan
Idrottshallen
Ombyggn. Kornknarren kök
Älgarås skola panna
Belysning Ridbana
Kornknarren evakuering
Bibliotek, utredning pågår
Tillbyggnad Killingen
Ventilation kommunhus
Studentboende Töreboda
Tillgänglighet fastighet
Energis enl. handik budget
Energi ventilation o styr
Vårdcentral energi
Ventilation Kornknarren
Multisport Centralskolan

522 000
200 000
2 500 000
3 090 000
1 910 000
1 000 000
526 000
29 000
5 963 000
600 000
2 750 000
1 401 000
0
256 000
298 000
2 000 000
3 012 000
882 000
51 000

674 700
18 500
0
2 713 900
1 832 300
0
444 700
0
3 231 700
0
3 639 400
96 200
24 200
0
369 900
271 100
159 100
0
71 900

-152 700
181 500
2 500 000
376 100
77 700
1 000 000
81 300
29 000
2 731 300
600 000
-889 400
1 304 800
-24 200
256 000
-71 900
1 728 900
2 852 900
882 000
-20 900

0
181 000
2 500 000
376 000
78 000
1 000 000
0
0
2 731 000
0
0
1 305 000
-24 000
256 000
0
1 729 000
2 853 000
882 000
0

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-03-06
Ansvar
92632
92802
92803
92809
92941
92442

Utökn fsk Gruvan (Moholm)
Töreboda Teater
Nya Kornknarren
Brand inbrott passer.
Inventarier Gjutaren
Stationshuset
Delsumma:

91120
91121
91122
91123
92109
92113
92130
92139
92148
92157
92158
92159
92161
92162
92163
92165
92166
92167
92168
92169
92170
92171
92173
92174
92176
92177
92178
92259
92279
92280

12130 Gatuavdelningen
Centrumutveckling gata
Ö torgg torget parkering
Kungsgatan ny parkering
Torgparkering
Gästhamn grillplats
Gästhamn lekplats
Gator och vägar
Kv. Hästen gata
GC-väg töreshob etapp E
Lekplatser
Trafiksäkerhethöj. Åtgärder
GC Väg Idrottsvägen
Kanalparken projektering
Asfalt u-belägg o upprustn.
Belysning GC-väg Kilen
Åtg Moholms skola
Motveck Gastorp
Korsning Kanalv/Kyrkog
Trafiksäkherhet Vallav
Passage Sötåsenv
GC Kilenområdet
Bergsg etapp 1
Bullerplank
Bro göta kanal
Åtgärd. Storg/Börstorpsg
Belysning GC väg Mostugan
GC väg i Moholm
Kv Hästen VA
Tillgänglighet HIN
LED-belysning
Delsumma:

92161
92201
92206
92207

12123 VA-avdelningen
Kanalparken projektering
Va-investering
VA-arbeten Centrumgestalt
Inköp av mätarbrunnar

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse Ombudgetering

338 000
101 000
0
400 000
0
0

82 600
5 600
61 200
151 400
448 000
1 878 600

255 400
95 400
-61 200
248 600
-448 000
-1 878 600

0
0
-61 000
249 000
-448 000
0

27 829 000

16 175 000

11 654 000

13 607 000

443 000
1 200 000
500 000
0
100 000
1 000 000
189 000
136 000
209 000
638 100
135 000
0
1 457 000
2 356 000
81 000
355 000
100 000
553 000
100 000
178 000
276 000
1 190 000
3 000 000
9 300 000
500 000
100 000
800 000
-34 000
479 000
1 850 000

59 700
1 408 300
0
17 100
0
0
0
24 900
-135 300
1 023 700
0
8 400
307 600
1 256 100
0
450 000
57 600
13 400
0
10 300
605 800
374 800
69 300
1 618 900
449 700
0
170 600
-17 800
0
392 600

383 300
-208 300
500 000
-17 100
100 000
1 000 000
189 000
111 100
344 300
-385 600
135 000
-8 400
1 149 400
1 099 900
81 000
-95 000
42 400
539 600
100 000
167 700
-329 800
815 200
2 930 700
7 681 100
50 300
100 000
629 400
-16 200
479 000
1 457 400

383 000
0
292 000
-17 000
100 000
1 000 000
0
111 000
0
0
135 000
0
0
1 100 000
0
-95 000
42 000
540 000
0
168 000
0
815 000
2 931 000
7 681 000
50 000
100 000
629 000
-16 000
479 000
1 457 000

27 191 100

8 165 700

19 025 400

17 885 000

-1 878 000
2 300 000
1 000 000
660 000

0
0
521 100
17 100

-1 878 000
2 300 000
478 900
642 900

0
2 300 000
479 000
643 000

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-03-06
Ansvar
92208
92264
92273
92276
92282
92284
92289
92290
92291
92293
92294
92295
92296
92297
92298
92299
92307

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse Ombudgetering

Nytt slamtorn Törebod ARV
Sträte Pumpstation
Moholms Pumpstation
Slätte VV Rostfri Tank
Renov & Modern. pumpst
Hajstorps reningsverk
Relining Fägre
Enstaka Servisdelar
VA-åtg Östra Torggatan
Renov. ombygg kväveren.
Byte tak personaldel
Relining spillv Kanalpark
VA sanering Björnstigen
Ombyggn Vassbacken/Moholm
Ren.utbygg. till kväveren
VA-sanering Ärlestigen
VA-sanering Bergsgat

1 500 000
-10 000
-64 000
-73 000
837 000
1 365 000
460 000
-71 000
818 000
12 183 000
128 000
2 400 000
753 000
247 000
1 000 000
2 600 000
3 600 000

30 000
12 000
0
0
504 600
1 443 300
27 100
608 000
821 100
14 255 600
0
2 411 600
510 700
222 400
44 000
2 068 900
4 077 900

1 470 000
-22 000
-64 000
-73 000
332 400
-78 300
432 900
-679 000
-3 100
-2 072 600
128 000
-11 600
242 300
24 600
956 000
531 100
-477 900

1 470 000
0
0
0
0
-78 000
433 000
-679 000
0
-2 073 000
0
0
0
0
956 000
531 000
-478 000

Delsumma:

29 755 000

27 575 400

2 179 600

3 504 000

14

Barn- utb. fritid och kultur

4 605 800

845 200

3 760 600

3 760 600

92607
94100
94111
94203
94205
94210
94410

140 Nämnd förvaltning
Utemiljö förskola
BUN Budget inventarier
BUN Inventarier utemiljö
BUN Invent 3 år Grund
BUN Invent 5 år Grund
BUN Invent 10 år Grund
BUN invent 10 år förskola

1 500 000
755 800
1 000 000
75 000
960 000
315 000
0

0
0
0
8 100
0
140 400
352 700

1 500 000
755 800
1 000 000
66 900
960 000
174 600
-352 700

1 500 000
377 000
1 000 000
66 900
664 500
152 200
0

94405

141 Förskola
BUN Invent 5 år Förskola

0

26 100

-26 100

0

94203
94205
94210

143 Grundskola F-5
BUN Invent 3 år Grund
BUN Invent 5 år Grund
BUN Invent 10 år Grund

0
0
0

0
0
22 400

0
0
-22 400

0
0
0

94205

147 Centralskolan
BUN Invent 5 år Grund

0

295 500

-295 500

0

4 605 800

845 200

3 760 600

3 760 600

Delsumma:

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-03-06
Ansvar

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse Ombudgetering

1 730 000

1 007 900

722 100

670 200

15

Vård och omsorg

95030
95033
95063
95066
95106
95130
95160

150 Nämnd och förvaltning
Inventarier ÄO 10 år
Inventarier ÄO 3 år
Inventarier LSS 3 år
Inventarier gruppbostad LSS
Digitala lås & nycklar ÄO
SN Invent ÄO budget
Inventarier LSS budget

0
0
0
300 000
430 000
600 000
200 000

21 400
153 400
11 400
0
366 900
0
0

-21 400
-153 400
-11 400
300 000
63 100
600 000
200 000

0
0
0
216 800
0
199 600
53 800

95120

152 IFO
SN Invent IFO budget

200 000

0

200 000

200 000

95030
95033
95106

153 Äldreomsorg
Inventarier ÄO 10 år
Inventarier ÄO 3 år
Digitala lås & nycklar ÄO

0
0
0

110 100
115 500
11 100

-110 100
-115 500
-11 100

0
0
0

95033
95060
95065
95066

156 LSS
Inventarier ÄO 3 år
Inventarier LSS 10 år
Inventarier LSS 5 år
Inventarier gruppbostad LSS

0
0
0
0

15 800
101 700
17 400
83 200

-15 800
-101 700
-17 400
-83 200

0
0
0
0

620 000

0

620 000

0

620 000

0

620 000

0

94 233 600

53 937 400

40 296 200

41 679 600

17
It-nämnd
Projekt
91500 IT-MTG Budget plattform
Totaler

2019-02-08

Ombudgetering från 2018 till 2019

(tkr)

Nämnd/förvaltning

Nämndbeslut

Tekniska nämnden - Töreboda
Driftbudget 2018 inklusive ombudgetering
Resultat - skattefinansierad och avgiftsfinansierad vht - ej mot fond
Avvikelse - skattefinansierad och avgiftsfinansierad vht - ej mot fond

Investeringsbudget 2018 inklusive ombudgetering

84,776
51,888
32,888

Förbrukade investeringsmedel
Avvikelse
Verksamhet

Text

Belopp att
ombudgetera

VA-avdelningen

Se bifogad bilaga.

3,534

Gatuavdelningen

Se bifogad bilaga.

17,885

Fastighetsavdelningen

Se bifogad bilaga.

13,607

Summa/transport

35,026

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2018 till 2019
(tkr)
Datum

2/8/2019

Nämnd

Tekniska nämnden Töreboda

Vht.

VA-avdelningen

Proj.nr.

Projektbenämning

Ny gata Kanalparken VAkostnader inkluderade i
92161 KS gatuproj. Fördelas Gata/VA

Projektstart

Projekt- Totalt anslag
slut
2018 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
Begärd
medel 2018
ombudget.

2016

2018

-1,878

0

-1,878

0

Kommentarer
om projektet

Budget
2019

Slutredovisas.
Ombudgeteras för att planerade projekt
11,500 2019 inte täcks av 2019 års ram.

-

-

2,300

0

2,300

2,300

92206

VA investeringar
VA-arbeten i samband med
Centrumgestaltning

2018

2019

1,000

521

479

479

Pågående projekt, ombudgeteras.

92207

Inköp av mätarbrunnar

2018

2019

660

17

643

643

Pågående projekt, ombudgeteras.

92208
92264

Nytt slamtorn Töreboda ARV
Sträte pumpstation

2018
2014

2019
2018

1,500
-10

30
12

1,470
-22

1,470
0

Pågående projekt, ombudgeteras.
Slutredovisas.

92273
92276

2016
2016

2018
2018

-64
-73

0
0

-64
-73

0
0

Slutredovisas.
Slutredovisas.

92282

Moholms pumpstation
Slätte VV Rostfri tank
Renovering och modernisering av pumpstationer

2016

2018

837

505

332

0

Slutredovisas.

92272

Borreboda pumpstation

2015

2018

0

0

0

Slutredovisas.

92274

Grundfors pumpstation

2015

2018

0

0

0

Slutredovisas.

92275

Dalagatan

2015

2018

0

0

0

Slutredovisas.

92284

Hajstorps reningsverk

2016

2019

1,365

1,443

-78

-78

Pågående projekt, ombudgeteras.

92289

Relining Fägre

2016

2019

460

27

433

433

Pågående projekt, ombudgeteras.

92290

Enstaka Serviser
Centrumgestaltning etapp A3 Torget Ö Torgg. (91128) VAåtgärder Östra Torggatan
Utbyggnad kväverening
Töreboda reningsverk

2017

-

-71

608

-679

-679

Pågående projekt, ombudgeteras.

2017

2018

818

821

-3

0

2017

2019

12,183

14,226

-2,043

-2,043

92201

92291
92293

Slutredovisas.
Pågående projekt, ombudgeteras.

Proj.nr.

Projektbenämning

Byte tak personalutrymme
Töreboda ARV
Relining spillvattenledning
Kanalparken

Projektstart

Projekt- Totalt anslag
slut
2018 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
Begärd
medel 2018
ombudget.

Kommentarer
om projektet

Budget
2019

2017

2019

128

0

128

0

Slutredovisas.

2017

2018

2,400

2,412

-12

0

Slutredovisas.

2017

2018

753

511

242

0

Slutredovisas.

2017

2018

247

222

25

0

Slutredovisas.

2017

2019

1,000

44

956

956

Pågående projekt, ombudgeteras.

92299

VA-sanering Björnstigen
Ombyggnad av
Vassbacken/Moholm
Renovering i samband med
utbyggnad till kväverening
VA-sanering Ärlestigen Björkbacksvägen

2018

2019

2,600

2,069

531

531

Pågående projekt, ombudgeteras.

92307

Stora Bergsgatan

2018

2019

3,600

4,078

-478

-478

Pågående projekt, ombudgeteras.

92294
92295
92296
92297
92298

VA-plan nya verksamhetsområden (kostnader 2 500', intäkter -2 500)
Summa:

29,755

0
27,546

2,209

3,534

11,500

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2018 till 2019
(tkr)
Datum 2/8/2019

Nämnd

Tekniska nämnden Töreboda

Vht.

Gatuavdelningen

Proj.nr. Projektbenämning

Projektstart

Projekt- Totalt anslag
slut
2018 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
Begärd
Budget
medel 2018
ombudget. 2019

Kommentarer
om projektet
Pågående projekt, ombudgeteras.

91120

Centrumutveckling

-

-

443

60

383

383

91121

Östra Torggatan parkering

2018

2018

1,200

1,408

-208

0

91122

Kungsgatan ny parkering

2018

2019

500

0

500

292

91123

Torgparkering

2018

2019

0

17

-17

-17

Slutredovisas.
208 tkr täcker ökade kostnader för projekt
91121. Resterande medel ombudgeteras
p.g.a. pågående projekt.
Pågående projekt, ombudgeteras. Budget
finns 2019.

92109

Ny grillplats campingen

2018

2019

100

0

100

100

Pågående projekt, ombudgeteras.

92113

Ny lekplats Gästhamn

2018

2019

1,000

0

1,000

1,000

92130

Gator o vägar

2015

2018

189

0

189

0

92139

2017

2019

136

25

111

111

92148

Kvarteret Hästen
Töreshov Etapp E / Ny GC väg
(Idrottsv- Halnavägen)

2015

2018

209

-135

344

0

Slutredovisas.

92157

Lekplatser

2017

2018

638

1,024

-386

0

Slutredovisas.

92158

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

2016

-

135

0

135

135

92159

GC väg Idrottsvägen

2018

2018

0

8

-8

0

92161

2016

2018

1,457

308

1,149

0

92162

Kanalparken projektering
Planerat beläggningsunderhåll/
upprustning av gator

2016

-

2,356

1,256

1,100

1,100

92163

Gatubelysning Kilen

2017

2018

81

0

81

0

92165

Åtgärder Moholms skola

2017

2019

355

450

-95

-95

92166

Motveck Gastorp

2017

2018

100

58

42

42

92167

Korsning Kanalvägen/Kyrkogatan
Trafiksäkerhetsåtg. Vallagatan
(Moholm)

2017

2019

553

13

540

540

2017

2018

100

0

100

0

92168

Pågående projekt, ombudgeteras.
2,000 Återstående medel återlämnas.
Pågående projekt, ombudgeteras.

300 Pågående projekt, ombudgeteras.
Bokförda medel på redan slutredovisat
projekt. Täcks av projekt 92130.
Slutredovisas.
Pågående projekt, ombudgeteras.
Slutredovisas.
Pågående projekt, ombudgeteras.
Pågående projekt, ombudgeteras. Avser
färdigställande av motveck i avslutade
exploateringsprojekt.
Pågående projekt, ombudgeteras.
Slutredovisas.

Proj.nr. Projektbenämning

Projektstart

Projekt- Totalt anslag
slut
2018 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
Begärd
Budget
medel 2018
ombudget. 2019

Kommentarer
om projektet

92169

Trafiksäker passage Sötåsenvägen

2017

2019

178

10

168

168

92170

Gc-väg i Kilenomr.

2017

2018

276

606

-330

0

92171

Stora Bergsgatan etapp 1, 2

2017

2019

1,190

375

815

815

Pågående projekt, ombudgeteras.

92173

Bullerplank

2018

2020

3,000

69

2,931

2,931

Pågående projekt, ombudgeteras.

92174

Bro Göta Kanal
Åtg. Korsning
Storgatan/Börstorpsgatan

2018

2020

9,300

1,619

7,681

7,681

Pågående projekt, ombudgeteras.

2018

2019

500

450

50

50

2018

2019

100

0

100

100

Pågående projekt, ombudgeteras.
Pågående projekt, ombudgeteras. Projektet
är färdigt, men faktura från Trafikverket
inväntas.

2018

2019

800

171

629

629

Pågående projekt, ombudgeteras.

92176

Pågående projekt, ombudgeteras.
Slutredovisas.

92178

Belysning GC väg till Mostugan
(Trafikverket)
Projektering GC-väg Moholm
(Trafikverket)

92259

Kv Hästen VA

-

2018

-34

-18

-16

-16

Pågående projekt, ombudgeteras.

92279

Tillgänglighet HIN

2016

-

479

0

479

479

200 Pågående projekt, ombudgeteras.

92280

LED Belysning

2016

2019

1,850

393

1,457

1,457

Pågående projekt, ombudgeteras.

92177

GC-vägar
Summa:

1,000
27,191

8,167

19,024

17,885

3,500

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2018 till 2019
(tkr)
Datum 2/8/2019

Nämnd

Tekniska nämnden Töreboda

Vht.

Fastighetsavdelningen

Proj.nr. Projektbenämning

Projekt- Projekt- Totalt anslag Förbrukade Avvikelse
Begärd
start
slut
2018 inkl
medel 2018
ombudget.
ombudget
2015
2018
522
675
-153
0
2018
2019
200
19
181
181
2018
2,500
0
2,500
2,500
2010
2019
3,090
2,714
376
376
2014
2019
1,910
1,832
78
78

92305
92315
92400
92417
92428

Moholm, ventilation byggnad 2-3 samt gymnastiksal
Krusebacken scoutstugan, nytt tak
Reinvestering skolor/förskolor
Centralskolan upprustning D-huset, hus A och elevcafé hus B
Idrottshall

92430
92494
92497
92508
92509
92511
92514
92516
92520

Ombyggnad Kök Kornknarren (800 tkr)
Älgarås skola pelletspanna
Belysning ridbana/Fastighet (låg tidigare under Gata)
Kornknarren evakuering
Bibliotek, utredning pågår
Kommunal ledningsplats
Tillbyggnad Killingen KS§210
IT-Ventilation Kommunhuset Etapp 1, 2016.
Studentboende Töreboda

2018
2016
2017
2017
2017
2019
2016
2016
2018

2019
2018
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2019

1,000
526
29
5,963
600
0
2,750
1,401
0

0
445
0
3,232
0

92604
92608

Tillgänglighet
Energisparåtgärder enligt program

2015
2014

2019
2018

92610

Energieffektivisering/ventilation och styr

92628

Vårdcentralen energieffektivisering

92629
92630
92632
92802

3,639
96
24

1,000
81
29
2,731
600
0
-889
1,305
-24

1,000
0
0
2,731
0
0
0
1,305
-24

256
298

0
370

256
-72

256
0

-

2,000

271

1,729

1,729

2014

2020

3,012

159

2,853

2,853

Ventilation Kornknarren
Multisport Centralskolan
Ytterligare fsk platser i Moholm (Gruvan)
Teatern renoveringsbehov scengolv

2017
2017
2017
2017

2019
2018
2018
2018

882
51
338
101

0
72
83
6

882
-21
256
95

882
0
0
0

92803

Nya Kornknarren

2018

2022

0

61

-61

-61

92809
92941
92942

Brand inbrott och passer
Gjutaren 4 Inventarier
Stationshuset

2018
2017
2018

2019
2018

400
0
0

151
448
1,879

249
-448
-1,879

249
-448
0

Camping ny liner pool
Centralskolan hus B, ytskikt och belysning

Budget
2019

2,500

500

2,000

200

400
3,600

Kommentarer
om projektet
Slutredovisas.
Pågående projekt, ombudgeteras.
Pågående projekt, ombudgeteras.
Pågående projekt, ombudgeteras.
Pågående projekt, ombudgeteras.
Medlen ombudgeteras och används för
investeringen i projekt 92508 "Kornknarren
evakuering".
Slutredovisas.
Slutredovisas.
Pågående projekt, ombudgeteras.
Projektet utgår och medlen återlämnas.
Pågående projekt, medel tilldelas 2019.
Slutredovisas.
Pågående projekt, ombudgeteras.
Pågående projekt, ombudgeteras.
Pågående projekt, ombudgeteras. Medlen
behöver användas för att delfinansiera
tillgängligheten på centralskolans A-Hus.
Slutredovisas.
Pågående projekt, ombudgeteras. Medlen
används för Moholms skola, Centralskolan
och ev. kommunhuset.
Ombudgeteras. Nästa etapp avser
Närhälsan.
Medlen ombudgeteras och används för
investeringen i projekt 92508 "Kornknarren
evakuering".
Slutredovisas.
Slutredovisas.
Slutredovisas.
Pågående projekt, ombudgeteras.
Projektering inledd.
Pågående projekt, ombudgeteras. Avser
larm och passersystem på Centralskolan
samt brandlarm på Moholms skola.
Pågående projekt, ombudgeteras.
Slutredovisas.

Proj.nr. Projektbenämning

Projekt- Projekt- Totalt anslag
start
slut
2018 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
Begärd
medel 2018
ombudget.

Centralskolan hus E, inre renovering
Summa:

Budget
2019
2,000

27,829

16,175

11,655

13,607

11,200

Kommentarer
om projektet

2019-02-08

SLUTREDOVISADE INVESTERINGSPROJEKT 2018
Tekniska nämnden - Töreboda
GATUAVDELNINGEN
Projekt 91121 "Östra Torggatan parkering"
Projektet avsåg ombyggnad av östra Torggatan, norra delen med GC-väg, trädrad och ökade parkeringar.
Gällande avvikelsen så bestämdes innan byggstart att ökade kostnader skulle täckas av projekt 91122
"Kungsgatan ny parkering".

År
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 200
1 200

Intäkt
0
0

Kostnad
1 408
1 408

Nettokostnad
1 408
1 408

Avvikelse
-208
-208

Projekt 92148 "Töreshov Etapp E/Ny GC väg (Idrottsv-Halnavägen)
Projektet avsåg ny GC-väg och hastighetdämpande åtgärder utmed Idrottsvägen på sträckan Halnavägen till
Falkstigen. Överskott beror på statsbidrag i större omfattning än förväntat.

År
2015
2016
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
430
200
200
0
830

Intäkt
0
0
-237
-140
-377

Kostnad
59
793
6
5
862

Nettokostnad
59
793
-231
-135
486

Avvikelse
371
-593
431
135
344

Projekt 92157 "Lekplatser"
Projektet avsåg upprustning av lekplatser enligt framtaget program.

År
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
638
638

Intäkt
0
0
0

Kostnad
47
1 024
1 071

Nettokostnad
47
1 024
1 071

Avvikelse
-47
-386
-433

Projekt 92161 "Kanalparken projektering"
Projektet avsåg projektering och genomförande av nya bostadsområdet Kanalparken.

År
2016
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
500
5 410
0
5 910

Intäkt
0
0
0
0

Kostnad
474
3 979
308
4 761

Nettokostnad
474
3 979
308
4 761

Avvikelse
26
1 431
-308
1 149

2019-02-08

Projekt 92168 "Trafiksäkerhetåtg. Vallagatan (Moholm)"
Projektet avsåg trafiksäkerhetsåtgärder i form av farthinder på Vallagatan i Moholm. Bokfördes på driften.

År
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
100
0
100

Intäkt
0
0
0

0

Nettokostnad
0
0
0

Avvikelse
100
0
100

Kostnad
169
0
169

Nettokostnad
169
0
169

Avvikelse
81
0
81

Kostnad
0

Projekt 92163 "Gatubelysning Kilen"
Projektet avsåg armaturbyte till LED i Kilen-området.

År
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
250
0
250

Intäkt
0
0
0

Projekt 92170 "GC-väg i Kilenomr."
Projektet avsåg GC-väg i Kilenområdet. Överskridandet beror på ökad omfattning samt högre kvalitet.

År
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
300
0
300

Intäkt
0
0
0

Kostnad
24
606
630

Nettokostnad
24
606
630

Avvikelse
276
-606
-330

FASTIGHETSAVDELNINGEN
Projekt 92305 "Moholm, ventilation byggnad 2-3 samt gymnastiksal"
Huvudbyggnaden på Moholms skola inkluderat avdelningen Gruvan i källaren har fått en ny
ventilationsanläggning och styr. Projektet är samkört med projekt 92632 som lämnar ett överskott, nettot är
positivt.

År
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 000
-300
0
800
500
400
2 400

Intäkt
0
0
0
0
0
0
0

Kostnad
0
0
381
95
1 402
675
2 553

Nettokostnad
0
0
381
95
1 402
675
2 553

Avvikelse
1 000
-300
-381
705
-902
-275
-153

2019-02-08

Projekt 92494 "Älgarås skola pelletspanna"
En pelletspanna har installerats på skolan som tidigare var uppvärmd med uteslutande olja. I samband med
detta har även varmvatten och en liten del av ventilationen setts över. Ett stort arbetsmiljöproblem orsakat av
spillvärme och en miljövinst har gjorts. Projektet redovisar ett litet överskott.

År
2016
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 500
1 500
0
3 000

Intäkt
0
0
0
0

Kostnad
0
2 474
445
2 919

Nettokostnad
0
2 474
445
2 919

Avvikelse
1 500
-974
-445
81

Projekt 92497 "Belysning ridbana/Fastighet"
Ridbanan utomhus har fått belysning, projektet försenades men blev bra.

År
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
250
0
250

Intäkt
0
0
0

Kostnad
222
0
222

Nettokostnad
222
0
222

Avvikelse
29
0
29

Projekt 92514 "Tillbyggnad Killingen KS§210"
En avdelning med tre st. boenderum, gemensamhetsyta och kontor har byggs till. Projektets kraftiga
överskridande är orsakat av att förutsättningarna har förändrats gällande yta och verksamhetstyp.

År
2015
2016
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
0
2 600
2 300
0
4 900

Intäkt

Kostnad

Nettokostnad

Avvikelse

0
0
0
0
0

29
179
1 943
3 639
5 789

29
179
1 943
3 639
5 789

-29
2 421
358
-3 639
-889

Projekt 92608 "Energisparåtgärder enligt program"
Medlen har tillskjutits för vårdcentralens behov, en omfördelning är gjord 2015 och under 2016-2018 har
arbeten med styr och ventilation utförts. Nya medel för kommande etapper finns tillskjutet under ett nytt projekt.

År
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
2 282
-76
-1 600
0
0
0
606

Intäkt
0
0
0
0
0
0
0

Kostnad
0
0
0
137
171
370
678

Nettokostnad
0
0
0
137
171
370
678

Avvikelse
2 282
-76
-1 600
-137
-171
-370
-72

2019-02-08

Projekt 92630 "Multisport Centralskolan"
En multisportarena och en gräsplan har anlagts på de tidigare tennisbanorna vid centralskolan.

År
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
500
0
500

Intäkt
0
0
0

Kostnad
449
72
521

Nettokostnad
449
72
521

Avvikelse
51
-72
-21

Projekt 92632 "Ytterligare fsk platser i Moholm (Gruvan)"
Lokalen "Gruvan" har haft en otillfredställande utrymningsmöjlighet och ventilation. Detta är nu åtgärdat.
Projektet är samkört med projekt 92305 som lämnar ett överskott, nettot är positivt.

År
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
600
0
600

Intäkt
0
0
0

Kostnad
262
83
344

Nettokostnad
262
83
344

Avvikelse
338
-83
256

Projekt 92802 "Teatern renoveringsbehov scengolv"
Teaterscenen har fått ett nytt trägolv och i teaterlokalen är det lagt en ny matta.

År
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
200
0
200

Intäkt
0
0
0

Kostnad
99
6
105

Nettokostnad
99
6
105

Avvikelse
101
-6
95

Kostnad
1 879
1 879

Nettokostnad
1 879
1 879

Avvikelse
-1 879
-1 879

Projekt 92942 "Stationshuset"
Projektet avsåg inköp av Töreboda station.

År
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
0
0

Intäkt
0
0

VA-AVDELNINGEN
Projekt 92161 "Ny gata Kanalparken VA-kostnader inkluderade i gatuproj. Fördelas Gata/VA"
Projektet avsåg utbyggnad av VA-nätet inom exploateringsområdet Kanalparken.

År
2016
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
0
0
0
0

Intäkt
0
0
0
0

Kostnad
15
1 863
0
1 878

Nettokostnad
15
1 863
0
1 878

Avvikelse
-15
-1 863
0
-1 878

2019-02-08

Modernisering och renovering av pumpstationer; projekt 92264, 92272, 92273, 92274, 92275, 92282
Projekten avsåg modernisering och renovering av pumpstationer inom Töreboda kommun för att uppnå
energieffektivare drift och möjliggöra fjärrstyrning och övervakning.

År
2014
2015
2016
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
200
-45
1 113
-1 164
868
972

Intäkt
0
0
0
0
0
0

Kostnad
66
16
42
85
517
726

Nettokostnad
66
16
42
85
517
726

Avvikelse
134
-61
1 071
-1 249
351
246

Nettokostnad
73
0
0
73

Avvikelse
-73
0
0
-73

Projekt 92276 "Slätte VV Rostfri tank"
Projektet avsåg byte av utjänt filtertank i Slätte vattenverk.

År
2016
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
0
0
0
0

Intäkt
0
0
0
0

Kostnad
73
0
0
73

Projekt 92291 "Centrumgestaltning etapp A3 -Torget Ö Torgg. (91128) VA-åtgärder Östra Torggatan"
Projektet avsåg att göra VA-åtgärder inför centrumgestaltning.

År
2016
2017
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 500
0
1 500

Intäkt

Kostnad

Nettokostnad

Avvikelse

0
0
0

682
821
1 503

682
821
1 503

818
-821
-3

Nettokostnad
72
0
72

Avvikelse
128
0
128

Projekt 92294 "Byte tak personalutrymme Töreboda ARV"
Projektet avsåg byte av tak på personalbyggnad p.g.a. inläckage.

År
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
200
0
200

Intäkt
0
0
0

Kostnad
72
0
72

Projekt 92295 "Relining spillvattenledning Kanalparken"
Projektet avsåg relining av konsekvensledning spill i Kanalparken.

År

Budget inkl.
omdisp.

Intäkt

Kostnad

Nettokostnad

Avvikelse

2019-02-08

2017
2018
Summa:

2 400
0
2 400

0
0
0

0
2 412
2 412

0
2 412
2 412

2 400
-2 412
-12

Projekt 92296 "VA-sanering Björnstigen"
Projektet avsåg VA-sanering i Björnstigen, enbart sand i marken gjorde att arbetet gick snabbare än förväntat.

År
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 500
-145
1 355

Intäkt

Kostnad

Nettokostnad

Avvikelse

0
0
0

602
511
1 113

602
511
1 113

898
-656
242

Projekt 92297 "Ombyggnad av Vassbacken/Moholm"
Projektet omfattar nytt elskåp och styrning för att förbättra kommunikationen mellan Vassbackens vattenverk
och tryckstegringsstationen i Moholm.

År
2017
2018
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
400
0
400

Intäkt

Kostnad

Nettokostnad

Avvikelse

0
0
0

153
222
375

153
222
375

247
-222
25
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Kommunstyrelsen

Ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019 och
slutredovisning av investeringsprojekt 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till
ombudgeteringar av investeringsprojekt från 2018 till 2019 med totalt 41 680
tkr. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige godkänna tekniska
nämndens slutredovisning av investeringsprojekt 2018

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Enligt Töreboda kommuns Lednings- och styrprinciper, antagna av
kommunfullmäktige 2015-09-28, kan ombudgeteringar av pågående
investeringsprojekt som inte har hunnit förbrukas under året ske.
Investeringsbudgeten 2018, inklusive ombudgeteringar från föregående år,
uppgick till 94 234 tkr. Under året har 53 937 tkr av investeringsanslagen
förbrukats. Av kvarvarande investeringsmedel, uppgående till 40 296 tkr,
föreslås att 41 680 tkr ombudgeteras till 2019. Orsaken till varför ett högre
belopp föreslås ombudgeteras, jämfört med de medel som fanns kvar vid
årsskiftet, kan förklaras med köp av stationshuset (1 879 tkr) som inte initialt
fanns med i den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för
2018.
Av bifogad bilaga framgår även slutredovisade investeringsprojekt 2018 från
Teknisk nämnd.
Töreboda 2019-02-14

Anders Bernhall
ekonomichef
Bilaga:
Ombudgeteringar från 2018 till 2019 sammanställning
Ombudgeteringar från 2018 till 2019 specifikation
Teknisk nämnd – Ombudgeteringar Töreboda 2018-2019
Teknisk nämnd – Slutredovisning av investeringsprojekt Töreboda 2018
Beslutet ska skickas till:
Teknisk nämnd
Ekonomikontor

TÖREBODA KOMMUN
Per-Ola Hedberg, Kommunchef
0506-18152

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-02-04

Sida 1 av 1
Referens
KS 2019-00031

Kommunfullmäktige

Lednings- och styrprinciper 2019 för Töreboda kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Lednings- och
styrprinciper 2019 för Töreboda kommun.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28, § 91, att anta upprättat förslag till
Lednings- och styrprinciper. Principerna gäller från och med den 1 januari
2016.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26, § 45, att kommunens styr- och
ledningsprinciper antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod.
Nuvarande styrdokument har uppdaterats och redigerats. Text som inte bidrar
till förståelsen av styrdokumentet har tagits bort. Syfte, inriktning och metod
för styrning och ledning har inte förändrats i det nya förslaget. Den långsiktiga
avsikten med styrdokumentet är att nå visionen, "Välkommen till framtiden,
Töreboda 2030".
Syftet med Lednings- och styrprinciperna är att säkra att den politiska
viljeinriktningen får den effekt i verksamheten som är tänkt. Styrprincipens
inriktning är god ekonomisk hushållning och att säkra en hög måluppfyllelse.
Styrprinciperna vilar på kommunens värdegrund, Tillväxt – Trygghet Tillsammans.
Töreboda 2019-02-04

Per-Ola Hedberg
Kommunchef
Beslutsunderlag:
1. Lednings- och styrprinciper 2019
2. Lednings- och styrprinciper 2015
3. Kf §91 Dnr KS 2015/0160
Beslutet ska skickas till:
"[Skriv text här]"

Lednings- och styrprinciper 2019
Allmänna styrprinciper
Ekonomistyrningsprinciper
Ekonomistyrningsregler

Antaget av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx
Diarienummer: KS 2019/31
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Tilläggsanslag
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ambitionsnivå vägs samman mot de ekonomiska
ramarna.

ALLMÄNNA STYRPRINCIPER
INLEDNING
Oavsett var vi arbetar i kommunen så är vårt
uppdrag att vara till för kommuninvånarna och
tillgodose deras behov. För att på bästa sätt kunna
fullfölja detta uppdrag och sätta invånaren i
centrum behövs ett enhetligt synsätt och en
gemensam arbetsmodell.

Utskotten
Kommunstyrelsen har fyra utskott och en
beredning:

Lednings- och styrprinciper är ett hjälpmedel för
att nå visionen, ”Välkommen till framtiden,
Töreboda 2030”.







Styrprinciperna syftar till att säkra hög
måluppfyllelse. Grunden för detta är ett väl
fungerande styrsystem som är känt av samtliga
medarbetare och förtroendevalda.

Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen.
Utskotten har därutöver rätt att, inom vissa
områden, på kommunstyrelsens vägnar fatta
beslut som delegerats till dem.

Utvecklingsutskottet
Utbildnings- och kulturutskottet
Vård- och omsorgsutskottet
Personalutskottet
Ekonomiberedningen

MTG-nämnder

Genom ett tydligt system för ledning och styrning
förflyttas fokus från diskussioner om hur kvalitet
mäts till hur måluppfyllelse uppnås

De tre kommunerna Töreboda, Gullspång och
Mariestad har ett samarbete i flera viktiga frågor.
Samarbetet innebär bland annat att politiker från
alla tre kommuner sitter i gemensamma nämnder.

Lednings- och styrprinciperna vilar på kommunens
värdegrund, Tillväxt – Trygghet – Tillsammans.
För att nå Vision 2030 krävs bland annat att:





DIALOGEN

det ekonomiska och kvalitetsmässiga kopplas
samman.
ekonomin styr mot god kvalitet i kommunens
verksamheter.
fokus på uppföljning, utvärdering och de
faktiska resultaten.
beteenden förändras

ÖVERGRIPANDE STYRNING – ANSVARSFÖRDELNING
Kommunfullmäktige
Töreboda kommuns Lednings- och styrprinciper
anger en tydlig struktur för dialog och samordning
på samtliga ansvarsnivåer.

Kommunfullmäktige styr kommunen genom bland
annat rambudget, reglemente, mål, direktiv,
policys, planer och program.
Kommunstyrelsen

MÅL- OCH RESULTATSTYRNING

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnder.
Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige och
står för en helhetsbedömning, där behov och

Töreboda kommun valt att arbeta med Mål- och
resultatstyrning som styrmodell. Förenklat handlar
Mål- och resultatstyrning om att med
utgångspunkt från fullmäktiges mål samla in

1

information om resultatet. Resultatet ligger till
grund för bedömning av vilken grad som
kommunstyrelsens verksamhetsmål uppfyllts. Med
utgångspunkt i resultatet tar sedan
kommunstyrelsen fram förslag på åtgärder för
förbättringar.

Aktiviteter beskriver vad verksamheten gör rent
konkret för att uppfylla verksamhetsmålet.

Kf:s mål

Mål- och resultatstyrning strukturerar upp sättet att
arbeta och säkerställer det politiska uppdraget.

Verksamhetsmål

Aktivitet

Mål

Nya
åtgärder

Resultat –
information

UPPFÖLJNING OCH ÅRSREDOVISNING
Med hjälp av utvärdering och uppföljning som
verktyg kan kommunen fastställa om fullmäktiges
mål uppnåtts.

Bedömning

Det görs årliga resultatsammanställningar av
verksamhetsmålen.
Mål och nivåer i styrningen



Visionen och värdegrunden talar om vad den
kommunala verksamheten ska förmedla och hur den
förhåller sig till sina invånare. Den speglar också vad
invånare kan förvänta sig av verksamheten.
Visionen, ”Välkommen till framtiden, Töreboda
2030” speglar det önskvärda tillståndet i kommunen
för invånare, företag och besökare.




Resultaten ställs i relation till de mål som
fullmäktige beslutat om.
Resultaten ställs i relation till de resurser
(kostnader) som nyttjats
Resultat och kostnader ställs i relation till
andra kommuners resultat

Vision
2030

Mål beslutas av Kommunfullmäktige. De är
övergripande och långsiktiga. Kommunmål
beskriver VAD kommunen ska uppnå. För att
målen ska vara mätbara och jämförbara beslutar
kommunstyrelsen om verksamhetsmål för
respektive fullmäktigemål

2020
Kommunfullmäktiges
mål

Uppföljnings
-nivå 2

Dialog KF - KS

Verksamhetsmålet beskriver VAD verksamheten
ska uppnå och NÄR det ska vara genomfört.
Verksamhetsmålet är mätbart och tidsatt.

Kommunstyrelsens

nivå

verksamhetsmål
Beställning
Uppföljnings
-nivå 1

Dialog KS verksamheter
Verksamhetens

2

Aktiviteter
Beställning

nivå

Den kontinuerliga uppföljningens syfte är att
återkoppla till den politiska nivån ”hur det går” och
om målen uppnås. Uppföljningen ska därför ge
signaler som kan innebära förändringar av
kommande mål och budget.

Tjänstepersonerna tar ansvar för en kontinuerlig
dialog med de förtroendevalda och ansvarar för att
Visionen, fullmäktiges mål och kommunstyrelsens
verksamhetsmål blir känd i hela organisationen.
Tjänstepersonerna formar sedan de Aktiviteter
som krävs för att hela kedjan, den röda tråden
fullföljs.

Rapporteringen sker enligt fastställda mallar i
redovisningsverktyget Stratsys, vilket förenklar och
underlättar arbetet med delårsbokslut och
årsredovisning. En tidsplan upprättas för
uppgiftslämning

Tjänstepersonerna ansvarar för att kommunens
gemensamma värdegrund blir känd bland alla
anställda och att den efterlevs.
Kommunchefens ledningsgrupp

ANSVAR OCH ROLLER

Kommunchefen har en ledningsgrupp som styr,
leder och samordnar arbetet med att förverkliga
kommunens Vision, Värdegrund, mål och
strategier. Ledningsgruppen är även ett stöd i det
kontinuerliga utvecklings- och förändringsarbetet.

Politiker och tjänstepersoner har olika roller i
styrningen. Det finns en politisk nivå och en
verksamhetsnivå. De två nivåerna har olika frågor
att arbeta med. Rollfördelningen kan inte exakt
beskrivas utan måste formas i dialog mellan de
personer som innehar rollerna. Förtroendevalda
och förvaltningsledningen bör därför ha
regelbundna träffar med avsikt att hitta ett bra
samspel mellan nivåerna.

Ledningsgruppen utses av kommunchefen och
består av tjänstepersoner i ledande ställning.
LEDARSKAP
Det är verksamhetens ”närmaste” ledare (rektorer,
enhetschefer m fl) som i dialog med medarbetare
på ett tydligt sätt ska bidra till att fullfölja
uppdraget och skapa de förändringsprocesser som
krävs för att nå målen.

Genom att beskriva vem som ”äger” frågeställningarna vad/när/varför och hur/vem/vilka kan
ansvar och befogenheter tydliggöras.
Förtroendevalda

Rollen som ledare och arbetsgivare präglas av
öppenhet och delaktighet. Vi står för ett tydligt och
aktivt ledarskap som stimulerar till och ger alla
medarbetare möjlighet till inflytande, delaktighet
och ansvar, vilket bidrar till verksamhetsutveckling.

I kommunallagen regleras ytterst vad de
förtroendevalda har att besluta om och samtidigt
inte får delegera.
De förtroendevalda beskriver VAD som ska uppnås
och NÄR i tiden detta ska vara genomfört. De
förklarar också VARFÖR och gör prioriteringar i ett
långsiktigt perspektiv. Det handlar om mål,
inriktning, omfattning och kvalitet.

För att lyckas behöver ledarskapet fokusera på:
 ansvar för helheten
 lojalitet med fattade beslut
 initiativkraft och förmåga att driva
utveckling
 ett engagerat och motiverande ledarskap

Att vara förtroendevald i en Mål- och resultatstyrd
organisation betyder att detaljnivån lämnas och
fokus läggs på att driva de övergripande och
strategiska frågorna i ett längre tidsperspektiv. Det
blir mindre av här- och nufrågor. Det operativa
ansvaret och de processer som krävs för att lösa
detaljfrågor lämnas till de verksamhetsansvariga
och deras medarbetare.

MEDARBETARE
Töreboda kommun är en attraktiv arbetsgivare som ser
till att medarbetarna går till arbetet med tillförsikt och
glädje varje arbetsdag.
Medarbetare vågar slå larm om missförhållanden och
de medverkar till att fel och brister rättas till så snart de
upptäckts.

Tjänstepersoner
Ansvarar för det operativa arbetet och verkställer
beslut. Tjänstepersoner beskriver HUR uppdraget
utförs och VEM/VILKA som gör det.
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Medarbetarna har ett personligt ansvarstagande,
är aktiva och tar egna initiativ till att uppfylla
verksamhetens mål.

När det gäller de gemensamma nämnderna ansvarar
värdkommunen för den interna kontrollen.

Ett gott medarbetarskap kännetecknas av:
 kommuninvånaren är i fokus
 bidrag till ett gott arbetsklimat
 vilja till inflytande och delaktighet
 respektera fattade beslut
 håller sig informerad och informera andra
 lojal mot arbetsgivaren

MÅL OCH RESURSFÖRDELNINGSPROCESS
Mål – och resursfördelningsprocessen har följande
delmoment;
1.

Budgetupptakten, startar med en strategisk
omvärldsanalys på kort och lång sikt för
kommunen och presenteras i en
omvärldsrapport. I samband med
omvärldsanalysen upprättas ett förslag på
investeringsplan för de kommande fem åren.
Omvärldsanalysen och investeringsplanen är
underlag för beredningen av drift- och
investeringsbudget.

2.

Budgetförutsättningar utgår från de
demografiska och andra relevanta
förändringar som skett sedan föregående
budgetbeslut. Som given förutsättning är
kommunfullmäktiges mål. Utifrån de
fastställda politiska förutsättningarna arbetar
kommunchefens ledningsgrupp fram ett
underlag till budgetramar till
Ekonomiberedningen. Ekonomiberedningen
bereder och lämnar ett budgetförslag med
preliminära ramar till kommunstyrelsen.

3.

Ramanalysen; Kommunstyrelsens
verksamheter och gemensamma nämnder ska
konsekvensbeskriva den preliminära ramen
utifrån verksamhetsmålen. Ramanalysen
presenteras vid ett dialogmöte där politiker
och verksamhetschefer möts.

4.

Budgetbeslut; Kommunstyrelsen överlämnar
ett budgetförslag i maj för beslut i Kommunfullmäktige under juni månad. Vid valår antas
budgeten av den nya kommunfullmäktige i
november månad. Beslutet omfattar följande;
fullmäktiges mål, kommunstyrelsens
verksamhetsmål, resultatbudget, driftbudget,
investeringsbudget samt skattesatsen.

5.

Verksamhetsplaner; arbete pågår under
hösten. Verksamhetsplanen ska ange hur
verksamheten ska bedrivas utifrån beslutad
budget och mål. Dessutom är det
verksamhetens uppdrag att ta fram vilka
Aktiviteter som ska bedrivas för att uppnå
målen.

EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
En god ekonomistyrning på alla nivåer är en
förutsättning för att bedriva en bra verksamhet.
Långsiktig planering och en stabil ekonomi gör det
möjligt att satsa offensivt, hantera nya
förutsättningar och klara konjunkturväxlingar. På
både kort och lång sikt är det av yttersta vikt att
ha balans mellan intäkter och kostnader samt
fokusera på driftkonsekvenser av investeringar
och långsiktiga åtaganden.
Enligt kommunallagen 8 kap 1§ ska kommuner och
landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs
genom andra juridiska personer. Vidare anges att
det för verksamheterna skall anges mål och
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella
mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.
Enligt Kommunallagen finns det en 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, under förutsättning att årets resultat
efter balanskravsjusteringar är negativt.
INTERN KONTROLL
Det främsta syftet med intern kontroll är att uppnå
effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen
för verksamhet, ekonomi och tillämpning av lagar
och föreskrifter.
Kommunens arbete med internkontroll styrs utifrån
antaget reglemente för internkontroll. I reglementet
fastställs ansvaret för den interna kontrollen och på
vilket sätt uppföljning av denna ska ske.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

UTSKOTTEN

Kommunfullmäktige fastställer en nettobudget till
följande verksamheter:
Politisk verksamhet
Revision
Ledning och utveckling
Kostenhet
Köp från Ekonominämnd
Köp från IT-nämnd
Köp från lönenämnd
Köp från Miljö- och byggnadsnämnd
Räddningstjänst
Teknisk verksamhet exkl VA
Barnomsorg (Förskola – Fritidshem)
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Arbetsmarknadsåtgärder
Kultur- och fritidsverksamhet
Individ- och familjeomsorg
LSS-verksamhet
Äldreomsorg

Utskotten har inte någon beslutandefunktion i
budgeten. Utskotten ska bereda ärenden inom sina
respektive områden och presentera sitt förslag till
beslut för kommunstyrelsen.
EKONOMIBEREDNING
Kommunstyrelsens Ekonomiberedning är
beredningsorgan i det årliga budgetarbetet.
Ekonomiberedningen lämnar sina förslag till
Kommunstyrelsen.
KOMMUNCHEF/VERKSAMHETSCHEFER
Ansvar och befogenheter:
Kommunchefens ansvar och verksamhetschefers
ansvar framgår av beslutad delegationsordning.
UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

Kommunstyrelsen
Ansvarsområde:
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens
finansiella mål och verksamhetsmål följs.
Kommunstyrelsen ansvarar för den interna
kontrollen inom kommunstyrelsens
verksamhetsområden. Budgetuppföljning ska ske
enligt följande tidplan: april, augusti
(delårsbokslut) samt december (årsredovisning).
Uppföljning av målen kommer att ske under året i
samband med budgetuppföljningen.
Budgetuppföljningarna ska redovisa resultatet från
både ekonomi och verksamhet.

KOMMUNSTYRELSEN
Ansvarsområde:
Kommunstyrelsen ansvarar för att mål- och
resursfördelningsprocessen löper under året så att
kommunfullmäktige kan fastställa budgeten enligt
gällande budgetprocess. Det löpande budgetarbetet hanteras av en ekonomiberedning.
Kommunstyrelsen ansvarar för budgeten inom sina
verksamheter.

Ekonomiprocesserna presenteras varje år i ett så
kallat årshjul.

Befogenheter:
Kommunfullmäktige anslår i budgeten medel per
verksamhetsområde. Med verksamhetsområde avses
t ex Grundskola, LSS och Äldreomsorg.
Kommunstyrelsen har till uppgift att inom befintlig
nettobudget bedriva den verksamhet som
kommunfullmäktige har fattat beslut om i samband
med budget.
Kommunstyrelsen har befogenheter att omfördela
resurser inom ovanstående verksamhetsområden,
t ex inom äldreomsorg där verksamheterna ordinärt
boende och särskilt boende redovisas.
Om medel däremot ska omfördelas mellan olika
verksamhetsområden krävs ett beslut av
kommunfullmäktige.

Utskotten
Utskotten har inte någon beslutande funktion i
uppföljning och kontroll av budget.
Kommunchef/Verksamhetschefer
Ansvarsområde:
Kommunchefen överlämnar till kommunstyrelsen
en ekonomisk rapport över det ekonomiska läget.
Kommunchef/Verksamhetschefer ansvarar för den
löpande uppföljningen av budgeten och verksamhetsmålen inom sina verksamheter. Vid avvikelse
från mål och budget ska åtgärder vidtas omgående.
Verksamhetschefer ansvarar för information till
kommunstyrelsen. De ansvarar även för att
åtgärder enligt internkontrollplanen följs.
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Enhetschefer/budgetansvariga
Ansvarsområde:
Ansvarar för att budgeten och verksamhetsmålen
uppnås inom sitt budgetansvar. Vid avvikelse ska
åtgärder vidtas omgående och rapporteras till
kommunchef/verksamhetschef.

INVESTERINGSREGLER
Beslut Kf § 146 20101213
Beloppsgräns för investering
Beloppsgränsen för investering är ett basbelopp.
När det gäller anskaffning av inventarier med
naturligt samband, ska anskaffningskostnaden
avse det samlade anskaffningsvärdet.
Motsvarande ska gälla anskaffning som anses vara
ett led i en större investering.

EKONOMISTYRNINGSREGLER
INVESTERINGSPROCESSEN
Beslut Kf § 134

042

Avskrivningstid
Avskrivningstiderna har fastställts utifrån
övergripande rekommendationer avskrivningar
men också med en egen bedömning av
tillgångarnas beräknande nyttjandetid. Se bilaga
över vanligt förekommande avskrivningsobjekt
med föreslagna avskrivningstider i intervall.

2011/262

Ekonomikontoret har 2011-08-26 upprättat förslag
till nya ekonomistyrningsregler gällande
investeringsrutiner enligt nedan.


I budgetprocessen ska en investeringsplanering tas fram för 5 år framöver, kopplad
till visionen och målen och uppdateras
årligen. I investeringsplanen ska störst vikt
läggas vid framåtblicken.
Investeringsbudgeten skall ha en bred politisk
förankring och arbetas med som en del i
omvärldsbevakningen.



Investeringsbudgeten arbetas/beslutas
parallellt med driftbudgeten. Alla driftkostnadsökningar, beroende av äskanden i
investeringsbudgeten, ska redovisas inom
driftbudgeten.



Vid investeringsprojekt där flera nämnder och
styrelser är inblandade är det den säljande
nämndens eller styrelsens ansvar att köparen
är informerad.



Från och med 2014 ska kommuner förhålla sig till
en ny rekommendation om
komponentredovisning. Detta innebär att större
och väsentliga investeringar på sikt ska delas upp i
ett antal delkomponenter med varierande
avskrivningstider beroende av deras olika
nyttjandetider. En effekt av den ändrade
redovisningsprincipen är att vissa åtgärder som
tidigare bokfördes i driftredovisningen istället ska
aktiveras och avskrivas över nyttjandetiden.

RESULTATÖVERFÖRINGSREGLER AV
DRIFT- BUDGET MELLAN ÅREN
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.

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgetramarna. Som underlag för detta beslut
finns en redogörelse inklusive belopp för de
investeringsprojekt som nämnden eller
styrelsen planerar. För att förbättra styrningen
och uppföljningen av investeringsprojekten ska
det finnas en investeringskalkyl för varje enskilt
projekt samt en uppföljning per projekt.
Uppföljningen ska ske vid ordinarie
uppföljningstillfälle d.v.s. för följande månader:
april, augusti (delårsbokslut) och december
(årsredovisning). Uppföljningen sker till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

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.
2.
3.

6

Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts
Resultatet ska ha uppstått av påverkbara
faktorer
Ej felaktiga budgetantaganden

Kommunstyrelsen eller nämnden 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
kommunstyrelsens eller nämndens underskott
eller delar av sådant ska täckas i kommande
årsbudget.
OMBUDGETERING
Ombudgetering av pågående drift- och
investeringsprojekt som inte hunnit förbrukats
under året kan ske. Detta gäller endast
projektmedel som är beslutade av
kommunfullmäktige. Beslut om ombudgetering ska
ske i samband med att kommunfullmäktige
fastställer årsredovisningen.
TILLÄGGSANSLAG
Kommunfullmäktige ska inte bevilja tilläggsanslag
för drift under pågående budgetår.
Kommunfullmäktige bör inte bevilja tilläggsanslag
för investeringar under pågående budgetår.
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De reviderade och delvis nya styrprinciperna vilar på
kommunens värdegrund, Tillväxt – Trygghet –
Tillsammans, en värdegrund som ska genomsyra hela
organisationen. Den omfattar såväl förtroendevalda
som medarbetare.

ALLMÄNNA STYRPRINCIPER
INLEDNING - BAKGRUND
Får kommuninvånarna i Töreboda kommun valuta
för sina skattepengar? Lämnar eleverna
grundskolan med goda kunskaper och lärdomar?
Är vården i kommunens äldreboenden bra? Får
den som är i behov av stöd rätt insatser? Är
kommunens invånare nöjda med den service
kommunen ger?

Medarbetare och förtroendevalda i Töreboda
kommun agerar därmed på samma spelplan.
Utifrån en tydlig roll- och ansvarsfördelning verkar
medarbetare och förtroendevalda tillsammans för
att bygga en önskvärd framtida kommun där
medborgaren och brukaren av kommunens
tjänster är i fokus.

För att förtydliga och klargöra den politiska
styrningen i Töreboda kommun har kommunfullmäktige beslutat att införa reviderade Ledningsoch styrprinciper som gäller från och med xx
månad 2015.

För att nå Vision 2030, ”en kommun i tillväxt”,
kommer det att ställas stora krav på engagemang
och hårt arbete av såväl förtroendevalda som
medarbetare.

Grundbultarna för styrning och ledning har
granskats och anpassats efter de krav och behov
som ställs på en modern organisation med avsikt
att nå visionen, ”Välkommen till framtiden,
Töreboda 2030”.

För att lyckas krävs att man tänker i nya banor.
Banor som innebär att:


Lednings- och styrprinciperna i sig är neutrala och
ska fungera över tid oavsett den politiska
majoriteten

lyfta blicken ut mot omvärlden och låta
styrprinciperna koppla samman det
ekonomiska och kvalitetsmässiga tänkandet.



se ekonomin som styrmedel för god kvalitet i
kommunens verksamheter.

Varför Lednings- och styrprinciper



sätta fokus på uppföljning, utvärdering och de
faktiska resultaten

Syftet med Lednings- och styrprinciper är att säkra
att den politiska viljeinriktningen får den effekt i
verksamheten som är tänkt och att användandet
av kommuninvånarnas skattepengar hanteras på
bästa tänkbara sätt - god ekonomisk hushållning.
Styrprinciperna syftar också till att säkra hög
måluppfyllelse. Grunden för detta är ett väl
fungerande styrsystem som är känt av samtliga
medarbetare och förtroendevalda. Kommunens
ledning har ansvaret för att hos medarbetarna
skapa förståelse för principernas syfte och
funktion.



analysera resultaten och redovisar hur
uppgiften lösts och hur väl resurserna använts



redovisa och analysera skillnaden mellan vad
som budgeterats och det faktiska utfallet
kopplat till kvalitet



förstå att beteenden måste förändras



se helheten och delarna

Kvalitet uppstår i mötet människor emellan. Därför
syftar Lednings- och styrprinciperna också till att
skapa den röda tråden mellan visionen,
”Välkommen till framtiden, Töreboda 2030”,
(förklaring se kapitel Vision), målen och det dagliga
arbetet i verksamheterna. Det är först då som det
går att se om styrprinciperna haft någon effekt.

Styrprinciperna ska uppfattas som ett ramverk
vilka på ett bra sätt vägleder kommunen i
planering och uppföljning av målen. Genom ett
tydligt system för hur man styr och leder förflyttas
fokus från diskussioner om hur kvalitet mäts till hur
måluppfyllelse uppnås vilket därmed leder till
nöjda kommuninvånare.
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ÖVERGRIPANDE STYRNING – ANSVARSFÖRDELNING

MTG-nämnder

Kommunfullmäktige

De tre kommunerna Töreboda, Gullspång och
Mariestad har byggt upp ett omfattande
samarbete i en rad viktiga frågor. Flera nämnder
och förvaltningar är gemensamma, vilket både
minskar kommunernas sårbarhet och ger en högre
effektivitet.

Det är kommunfullmäktige som styr i kommunen
genom bland annat reglemente, Begäran
(övergripande mål), direktiv och policys. Genom
reglementen bestämmer fullmäktige vilka
ansvarsområden och uppgifter kommunstyrelsen,
nämnderna och de gemensamma nämnderna inom
Mariestad, Töreboda och Gullspång har. Genom att
fastställa mål i form av en Begäran styr fullmäktige
den kvalitativa nivån på vad kommun- styrelsen
och nämnderna ska uppnå inom sina
ansvarsområden.

Samarbetet innebär att politiker från alla tre
kommuner sitter på gemensamma nämndsmöten
och beslutar om vad förvaltningarna ska arbeta
med. Personalen på de gemensamma
förvaltningarna arbetar likaledes för alla tre
kommuner.
DIALOGEN

Fullmäktige beslutar om rambudget och tilldelar
kommunstyrelsen och de övriga nämnderna
ekonomiska resurser.
I budgeten ska kommunfullmäktige, enligt
kommunallagen ange, mål- inriktning - omfattning
och kvalitet som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige
fastställer även planer och program, som är av
viktigare karaktär.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och
samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnder. Kommunstyrelsen är också det
organ som slutligt bereder ärenden till fullmäktige.
Den står för ett helhetsperspektiv och gör en
helhetsbedömning, där alla behov och prioriteringar
vägs samman mot de ekonomiska ramarna.
Kommunstyrelsen samordnar också utformningen av
fullmäktiges Begäran (övergripande mål), till Åtagande
(konkretisering av målen) och styrmått för sina
specifika verksamheter. Alltså, mål, riktlinjer och
ramar för hela den kommunala verksamheten.

Dialogen och kommunikationen mellan politiker
och medborgare är viktig i Töreboda kommuns
organisation och genomsyrar hela ledningen och
styrningen. Töreboda kommuns verksamheter
formas utifrån den politiska viljan, samt
medborgarnas önskemål och behov. Systemet
bygger på delegering av ansvar och befogenheter,
vilket ställer höga krav på dialog, tydliga överenskommelser och sammanhållen mål- och
resultatstyrning. Töreboda kommuns Lednings- och
styrprinciper anger en tydlig struktur för dialog och
samordning på samtliga ansvarsnivåer. Dialogen
säkerställer att såväl medarbetare som
förtroendevalda har kunskap om politisk
viljeinriktning, vision, värdegrund, mål,
prioriteringar, ansvar och resultat.

Utskotten
Kommunstyrelsen har fyra utskott :
-Utvecklingsutskottet
-Utbildnings- och kulturutskottet
-Vård- och omsorgsutskottet
-Personalutskottet

MÅL- OCH RESULTATSTYRNING
Vi lever i en tid där det blir allt vanligare att bli
värderad och jämförd med andra.
Kommuner och landsting arbetar i allt större
utsträckning med resultatindikatorer (styrmått)
och jämförelser. SKL (Sveriges kommuner och
landsting) har på senare år bidragit till denna

Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen.
Utskotten har därutöver rätt att, inom vissa
områden, på kommunstyrelsens vägnar fatta
beslut som delegerats till dem.
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utveckling genom Öppna Jämförelser och genom
utvecklingsprojekt som Jämförelseprojektet, Leda
för resultat och KKiK (Kommunens Kvalitet i
Korthet). Miljö och byggnadsnämndens Insikt är ett
annat exempel på öppna jämförelser.

resultat är avgörande för att lärande och utveckling
sker och kommer att ske. En viktig aspekt och
framgångsfaktor är att eftersträva hållbara, stabila
mål som kan verka under många år. För att det ska
lyckas förutsätts att det finns en politisk enighet
över partigränser kring Begäran (långsiktiga mål).

Det ökade intresset för att mäta och jämföra har
satt fokus på vad som genereras av alla de pengar
som sätts in i Töreboda kommuns verksamhet och
hur väl vi lyckas jämfört med andra. Utvecklingen
är en förutsättning i ambitionen att ge invånarna
mesta möjliga värde för de pengar som avsätts
årligen i budgeten likväl som i flerårsplanen.

Mål och nivåer i styrningen
Visionen och värdegrunden definierar Töreboda
kommuns själ och talar om vad kommunen står för
och hur den förhåller sig till sina invånare. Den
speglar också vad invånare kan förvänta sig av de
förtroendevalda och den verksamhet som
kommuninvånarna gemensamt finansierar. Visionen,
”Välkommen till framtiden, Töreboda 2030” speglar
det önskvärda tillståndet i kommunen för invånare,
företag och besökare.

Mot denna bakgrund har Töreboda kommun valt
att arbeta med Mål- och resultatstyrning som
styrmodell för att driva igenom de politiska beslut
som antagits och kommer att ta för att skapa
mervärde för skattebetalarnas pengar. Modellen
är grundläggande inom i stort sett all offentlig
verksamhet, såväl nationellt som internationellt.

Begäran (mål) beslutas av Kommunfullmäktige. De
är övergripande, långsiktiga, mätbara och tidsatta.
Kommunmål beskriver VAD kommunen ska uppnå,
och NÄR målet ska vara uppnått. Kommunmål bör
finnas för hela det kommunala verksamhetsområdet. För att de ska vara mätbara och
jämförbara kommer fullmäktige, när så behövs
kräva att kommunstyrelsen beslutar om styrmått
för respektive mål och verksamhetsområde.
Styrmåtten kan vara i form av tal hämtade från
SKL:s databas (Sveriges kommuner och landsting).
Vid val av sådana tal möjliggörs jämförelse såväl
mellan kommuner som verksamheter.

Förenklat handlar Mål- och resultatstyrning om att
med utgångspunkt från fullmäktiges Begäran i form av
mål till kommunstyrelsen samla in information om
resultatet. Resultatet ligger till grund för bedömning i
vilken grad som kommunstyrelsens Åtagande
uppfyllts. Med utgångspunkt i bedömningen tar sedan
fullmäktige fram förslag på eventuella åtgärder. Val av
åtgärd samt eventuell revidering av mål, sker därefter i
dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän.
Mål- och resultatstyrning strukturerar upp sättet att
arbeta, säkerställer det politiska uppdraget.

Åtagande beslutas av Kommunstyrelsen.
Åtagandet beskriver en konkretisering av Begäran
riktat till varje specifik verksamhet. Åtagandet
beskriver VAD verksamheten ska uppnå och NÄR
det ska vara genomfört. Åtagandet är mätbart
(styrmått) och tidsatt.

Mål

Nya
åtgärder

Aktiviteter beskriver vad man i verksamheten
tänker göra rent konkret för att åtagandet ska
fullföljas. Aktiviteter beskriver hur uppdraget ska
hanteras rent praktiskt. HUR och av VEM.

Resultat –
information

Begäran
Bedömning
Åtagande

Mål- och resultatstyrningsprocessen kräver en
ständig dialog mellan förtroendevalda, förvaltning,
verksamhet, brukare och medborgare. Ett
engagemang och diskussioner runt mål och

Aktivitet
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Styrdokumenten beskriver verksamhetsstyrningen
och synliggör därmed politiska besluten. Med
dokumentationen kommer det inte att råda några
tvivel om vad som framgent kommer att gälla.
Styrsignalerna kan kommuniceras ut till de som
berörs.
Styrsignal
Beslutas av
Vision
Kommunfullmäktige
Begäran
Kommunfullmäktige
Åtagande
Kommunstyrelsen
Aktivitet
Respektive verksamhet

För att förtydliga hur det är tänkt från fullmäktiges
Begäran via kommunstyrelsens Åtagande till hur
åtagandet rent praktiskt utformas i verksamheten som
en Aktivitet illustreras detta genom den röda tråden.
Ett av kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna god service utifrån invånarnas behov
och att svara för att de bor i en trygg kommun.
Kommunfullmäktige/Begäran
Trygghet

UPPFÖLJNING OCH ÅRSREDOVISNING

I Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en
trygg och säker kommun dygnets alla timmar –
överallt.

Med hjälp av utvärdering och uppföljning som
verktyg kan kommunen fastställa om målen
uppnåtts utifrån fullmäktiges Begäran.
Traditionellt har man tidigare ägnat stort intresse
åt och fokus har legat på den ekonomiska
utvecklingen ”att hålla budget” i stället för att se
ekonomin som medel för att skapa kvalitet i
verksamheten. Med de nya Lednings- och
styrprinciperna lyfts blicken och ekonomi och
kvalitet ses som två begrepp att arbeta med. Likväl
som det är viktigt att verksamheterna bedrivs inom
budgeterade ramar är det även väsentligt att
genom mätningar kontrollera att verksamheterna
håller god kvalitet. Det ökade intresset och
möjligheten till kvalitetsmätningar och jämförelser
har medfört större fokus kring hur skattemedlen
används och hur väl den egna kommunen lyckas
jämfört med andra kommuner.

Kommunstyrelsen - Åtagandende Utbildning/Tekniska nämnden
Trygghet
Töreboda kommuns elever trivs och har en positiv syn
på skolan och undervisningen.
Törebodas vägar, gång- och cykelvägar upplevs som
trygga, trafiksäkra och har god framkomlighet för alla.

Trygghet

Genom att fortlöpande följa upp och utvärdera hur
behoven ser ut, hur resurserna fördelats, hur
arbetet organiserats och vad det lett till erhålls
kunskaper. Kunskaper som leder till att fördela
resurser effektivare, utveckla arbetssätt och nå
ännu bättre resultat. Töreboda kommun ska ses
som en kommun i ständig utveckling.

Skolan utformar konkreta Aktiviteter som bidrar till att öka
trivseln i skolan.

Med uppföljning avses regelmässig, kontinuerlig
insamling av data som registreras och sammanställs.

Tekniska förvaltningen ser till att alla vägar plogas och
saltas under vinterhalvåret så de upplevs som trafiksäkra.

Med utvärdering menas en granskning och
bedömning av en verksamhet eller någon av dess
delar i syfte att utveckla och/eller kontrollera den.
Utvärderingen görs utifrån uppgifter som samlats
in, dokumenterats, systematiserats, analyserats
och värderats i förhållande till erkända
bedömningsgrunder (mål, kriterier och dylikt).

Verksamhet skola, Tekniska kontoret/Aktivitet

4

2015-05-11
Utvärderingens uppgift är att vara kritisk, det vill
säga ta hänsyn till att verkligheten inte alltid är
sådan som den ser ut att vara. Uppföljning handlar
mer om att lita till det sunda förnuftet.

Uppföljning och rapportering sker på flera olika nivåer
inom kommunen (se föregående bild). Den
kontinuerliga rapporteringen till kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen utgörs av uppföljning av de
fastställda fullmäktigemålen i Begäran och ska ge en
bild av kommunen som helhet.
Rapporteringen sker enligt fastställda mallar i
redovisningsverktyget Stratsys, vilket förenklar och
underlättar arbetet med delårsbokslut och
årsredovisning. En tidsplan upprättas för
uppgiftslämning och det är viktigt att alla i den
hierarkiska styrkedjan levererar inom föreskriven
stopptid.

Uppföljning leder högst till en åsikt medan
utvärdering leder till insikt.
Lednings- och styrprinciperna i Töreboda kommun
utgår ifrån tanken om lärande. Riktningen för
framtiden tas därför ut med utgångspunkt i
uppföljning och utvärdering. I korthet innebär det
att analysera hur verksamheterna har lyckats med
att uppnå sina mål för att baserat på denna analys
kunna genomföra förändringar och utveckling.

Kommungemensam rapporteringscykel
Rapporteringsperiod Rapporteringstyp Rapporteras till
sep månad
delårsrapport
Kommunfullmäktige
jan månad
årsredovisning Kommunfullmäktige

Årliga resultatsammanställningar av styrmått
presenteras för förtroendevalda och tjänstemän.




Resultaten ställs i relation till de mål som
fullmäktige beslutat om genom sin Begäran
Resultaten ställs i relation till de resurser
(kostnader) som nyttjats
Resultat och kostnader ställs i relation till
andra kommuners resultat

ANSVAR OCH ROLLER
Politiker och tjänstemän har olika roller i
styrningen. Det är viktigt att samtliga är medvetna
om sin roll och vad den inrymmer för att
styrningen ska fungera, bli ändamålsenlig och
effektiv. Det finns en politisk nivå och en
verksamhetsnivå. De två nivåerna har olika frågor
att arbeta med.

Vision
2030

Vem gör vad?

2020

För att kommunen ska fungera effektivt utifrån de
nya Lednings- och styrprinciperna krävs tydlighet i
spelregler och därmed en tydlig ansvarsfördelning
mellan förtroendevalda och tjänstemän. Hur väl än
roller, ansvar, uppdrag och uppgifter är definierade
kan det uppstå så kallade gränszoner - vem gör
vad?, vem beslutar vad? När dessa uppkommer är
det viktigt att välja en framgångsväg som bygger på
värdegrunden. Ett förhållningssätt som präglas av
respekt för varandra och rollernas olika perspektiv,
politikens värderingar och medarbetarnas
professionalism/kunskap.

Kommunfullmäktiges
Begäran

Uppföljnings
-nivå 2

Dialog KF - KS

Kommunstyrelsens

nivå

Åtagande
Beställning
Uppföljnings
-nivå 1

Dialog KS verksamheter
Verksamhetens

nivå
Tjänstemännens
professionalism

Aktiviteter
Beställning

Den kontinuerliga uppföljningens syfte är att
återkoppla till den politiska nivån om ”hur det går”
och om målen nås. Uppföljningen ska därför ge
signaler som kan komma att innebära
förändringar i kommande
mål och budget.
Beställning
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Det handlar alltså om ett samspel mellan
människor och roller som bygger på ömsesidigt
förtroende. Dialogen, regelbundna möten och
lärande samtal är verktyg som leder till ökad
förståelse för varandras uppdrag, uppgifter, ansvar
och befogenheter. Rollfördelningen kan knappast
exakt beskrivas utan måste formas i dialog mellan
de personer som innehar rollerna. Förtroendevalda
och kommunledningsgruppens tjänstemän bör
därför ha regelbundna träffar med avsikt att hitta
ett bra samspel mellan den politiska ledningen och
förvaltningsledningen.

Att vara förtroendevald i en Mål- och resultatstyrd
organisation betyder att detaljnivån lämnas och
fokus läggs på att driva de övergripande och
strategiska frågorna i ett längre tidsperspektiv. Det
blir mindre av här- och nufrågor. Det operativa
ansvaret och de processer som krävs för att lösa
detaljfrågor lämnas till verksamhetsansvariga och
deras medarbetare. Med ställningstagandet i
Värdegrunden utterycks tillit för varandras
kompetenser. Uppgifter och problem löses där de
hör hemma.
Tjänstemän

Genom att beskriva vem som ”äger” frågeställningarna vad/när/varför och hur/vem/vilka kan
ansvar och befogenheter tydliggöras.

Ansvarar för det operativa arbetet och verkställer
beslut.
Beskriver Hur uppdraget utförs och av VEM/VILKA
som gör det. Tjänstemännen har ett professionellt
förhållningssätt till uppdragen och utarbetar väl
underbyggda underlag för beslut och uppföljning,
utvärdering och kontroll.

Ansvar och uppgifter för alla
Ansvar för alla roller och uppdrag ska vara tydliga,
kända och respekterade. Det är samtliga
medarbetares och förtroendevaldas ansvar att på
alla nivåer bidra till en förtroendefull dialog som
bygger på insikten att det är medborgarnas
förtroende som ska administreras.

Tjänstemännen tar ansvar för såväl det kvantitativa
som kvalitativa innehållet i uppdragen inom givna
ekonomiska ramar. Om uppdragen inte kan
fullföljas är tidig information ett måste. Alla nivåer
har ett ansvar.

Förtroendevalda
I kommunallagen regleras ytterst vad de
förtroendevalda har att besluta om och samtidigt
inte får delegera. Det är de ultimata strategiska
frågorna vad-/när- och varförfrågorna, målinriktning - omfattning och kvalitet.
Kommunfullmäktige äger frågorna fullt ut.

Tjänstemännen tar ansvar för en kontinuerlig
dialog med de förtroendevalda och ansvarar för att
Visionen, fullmäktiges Begäran och kommunstyrelsens Åtagande blir känd i hela
organisationen. Tjänstemännen formar sedan de
Aktiviteter som krävs för att hela kedjan, den röda
tråden fullföljs.

De förtroendevalda beskriver VAD som ska uppnås
och NÄR i tiden detta ska vara genomfört. De
förklarar också VARFÖR och gör prioriteringar i ett
långsiktigt perspektiv.

Tjänstemännen ansvarar för att kommunens
gemensamma värdegrund blir känd bland alla
anställda och att den efterlevs.

De förtroendevalda ger direktiv, motiverar och
säkerställer att beslutade uppdrag fullföljs genom
uppföljning, utvärdering och kontroll. Ser till att
uppdragen redovisas ur både ett kvantitativt och
ett kvalitativt perspektiv inom angiven tidsram.

Kommunchefens ledningsgrupp
Kommunchefen har till sin hjälp en ledningsgrupp
som styr, leder och samordnar arbetet med att
förverkliga kommunens Vision, Värdegrund, mål
och strategier. Ledningsgruppen är även ett stöd i
utvecklings- och förändringsarbete rent allmänt.

De förtroendevalda ansvarar för en kontinuerlig
dialog med verksamhetsansvariga för respektive
område.

Ledningsgruppen består av tjänstemän i ledande
ställning som utses av kommunchefen. Kommunchefen har också till sin hjälp en utvecklingsenhet.

De förtroendevalda utformar den gemensamma
värdegrunden och ser till att såväl förtroendevalda
som medarbetare arbetar efter dess ledstjärnor.
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LEDARSKAP
Att vara ledare i en mål- och resultatstyrd
organisation ställer höga krav på ledarnas vilja och
förmåga att samla medarbetarna kring
Värdegrunden, Visionen och det gemensamma
uppdraget. Att se till att den politiska viljan fullföljs
med den Begäran som kommunfullmäktige ger till
kommunstyrelsen och som garanterar ett
Åtagande.

ett engagerat och motiverande ledarskap

Som en följd av detta innebär det tydligare krav
och förväntningar på ledare/chefer:
 att vara goda förebilder och
arbetsgivarrepresentanter
 att ansvara för eget lärande och
kompetensutveckling
 att tillvarata organisationens kompetens,
”lära av varandra”

Det är verksamhetens ”närmaste” ledare (rektorer,
enhetschefer m fl) som i dialog med medarbetare
på ett tydligt sätt ska bidra till att fullfölja
uppdraget och skapa de förändringsprocesser som
krävs för att nå målen. Ledarrollen och medarbetarrollen är ömsesidigt beroende av varandra.
Tillsammans skapas ett bra resultat.

Den viktigaste och kanske avgörande faktorn för
framgång är ledarnas/chefernas engagemang. De
signaler som ledare/chefer sänder ut är de som
medarbetarna läser av och handlar därefter.
Ett framgångsrikt lag har ett gemensamt ansvar att
rätta till de fel och brister som upptäcks.
Problemet ägs gemensamt till dess en lösning är
funnen. För det krävs ett öppet och tillåtande
arbetsklimat och mod att framföra sina åsikter.

Delaktighet är en av flera nycklar till framgång.
Delaktighet innebär att ingå i ett sammanhang av
handlingar, samtal och reflektion. Delaktighet är en
förutsättning för att kunna påverka de sammanhang
som individen verkar i. Genom dialog i vardagen,
medarbetar- samtal, på arbetsplatsträffar och i
samverkans- grupper utvecklas verksamheten.
Rollen som ledare och arbetsgivare präglas av
öppenhet och delaktighet. Man står för ett tydligt
och aktivt ledarskap som stimulerar till och ger alla
medarbetare möjlighet till inflytande, vara delaktiga
och ta ansvar för att bidra till verksamhetsutveckling.

För att förbättra och utveckla organisationens inre
arbete krävs ledare/chefer som vågar utmana, är
handlingskraftiga, vågar gå nya vägar och klarar av
att lyssna in de kunskaper och krafter som finns
hos medarbetarna.
MEDARBETARE
Töreboda kommun är en attraktiv arbetsgivare som ser
att medarbetarna går till arbetet med tillförsikt och
glädje inför varje arbetsdag.

I rollen ligger också ansvaret att kommunicera ut mål
och resultat till medarbetarna i syfte att låta dem
veta på vilket sätt var och en kan bidra till
måluppfyllelse och därmed ett gott resultat.

Medarbetarna ska känna arbetsglädje, trygghet och
stimuleras till delaktighet och inflytande i ett
systematiskt utvecklingsarbete, där förändring tillhör
vardagen. Begrepp som flexibilitet och serviceinriktad
är honnörsord. Ett gott arbetsklimat innebär att
medarbetare vågar slå larm om missförhållanden och
utgår från att fel och brister rättas till så snart de
upptäcks.

I ledarskapet finns ett ansvar att bidra till en
förtroendefull dialog på alla nivåer, såväl horisontellt
som vertikalt. Samtliga ska känna att de bidrar till en
konstruktiv och stärkande arbetsmiljö genom att
framföra sina åsikter. Ledarrollen bygger också på att
skapa ett förtroendefullt arbetsklimat där insyn och
öppenhet är hörnstenar. Medarbetare som påtalar
eller för fram brister i verksamheten ska känna sig
trygga i sin arbetssituation och inte hindras eller
känna rädsla för att framföra sina synpunkter.

Medarbetarnas arbetsinsats bygger på ett
personligt ansvarstagande, där medarbetaren är
aktiv och tar egna initiativ till att uppfylla
verksamhetens mål. Varje medarbetare har ett
egenansvar att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter i syfte att nå målen. Medarbetarnas
engagemang, kunskap och kreativitet är viktiga
förutsättningar för en framgångsrik organisation.
För att möjliggöra detta krävs att medarbetarna
strävar mot samma mål är väl förtrogen med sin
roll i systemet och har kunskap om de resultat som

För att lyckas behöver ledarskapet i såväl politik
som förvaltning fokusera på:
 ansvar för helheten
 lojalitet med fattade beslut
 initiativkraft och förmåga att själv driva
utveckling
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ska uppnås. Som medarbetare ser man sin egen
betydelse i det lilla som det stora, förståelsen för
helhetssyn.
Ett gott medarbetarskap kännetecknas av:
 att ha brukaren i fokus
 att vara aktiv i verksamhetens
förändrings- och utvecklingsarbete
 att ta aktivt ansvar för den egna
kompetensutvecklingen som bidrar till
måluppfyllelse
 att arbeta för gemenskap och trivsel.
 att arbeta för ett gott arbetsklimat
 att ha inflytande och känna delaktighet
 att respektera fattade beslut
 att hålla sig informerad och informera andra
 att vara lojal mot arbetsgivaren
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att mål kan behöva förändras eller att måluppfyllelsen
skjuts på framtiden för att utforma verksamheten inom
ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.

EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Verksamhetsperspektivet handlar om kommunens
förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

En god ekonomistyrning på alla nivåer är en
förutsättning för att bedriva en bra verksamhet.
Långsiktig planering och en stabil ekonomi gör det
möjligt att satsa offensivt, hantera nya
förutsättningar och klara konjunkturväxlingar. På
både kort och lång sikt är det av yttersta vikt att
ha balans mellan intäkter och kostnader samt
fokusera på driftkonsekvenser av investeringar
och långsiktiga åtaganden. Varje generation ska
bära sina kostnader, vilket kräver stort
ansvarstagande och god budgetdisciplin.

INTERN KONTROLL
Det främsta syftet med internkontroll är att uppnå
effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen
för verksamhet, ekonomi och tillämpning av lagar
och föreskrifter.
Kommunens arbete med internkontroll styrs utifrån
antaget reglemente för internkontroll. I reglementet
fastställs ansvaret för den interna kontrollen och på
vilket sätt uppföljning av denna ska ske.

Enligt kommunallagen 8 kap 1§ ska kommuner och
landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs
genom andra juridiska personer. Vidare anges att
för verksamheterna skall anges mål och riktlinjer
som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning. För ekonomin skall anges de
finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning.

Enligt kommunallagen 6 kap 7§ är det styrelsen
som ska se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheterna bedrivs på ett i
övrigt tillfredställande sätt.
När det gäller de gemensamma nämnderna står
värdkommunen för den interna kontrollen.

Bakgrunden till att god ekonomisk hushållning
lagreglerats är tanken att varje generation ska bära
de kostnader de konsumerar. Vilket innebär att
ingen generation ska behöva betala för det en
tidigare generation förbrukat.

Sammanfattningsvis handlar internkontroll om
följande:
 att verksamheten lever upp till fastställda
mål och är kostnadseffektiv, det vill säga
god ekonomisk hushållning,
 att den information som finns om
verksamheten och om den finansiella
rapporteringen är ändamålsenlig,
tillförlitlig och tillräcklig,
 att de lagar, regler och riktlinjer som finns
följs,
 att möjliga risker kan inringas, bedömas
och förebyggas.

Töreboda kommun har inom det finansiella
perspektivet beslutat om finansiella mål, vilket har
rubrikerna:
 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.

EKONOMISTYRNING

Enligt Kommunallagen finns det en 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, under förutsättning att årets resultat
efter balanskravsjusteringar är negativt.
God ekonomisk hushållning uppnås genom att
finansiella perspektivet ska vara styrande när
Begäran av kommunfullmäktige beslutas. Det innebär
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I kommunen finns ett reglemente för kommunstyrelsen samt en samlad delegationsordning för
kommunens verksamheter. Hur detta tillämpas i
ekonomistyrningen visas i nedanstående
beskrivning av mål - och resursfördelningsprocessen och dess uppföljning. Budget är lika med
mål – och resursfördelning. Ekonomistyrningen
utgår från kommunfullmäktiges vision.
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VISION

KF
BEGÄRAN

KOMMUNSTYRELSENS
ÅTAGANDE

VERKSAMHETENS
AKTIVITETER

november månad. Beslutet omfattar följande;
finansiella perspektivet och kommunstyrelsens
Åtagande med tillhörande styrmått,
resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget samt skattesatsen.
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5.

Verksamhetsplaner, arbete pågår under
hösten. Verksamhetsplanen ska ange hur
verksamheten ska bedrivas utifrån beslutad
budget och mål. Dessutom är det
verksamhetens uppdrag att ta fram vilka
Aktiviteter som ska bedrivas för att uppnå
målen.

MÅL OCH RESURSFÖRDELNINGSPROCESS
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige beslutar om mål – och
resursfördelning utifrån god ekonomisk
hushållning. God ekonomisk hushållning uppnås
genom att finansiella perspektivet är styrande för
Åtaganden och Aktiviteter. Kommunfullmäktiges
Begäran är övergripande för hela kommunens
verksamheter och löper över mandatperioden.

Mål – och resursfördelningsprocessen har följande
delmoment;
1.

Budgetupptakten, startar med en strategisk
omvärldsanalys på 3- 5 år för kommunen och
presenteras i en omvärldsrapport. I samband
med omvärldsanalysen upprättas en
investeringsplan för de kommande fem åren.
Omvärldsanalysen och investeringsplanen är
underlag till Ekonomiberedningen.

2.

Budgetförutsättningar utgår från de
demografiska och andra relevanta
förändringar som skett sedan föregående
budgetbeslut. Som given förutsättning är
kommunfullmäktiges Begäran. Utifrån de
fastställda politiska förutsättningarna arbetar
kommunens ledningsgrupp fram ett underlag
till budgetramar. Underlaget presenteras till
kommunstyrelsens Ekonomiberedning.
Ekonomiberedningen bereder och fastställer
ett förslag till fortsatt arbete i processen, samt
föreslår gemensamma
planeringsförutsättningar och preliminära
ramar till kommunstyrelsens verksamheter
och gemensamma nämnder.

3.

Ramanalysen; Kommunstyrelsens
verksamheter och gemensamma nämnder ska
konsekvensbeskriva den preliminära ramen
utifrån verksamhetsmålen. Ramanalysen
presenteras vid ett dialogmöte där politiker
och verksamhetschefer möts för dialog.

4.

Kommunfullmäktige beslutar om resultatbudget,
finansieringsbudget samt balansbudget.
Kommunfullmäktige fastställer en nettobudget till
följande verksamheter:
 Kommunfullmäktige
 Valnämnd
 Kommunrevision
 Överförmyndare
 Nämnder
- Ekonominämnd
- IT-nämnd
- Lönenämnd
- Miljö- och byggnadsnämnd
- Teknisk nämnd
Kommunfullmäktige har också det totala
ansvaret för de gemensamma nämnder som
har sitt säte i kommunen, Ekonominämnden
och IT-nämnden. För de gemensamma
nämnder som inte har sitt säte i Töreboda
ligger ansvaret hos värdkommunen.


Budgetbeslut; Kommunstyrelsen överlämnar
ett budgetförslag i maj för beslut i Kommunfullmäktige under juni månad. Vid valår antas
budgeten av den nya kommunfullmäktige i
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Kommunstyrelsens totala verksamheter
enligt följande:
Politisk verksamhet
Ledning och utveckling
Kostenheten
Ekonomiverksamhet (Törebodas del)
IT-verksamhet (Törebodas del)
Löneverksamhet (Törebodas del)

2015-05-11
Utbildning
Arbetsmarknadsutbildning
Kultur- och fritidsverksamhet
Individ- och familjeomsorg
LSS-verksamheten
Äldreomsorg

Befogenheter:
Kommunfullmäktige anslår i budgeten medel per
verksamhetsområde. Med verksamhetsområde avses
t ex Utbildning, LSS och Äldreomsorg.
Kommunstyrelsen har till uppgift att inom befintlig
nettobudget bedriva den verksamhet som
kommunfullmäktige har fattat beslut om i samband
med budget.
Kommunstyrelsen har befogenheter att omfördela
resurser inom ovanstående verksamhetsområden,
t ex inom äldreomsorg där verksamheterna ordinärt
boende och särskilt boende redovisas.
Om medel däremot ska omfördelas mellan olika
verksamhetsområden krävs ett beslut av
kommunfullmäktige.

KOMMUNSTYRELSEN
Ansvarsområde:
Kommunstyrelsen ansvarar för att mål- och
resursfördelningsprocessen löper under året så att
kommunfullmäktige kan fastställa budgeten enligt
gällande budgetprocess. Det löpande budgetarbetet hanteras av en ekonomiberedning.
Kommunstyrelsen ansvarar för budgeten inom sina
verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter
är:
Politisk ledning
Ledning och utveckling
Kostenhet
Utbildning
* Barnomsorg (Förskola – Fritidshem)
* Grundskola
* Gymnasieskola
* Vuxenutbildning
* Arbetsmarknadsutbildning
Fritidsverksamhet
Kulturverksamhet
IFO (Individ och familjeomsorg)
* Gemensam verksamhet IFO
* Barn- och ungdom
* Vuxen
* Försörjningsstöd
* Flykting
LSS (Lagen om särskilt stöd)
* Gemensam verksamhet LSS
* Personalpool
*Socialpsykiatri
* Personlig assistans
* Gruppboende
* Daglig verksamhet
* Övriga insatser LSS
ÄO (Äldreomsorg)
* Gemensam verksamhet ÄO
* Utredningsenhet ÄO
*Särskilt boende
*Ordinärt boende

UTSKOTTEN
Utskotten har inte någon beslutandefunktion i
budgeten. Utskotten ska bereda ärenden inom sitt
område och presentera sitt förslag till beslut för
kommunstyrelsen.
EKONOMIBEREDNING
Kommunstyrelsens Ekonomiberedning är
beredningsorgan i det årliga budgetarbete.
Ekonomiberedningen lämnar sina förslag till
Kommunstyrelsen.
KOMMUNCHEF/VERKSAMHETSCHEFER
Ansvar och befogenheter:
Kommunchefens ansvar och verksamhetschefers
ansvar framgår av beslutad delegationsordning.
UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

Kommunstyrelsen
Ansvarsområde:
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens
finansiella mål och verksamhetsmål följs.
Kommunstyrelsen ansvarar för den interna
kontrollen inom kommunstyrelsens
verksamhetsområden.
Budgetuppföljning ska ske enligt följande tidplan:
april, augusti (delårsbokslut) samt december
(årsredovisning). Uppföljning av målen kommer att
ske under året i samband med budgetuppföljningen.
Syftet är att budgetuppföljningarna kommer att
redovisa resultatet från både ekonomi och
verksamhet enligt fastställd Begäran, Åtaganden och
Aktiviteter.

11

2015-05-11
Årets ekonomiprocesser kommer att presenteras i
ett så kallat årshjul, se bilaga.

investeringsbudgeten, ska redovisas inom
driftbudgeten.

Utskotten
Utskotten har inte någon beslutande funktion i
uppföljning och kontroll.
Kommunchef/Verksamhetschefer
Ansvarsområde:
Kommunchefen överlämnar till kommunstyrelsen
en ekonomisk rapport över det ekonomiska läget.
Kommunchef/Verksamhetschefer ansvarar för den
löpande uppföljningen av budgeten och verksamhetsmålen inom sina verksamheter. Vid avvikelse
gentemot mål och budget ska åtgärder vidtas
omgående. Verksamhetschefer ansvarar för
information till kommunstyrelsen. De ansvarar
även för att åtgärder enligt internkontrollsplanen
följs.
Enhetschefer/budgetansvariga
Ansvarsområde:
Ansvarar för att budgeten och verksamhetsmålen
uppnås inom sitt budgetansvar. Vid avvikelse ska
åtgärder vidtas omgående och rapporteras till
kommunchef/verksamhetschef. I klartext betyder
det att som enhetschef eller budgetansavarig hela
tiden ha full kontroll på såväl budget som hur
aktiviteterna utvecklas mot måluppfyllelsen.



Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgetramarna. Som underlag för detta beslut
finns en redogörelse inklusive belopp för de
investeringsprojekt som nämnden eller
styrelsen planerar. För att förbättra styrningen
och uppföljningen av investeringsprojekten ska
det finnas en investeringskalkyl för varje enskilt
projekt samt en uppföljning per projekt.
Uppföljningen ska ske vid ordinarie
uppföljningstillfälle d.v.s. för följande månader:
april, augusti (delårsbokslut) och december
(årsredovisning). Uppföljningen sker till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beloppsgräns för investering
Beloppsgränsen för investering är ett basbelopp.
När det gäller anskaffning av inventarier med
naturligt samband, ska anskaffningskostnaden
avse det samlade anskaffningsvärdet.
Motsvarande ska gälla anskaffning som anses vara
ett led i en större investering.
Avskrivningstid
Avskrivningstiderna har fastställts utifrån
övergripande rekommendationer avskrivningar
men också med en egen bedömning av
tillgångarnas beräknande nyttjandetid. Se bilaga
över vanligt förekommande avskrivningsobjekt
med föreslagna avskrivningstider i intervall.

2011/262

Ekonomikontoret har 2011-08-26 upprättat förslag
till nya ekonomistyrningsregler gällande
investeringsrutiner enligt nedan.




Beslut Kf § 146 20101213

INVESTERINGSPROCESSEN
042

Vid investeringsprojekt där flera nämnder och
styrelser är inblandade är det den säljande
nämndens eller styrelsens ansvar att köparen
är informerad.

INVESTERINGSREGLER

EKONOMISTYRNINGSREGLER

Beslut Kf § 134



I budgetprocessen ska en investeringsplanering tas fram för 5 år framöver, kopplad
till visionen och målen och uppdateras
årligen. I investeringsplanen ska störst vikt
läggas vid framåtblicken.
Investeringsbudgeten skall ha en bred politisk
förankring och arbetas med som en del i
omvärldsbevakningen.

Från och med 2014 ska kommuner förhålla sig till
en ny rekommendation om
komponentredovisning. Detta innebär att större
och väsentliga investeringar på sikt ska delas upp i
ett antal delkomponenter med varierande
avskrivningstider beroende av deras olika
nyttjandetider. En effekt av den ändrade
redovisningsprincipen är att vissa åtgärder som
tidigare bokfördes i driftredovisningen istället ska
aktiveras och avskrivas över nyttjandetiden.

Investeringsbudgeten arbetas/beslutas
parallellt med driftbudgeten. Alla driftkostnadsökningar, beroende av äskanden i
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RESULTATÖVERFÖRINGSREGLER AV
DRIFT- BUDGET MELLAN ÅREN
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.
2.
3.

Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts
Resultatet ska ha uppstått av påverkbara
faktorer
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.
OMBUDGETERING
Ombudgetering av pågående drift- och
investeringsprojekt som inte hunnit förbrukats
under året kan ske. Detta gäller endast
projektmedel som är beslutade av
kommunfullmäktige. Beslut om ombudgetering ska
ske i samband med att kommunfullmäktige
fastställer årsredovisningen.
TILLÄGGSANSLAG
Kommunfullmäktige ska inte bevilja tilläggsanslag
för drift och investeringar under pågående
budgetår.
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TÖREBODA KOMMUN
Kristina Roslund Berg,
Förvaltningssekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-01-18

Sida 1 av 2
Referens
KS 2018-00174

Kommunstyrelsen

Utbetalning av partistöd 2019

Förslag till beslut
Partistöd 2019 utbetalas till Liberalerna, Vänsterpartiet, Moderaterna,
Centern, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 4 kapitel får kommuner ge ekonomiskt bidrag och
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är
representerade i fullmäktige.
Fullmäktige har att årligen besluta om att betala ut partistöd, detta för att
säkerställa att partistödet inte betalas ut under längre tid än tillåtet till ett parti
vars representation i fullmäktige har upphört.
Kommunfullmäktige antog den 26 maj 2014 ”Regler för kommunalt partistöd
Töreboda kommun”. Enligt reglerna består partistödet av ett grundstöd som
uppgår till 2 000 kronor per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till
5 800 kronor per mandat och år.
Partierna ska årligen lämna en skriftlig redovisning och ett granskningsintyg
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kapitlet i
kommunallagen.
Den skriftliga redovisningen och granskningsintyget ska lämnas till
kommunkansliet senast den 30 juni året efter utbetalning av partistöd.
Miljöpartiet har inte lämnat redovisning och granskningsintyg för år 2017 och
därmed inte ansökt om partistöd för år 2019. Miljöpartiet är inte heller längre
representerade i kommunfullmäktige. Av dessa två anledningar erhåller inte
Miljöpartiet partistöd för 2019.

Datum
2019-01-18

Töreboda kommun

KS 2018-00174

Sida 2 av 2

Partistödet för 2019 grundar sig på redovisning och granskningsintyg för år
2017 års partistöd. I nedanstående tabell redovisas om partierna lämnat
redovisning och granskingsintyg inom föreskriven tid, det vill säga senast den
30 juni 2018.
Parti

Inkom

Redovisning

Granskningsintyg

Liberalerna

2018-04-24

Ja

Ja

Vänsterpartiet

2018-06-15

Ja

Ja

Moderaterna

2018-04-16

Ja

Ja

Centern

2018-04-06

Ja

Ja

Socialdemokraterna

2018-05-25

Ja

Ja

Sverigedemokraterna

2018-04-20

Ja

Ja

Beslutsunderlag
Partiernas redovisningar och granskningsintyg över partistödet 2017.
Förvaltningssekreterare Kristina Roslund Bergs tjänsteskrivelse, Utbetalning
av partistöd 2019, den 18 januari 2019.
Töreboda 2019-01-18

Kristina Roslund Berg
Förvaltningssekreterare

Ola Blomberg
Kanslichef

Beslutet ska skickas till:
Kommunfullmäktige
(Liberalerna, Gunilla Fransson)
(Vänsterpartiet, Mattias Faleke)
(Moderaterna, Bengt Sjöberg)
(Centern, Pernilla Johansson)
(Socialdemokraterna, Karin Arvidsson)
(Sverigedemokraterna, Marco Terenziani)
(Förvaltningssekreterare Kristina Roslund Berg)
(Ekonomikontoret, Gunnel Gottfridsson)

