TÖREBODA KOMMUN

KUNGÖRELSE
2017-10-11

Sida 1

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i
Kommunhuset (ingång från Börstorpsgatan), Töreboda måndagen den 30 oktober 2017
kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden.

1.

Upprop

2.

Val av protokollsjusterare, Pernilla Johansson och Anna-Karin Holgersson
Dnr 3068

3.

Information om barn- och utbildningsverksamheten, Marita Friborg
Dnr 11261

4.

Delårsrapport med delårsbokslut 2017, Ks § 284, Anders Bernhall och Bo Kindbom
Dnr 2017-00321

5.

Förskolelokaler i Töreboda tätort, Ks § 286
Dnr 2017-00295

6.

Ändring av detaljplan för del av Kilen 15:18, Kanalparken, Ks § 300
Dnr 2016-00122

7.

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag, Ks § 303
Dnr 2017-00272

8.

Rapportering av ej verkställda beslut inom vård och omsorg kvartal två 2017, Ks § 298
Dnr 2017-00154

9.

Eventuella motioner
Dnr 3533

10.

Eventuella medborgarförslag
Dnr 3070

11.

Eventuella interpellationer
Dnr 3532

12.

Eventuella frågor
Dnr 3075

13.

Meddelanden
Dnr 3534

Postadress
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon
0506-180 00 Växel

Fax
0506-180 21

E-post
kommunen@toreboda.se

Postgiro
12 09 00 – 6

14.

Eventuella valärenden
Dnr 2014-00154 113

Göran Johansson
ordförande

Mariana Frankén
kommunsekreterare

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet, tfn 0506180 11 eller 0506-180 20, e-post kommunen@toreboda.se
Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och
kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) med handlingar läggs också ut
på kommunens hemsida www.toreboda.se, under ”Kommun & Politik”.
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Utlåtande avseende delårsrapport 2017-08-31
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten, som enligt 8 kap 20 a §
Kommunallagen, ska behandlas av Kommunfullmäktige. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål - finansiella och verksamhetsmässiga - som
fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Vi revisorer har översiktligt granskat kommuns delårsrapport per 2017-08-31. En översiktlig
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på deta5granskning. Vi
har i granskningen biträtts av PwC (se Granskningsrapport, Granskning av Delårsrapport
2017 Töreboda kommun).

Delårsresultatet per 31/8 2017 uppgår till + 24,2 mnkr (+l7,6 mnkr). Prognosen för helåret
2017 visar ett beräknat resultat på 19,3 mnkr.
Revisorerna bedömer att innehållet i delårsrapporten, i allt väsentligt, uppfyller kraven enligt
den kommunala redovisningslagen.
Vår bedömning av måluppfyllelsen för de finansiella målen överensstämmer med Kommunstyrelsens bedömning, d v s att två av tre mål kommer att uppnås.
Kommunfullmäktige har fastställt begäran som gäller över mandatperioden. Vi kan inte bedöma om målen uppnås under mandatperioden då det saknas en samlad bedömning av
måluppfyllelse vid delåret.
Avslutningsvis konstaterar vi att det ekonomiska läget har förbättras i jämförelse med föregående års delårsresultat och prognos. Verksamheterna beräknar ett samlat prognostiserat underskott för helåret 2017 - 7,4 mnkr. Vi har noterat att den främsta förklaringen till underskotten är inom vård- och omsorgsverksamheten som prognostiserar - 6,5 mnkr. Men för i år
täcks verksamheternas underskott av ökade skatter och bidrag samt av välfärdsmedlen.

I öwigt har vi inget att erinra mot kommunstyrelsens redovisning och bedömning i delårsrapporten.
För Töreboda kommuns revisorer
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r

Innehåll
1.

Sammanfattning ..................................................................-------2

2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

3

2.2.

Syfte och revisionsfrågor

3

***************h***h****************»**************h**************h**************s**

2.3. Revisionskriterier

3

4. Avgränsning och metod.

2..

3. Iakuagelser och bedömningar

3

3
0 &* ** @@@ @@ *@ @ ä @* &@ *0* 0@ 0@ @ ä *0* öä &*& @11 @11 ä *@@ *& @ @* @@?N

5

3.i. Lagens krav och god redovisningssed

5

3.i.i. Iakttagelser

5

3.1.2. Bedömning

6

3.2. God ekonomisk hushållning

6

3.2.1. Jakttagelser

6

3.2.2. Bedömning.

7

September 2oi7
Töreboda kommuns revisorer
PwC

laV7

Granskning av delårsrapport 2017

r

Sammarij'atföfög

1.

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2017-Ol-Ol - 2017-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för
sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige
fastställt.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2017.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos lämnas delvis i löpande text istället för enligt
uppställd tabellmodell.

Redovisning av Törebodabostäders utfall och prognos bedömer vi som bristfällig.

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

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige reviderat i juni 2017.

Vi har svårt att uttala oss om den samlade bedömningen av måluppfyllelsen då ingen sådan görs i delårsrapporten varken utifrån ett delårs- eller helårsperspektiv. Däremot har
en delbedömning av åtaganden och styrmått per delårsperiod lämnats vilken redovisar tre
som delvis uppnådda, ytterligare tre nästan uppfyllda medan två bedöms som helt uppnådda och ett bedöms ej ha uppnåtts. Ser man istället utifrån antalet styrmått är 35 (4g
%) gröna, 20 st (28 %) gula och resterande s7 st (24 %) är röda det vill säga ej uppnådda.
Vi kan därmed inte uttala oss om verksamhetens prognostiserade utfall är förenlig med de
av fullmäktige reviderade målen i juni 2017.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Kommuner är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att
granska kommunens delårsrapport.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.
2.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

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

2.3. RevisiomkSterier
Följande kriterier används i granskningen:
Kommunallag (KL), kap g:g a

Lag om kommunal redovisning (KRL), kap g
Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport
Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning
Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

2.4. Avgränsning och metod
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:
översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2017-08-31
förvaltningsberättelsens innehåll,
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hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och inter:uer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information
som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter
kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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3. Iakttagelser och bedömningar
3.1. Lager»s krav och god redovisningssed
3.».». Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för perioden uppgår till 24,2 mnkr.

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys. Någon sammanställd redovisning har inte upprättas i delårsrapporten. I avsnittet för kommunkoncern och intressebolag anges vilka organisationer det
gäller. Törebodabostäder AB är ett helägt dotterbolag. Den enda uppgift som lämnas är att
bolaget följer budget. Uppgift om budget och faktiska utfall lämnas inte. På samma vis
redovisas övriga intressebolag/organisationer.

Översildlig förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut.
Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet
beskrivs till viss del.

En samlad, övergripande redovisning av kommunens investeringsverksamhet framgår av
förvaltningsberättelsen.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till ig,3 mnkr vilket är
8,7 mnkr bättre än budgeterat.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas mycket kortfattat
under rubriken "Balanskrav".

Upplysningar om hur den kommunala koncernen definierats/avgränsats, vilka juridiska
personer den består av och hur den förändrats i sin sammansättning under delårsperioden framgår.
Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkningar samt noter. Räkenskaperna
omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation.
Sammanställda räkenskaper har inte upprättats vilket är i linje med reglerna i RKR 22.
Vi har inte observerat några materiella fel i underlag som skulle påverkat periodens resultat i väsentlig omfattning.

Vissa andra upplysningar
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.
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Förklaring till säsongsvariationer beskrivs ej särskilt. Vi har inte observerat några jämförelsestörande eller extraordinära poster i underlaget. Förändring av väsentliga ansvarsförbindelser framgår av not till balansräkningen.

3,»,:.. Bedömning
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2017.

Vi bedömer redovisningen av koncernbolag som bristföllig. Kommunen behöver enligt
RKR 22 inte upprätta en sammanställd redovisning för kommun och bolag eftersom fastighetsbolaget varken överstiger 3o % av totala omsättningen eller av totala balansomslutningen. Däremot ska utfall och prognos framgå. Vi anser vidare att utfallen i intresseorganisationerna kan utvecklas.

3.2. God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för mandatperioden 2017-2019 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

3.2.]. Iakttagelser
Finansiella mål

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som
fastställts ijuni 2017. Målstrukturen har justerats under året och överensstämmer därmed
inte med målstruktur i budget 2017:

r

1
1

Styrmått

l@

Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %

l

Arets resultat uppgår i genomsnitt under senaste treårsperioden till lägst 2 %.
Reinvesteringar/avskrivningar och årets resultat finansieras med egna medel.

I

r
Ij

Av redovisningen framgår att två av tre mål uppnås i delårsavstämningen samt prognostiseras att uppfyllas i årsprognosen.
Mål för verksamheten

I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga begäran (mål) som fullmäktige fastställt
för verksamheten. Redovisningen görs vad vi erfar inte utifrån prognos för helårsutfallet.
Fyra perspektiv på begäran har brutits ned i nio åtaganden som mäts utifrån totalt sett 72
styrmått. Utifrån utvärdering av åtagandena är tre delvis uppnådda, ytterligare tre nästan
uppfyllda medan två bedöms som helt uppnådda och ett bedöms ej ha uppnåtts. Ser man
istället utifrån antalet styrmått är 35 (4g %) gröna, 20 st (28 %) gula och resterande 17 st
(24 %) är röda det vill säga ej uppnådda.

Det har skett en positiv utveckling från föregående år i och med att kommunstyrelsen gör
delbedömningar av uppfyllelsen. Däremot så görs det ingen samlad bedömning av
måluppfyllelsen, vilket vi ser som ett utvecklingsområde inför kommande år.
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3.2.2. Bedömning
Vi bedömer att det prognostiserade resultat delvis är förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2017.

Vi har svårt att uttala oss om den samlade bedömningen av måluppfyllelsen då ingen sådan görs i delårsrapporten varken utifrån ett delårs- eller helårsperspektiv.
Vi kan därmed inte uttala oss om verksamhetens prognostiserade utfall är förenlig med de
av fullmäktige reviderade målen i juni 2017.

2017-10-13
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Dnr KS 2015/0247

Delårsrapport med delårsbokslut och budget- och verksamhetsuppföljning till och med augusti
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten för Töreboda kommun per
2017-08-31 till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till revisorerna för
granskning.

2. Kommunstyrelsen uppmanar de verksamheter som redovisar underskott
att redovisa vilka åtgärder de planerar att vidta för att komma i ekonomisk balans till budget 2018.

3. Kommunstyrelsen uppmanar de verksamheter som redovisar överskott
att fortsätta hålla den nivån så att överskottet bibehålls.
Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2017 och visar resultat
och ställning för kommunen. Delårsrapporten ger också en bedömning av
måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål samt en helårsprognos för
komrnunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra
om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Beträffande den förväntade ekonomiska utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig prognosen
på senast tillgängliga prognos från SKL (Sveriges kommuner och landsting)
som publicerades i augusti månad.

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2017 fastställdes ett
budgeterat resultatmål på 10,6 mi5oner kronor vilket motsvarar 2,0 % av
budgeterade skatter och bidrag (resultatet år 2016 uppgick till 11,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 %).

Utdragsbestyrkande
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Utfallet i delårsbokslutet visar ett resultat på +24,2 mi5oner kronor, vilket
motsvarar ett resultatmål på 6,5 %. Detta kan jämföras med föregående år
då resultatet vid samma tidpunkt uppgick till + 17,6 mi5oner kronor. Redovisade investeringar uppgick vid periodens slut till 30,2 miljoner kronor (13
mi5oner kronor).
Prognosen för 2017 visar på ett förväntat resultat uppgående till 19,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 8,7 miljoner kronor. Den främsta orsaken till det prognostiserade resultatet beror på en förväntad positiv utveckling av intäkter i form av skatter och generella statsbidrag, inklusive välfärdsmedel. Verksamheterna prognostiserar däremot ett
förväntat underskott uppgående till -7,4 miljoner kronor.
SKLs prognos över skatter och bidrag visar på en förbättring av förväntat
utfall år 2017 motsvarande 4,8 mi5oner kronor. Orsaken till avvikelsen beror bland annat på fler invånare i kommunen än vad som antogs när budgeten fastställdes. I förutsättningarna för budget 2017 gjordes ett antagande
om 9 350 invånare. Den faktiska utbetalningen av statsbidrag innevarande
år grundar sig på 9 398 invånare vilket innebär en positiv prognostiserad
budgetavvikelse.
I december 2016 beslutade riksdagen om fördelning av extra medel till välfärden, så kallade välfärdsmedel. Pengarna till kommunsektorn fördelas initialt dels på samma sätt som via det kommunala utjämningssystemet, det
vill säga i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn
tas till antal mottagna asylsökande och nyanlända under tidigare år. Statsbidraget kommer dock på sikt att fasas ut helt och hållet, avseeride faktiska
insatser, och därefter att i sin helhet fördelas utifraån invånarantal från och

med år 2021. För Töreboda kommun innebär detta att 18,5 miljoner kronor
kommer att betalas ut innevarande år. Från och med år 2021 är tanken att

hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen, vilket innebär att statsbidraget då troligen kommer att uppgå till
cirka 6 miljoner kronor, det vill säga en reduktion motsvarande 12,5 miljoner kronor jämfört med innevarande år. Av de extra medel som kommer
kommunen till del innevarande år har 8 mi5oner kronor ännu inte ianspråktagits utan reserverats som en resultatförstärkning. Detta i syftet att
öka självfinansieringsgraden av investeringarna och minska behovet av lånefinansiering. Om så också blir fallet kommer välfärdsmedlen att generera
ett prognostiserat resultat med motsvarande summa.
I budget för 2017 har initialt ett särskilt anslag till LSS-verksamheten uppgående till 3,2 mi5oner kronor reserverats. Dessa medel förväntas tillföras
verksamheten senare under året. Budgeterade medel till kommunstyrelsens
förfogande förutsätts också förbrukas i sin helhet.
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Sammantaget redovisar verksamheterna ett negativt prognostiserat utfall
på -7,4 miljoner kronor. De negativa budgetavvikelserna finns främst inom
vård- och omsorgsverksamheten (födivid- och familjeomsorg, äldreomsorg
samt LSS) med ett prognostiserat resultat uppgående till -6,5 miljoner kronor.

Beträffande budgeterade medel för personalkostnader prognostiseras ett
överskott uppgående till 2,3 mi5oner kronor.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 12 september 2017, § 159 och 173
IT-nämndens protokoll den 14 september 2017, § 27 och Delårsrapport
2017
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Delårsrapport 2017
En sammanfattning av kommunens ekonomi
Inledning
Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2017 och visar resultat och ställning för
kommunen. Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för
kommunfullmäktiges mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell
analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning.
Beträffande den förväntade ekonomiska utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig
prognosen på senast tillgängliga prognos från SKL (Sveriges kommuner och landsting) som
publicerades i augusti månad.
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2017 fastställdes ett budgeterat
resultatmål på 10,6 mnkr vilket motsvarar 2,0 % av budgeterade skatter och bidrag (resultatet
år 2016 uppgick till 11,3 mnkr vilket motsvarar 2,2 %).
Resultat
Utfallet i delårsbokslutet visar ett resultat på +24,2 mnkr vilket motsvarar ett resultatmål på
6,5 %. Detta kan jämföras med föregående år då resultatet vid samma tidpunkt uppgick till
+17,6 mnkr.
Redovisade investeringar uppgick vid periodens slut till 30,2 mnkr (13 mnkr).
Prognos
Prognos för 2017 visar på ett förväntat resultat uppgående till 19,3 mnkr vilket motsvarar en
positiv budgetavvikelse på 8,7 mnkr. Den främsta orsaken till det prognostiserade resultatet
beror på en förväntad positiv utveckling av intäkter i from av skatter och generella statsbidrag,
inklusive välfärdsmedel. Verksamheterna prognostiserar däremot ett förväntat underskott
uppgående till -7,4 mnkr
Skatter och bidrag
SKLs prognos över skatter och bidrag visar på en förbättring av förväntat utfall år 2017
motsvarande 4,8 mnkr. Orsaken till avvikelsen beror bland annat på fler invånare i kommunen
än vad som antogs när budgeten fastställdes. I förutsättningarna för budget 2017 gjordes ett
antagande om 9 350 invånare. Den faktiska utbetalningen av statsbidrag innevarande år
grundar sig på 9 398 invånare vilket innebär en positiv prognostiserad budgetavvikelse.
Välfärdsmedel
I december 2016 beslutade riksdagen om fördelning av extra medel till välfärden, så kallade
välfärdsmedel. Pengarna till kommunsektorn fördelas initialt dels på samma sätt som via det
kommunala utjämningssystemet, dvs. i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel
där hänsyn tas till antal mottagna asylsökande och nyanlända under tidigare år. Statsbidraget
kommer dock på sikt att fasas ut helt och hållet, avseende faktiska insatser, och därefter att i
sin helhet fördelas utifrån invånarantal fr. o m år 2021. För Töreboda kommun innebär detta
att 18,5 mnkr kommer att betalas ut innevarande år. Från och med år 2021 är tanken att hela
tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen, vilket innebär att
statsbidraget då troligen kommer att uppgå till ca 6 mnkr, dvs. en reduktion motsvarande 12,5
mnkr jämfört med innevarande år. Av de extra medel som kommer kommunen till del
innevarande år har 8 mnkr ännu inte ianspråktagits utan reserverats som en resultatförstärkning. Detta i syftet att öka självfinansieringsgraden av investeringarna och minska
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behovet av lånefinansiering. Om så också blir fallet kommer välfärdsmedlen att generera ett
prognostiserat resultat med motsvarande summa.
Ej fördelade medel
I budget för 2017 har initialt ett särskilt anslag till LSS-verksamheten uppgående till 3,2 mnkr
reserverats. Dessa medel förväntas tillföras verksamheten senare under året. Budgeterade
medel till Kommunstyrelsens förfogande förutsätts också förbrukas i sin helhet.
Verksamheterna
Sammantaget redovisar verksamheterna ett negativt prognostiserat utfall på -7,4 mnkr. De
negativa budgetavvikelserna finns främst inom vård- och omsorgsverksamheten (Individ- och
familjeomsorg, äldreomsorg samt LSS) med ett prognostiserat resultat uppgående till -6,5
mnkr.
Beträffande budgeterade medel för personalkostnader prognostiseras ett överskott uppgående
till 2,3 mnkr.
Kommentarer till verksamheternas redovisade prognoser redovisas i separat bilaga (Bilaga –
Delårsrapport augusti 2017). De verksamheter som uppvisar förväntade underskott ska också
redovisa vilka åtgärder som planeras att vidtas för att uppnå en budget i balans.
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen.

Töreboda kommuns utveckling och viktiga händelser
Viktiga händelser
Töreboda kommun växer och antal invånare har passerat 9 450. Detaljplanen för Kanalparken
är antagen och snart får vi reda på om det finns företag som vill och kan bygga det första
åttavåningshuset med 36 lägenheter.
Nya förskolor och skollokaler är nu på plats. Vård- och omsorgsutbildning för vuxna startades
denna hösttermin. Centralskolans hus D är färdigt efter ombyggnad. Invigning med elevrådet i
spetsen ägde rum i april.
Antalet barn som far illa och som behöver omfattande stödinsatser i hemmet eller placering i
annat hem har ökat från en redan hög nivå. Detsamma gäller för vuxna som är i behov av
missbruksbehandling.
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Äldreomsorgens förebyggande arbete fortsätter att utvecklas. Arbetssättet, som genomsyrar
hela verksamheten, ger flera vinster och är långsiktigt kostnadseffektivt. Framför allt handlar
arbetssättet om att de äldre kan få ett så gott och självständigt liv som möjligt.
Ombyggnad av Törebodas centrum tar fart. Ombyggnad av torget har påbörjats med den
södra delen av Östra Torggatan. Nya gång- och cykelvägar byggs och beslut om fler
parkeringsplatser är klara.
Kommunens stora personalfest som hölls i april månad i Töreshovs ishall var mycket
uppskattad och blev en stor succé. Under juli månad arrangerades för första gången
utomhusbio i Töreboda gästhamn och ett stort konsertarrangemang hölls också på torget i
Töreboda.
Befolkningsutveckling
Trenden kring befolkningsutvecklingen har varit sjunkande under flera år men vände uppåt
igen år 2014 då antalet invånare i kommunen ökade. Befolkningsutvecklingen har därefter
fortsatt i positiv riktning. Vid juni månads utgång uppgick antalet invånare till 9 457 personer.
Nedanstående diagram visar befolkningsutvecklingen under den senaste
tolvmånadersperioden.

Antalet invånare i kommun påverkar storleken på skatter och generella statsbidrag.
Innevarande år prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 4,8 mnkr beroende på att antalet
invånare har ökat, jämfört med när beslut om budget för innevarande år fattades.
Om invånarantalet stiger ökar också skatteintäkterna, men därmed också sannolikt behovet av
utökad kommunal service.
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Uppföljning av kommunfullmäktiges begäran
Kommunfullmäktiges Begäran ska ge en bild av kommunen som helhet. Begäran är mål som
är övergripande och beskriver vad kommunen ska uppnå, de är gällande för mandatperioden.
Begäran är indelade i fyra perspektiv; Ekonomiskt-, invånare/brukare-, utvecklings- och
medarbetarperspektiv.
Uppföljning av Begäran, Åtaganden och Styrmått görs i samband med delårsbokslut och
årsbokslut. Under året jobbar verksamheterna för en ökad måluppfyllelse genom ett
kontinuerligt arbete med Aktiviteter kopplade till Åtaganden och Styrmått.

Invånare/Brukare
Begäran:

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

Kommentar
Målsättningen i begäran har nästan uppnåtts trots att målvärdena är högt satta. Andelen elever
i åk 5 och 8 som känner sig trygga i skolan har ökat mycket och upplevelsen av trygghet är
fortsatt hög för invånare som har stöd från äldreomsorgen.
Medborgarundersökning genomfördes 2016 med för få som svarade på enkäten. En ny
mätmetod bör användas nästa gång invånarattityder ska mätas.
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
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Styrmått

Mätperiod

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 2016

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

Kommentar
Målsättningen i begäran är bara delvis uppnådd. Sammantaget är resultatet något sämre än
föregående år. Resultatet av brukarundersökningar inom äldreomsorg och förskola är mycket
bra.
Många elever (89 %) i åk 5 har en positiv syn på skolan och undervisningen medan endast 70
% av eleverna i åk 8 har en positiv syn. Det är mycket viktigt att andelen äldre
grundskoleelever, som har en positiv syn på skolan, ökar.
Förbättringar måste ske avseende grundskoleelevernas nöjdhetsgrad med skolmaten.
Detsamma gäller för registreringen i äldreomsorgens nationella kvalitetsregister, samt för
kommunens tillgänglighet via telefon, e-post och webb.
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

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
2016

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

Årsbokslut
2016

Töreboda kommun ska nå minst 70 % täckningsgrad i Svenska palliativregistret

Delår/
Årsbokslut
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Styrmått

Mätperiod

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 väntetiden är (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

Kommentar
Målsättningen i begäran är nästan uppnådd.
Den är uppnådd när det gäller den kommunala verksamhetens resultat.
Den är på gränsen mellan delvis och inte uppnådd när det gäller kommuninvånarnas hälsa,
men det finns inte någon ny mätning för 2017.
Styrmått

Mätperiod

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

Årsbokslut
2014

Hälsotillståndet förbättras med 2 % jämfört med tidigare mätning

Årsbokslut
2014

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 2016

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

Årsbokslut
2014

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

Årsbokslut
2014
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Styrmått

Mätperiod

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

Årsbokslut
2014

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

Kommentar
Begäran är delvis uppnådd.
Begäran är uppnådd i betydelsen av en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare.
Medarbetarenkäten visar på bra resultat när det gäller närmaste chefs förtroende och ett
mycket bra resultat av upplevelsen av att arbetet är meningsfullt. Resultatet för medarbetarnas
information och förståelse för värdegrunden är inte bra. Samtal och förankring av
värdegrunden och målpaketet måste ske oftare i alla verksamheter.
Sjukfrånvaron har minskat 2017 och var för första halvåret 5,8 %. Det är ett bra resultat när vi
jämför oss med andra kommuner.
Begäran är inte uppnådd när det gäller medarbetarnas hälsa. Risken för ohälsa på grund av
bristande fysisk förmåga är alldeles för stor. Det är absolut nödvändigt att minska risken
betydligt. I den delen av åtagande och styrmått så är färgen mörkröd! Även sjukfrånvaron är
för hög.
Verksamheterna inom vård och omsorg klarar kompetensmålen, men det gör inte
verksamheterna inom förskola, fritidshem och skola.
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

Kommentar
Målsättningen i begäran är uppnådd. Töreboda kommun har en stabil ekonomi med budget i
balans, men andel budgetansvar med en budget i balans kan och bör förbättras. Det gäller i
första hand för budgetansvar inom Utbildning och kultur, samt Individ- och familjeomsorgen.
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.
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Kommentar
Målsättningen i begäran är nästan uppnådd. Flera av styrmåtten visar på en positiv utveckling.
Några få drar ner det sammantagna "betyget". Målvärdet för nyanländas etablering och
egenförsörjning är högt satt, men nödvändigt att nå om några år. Antalet nystartade företag
har minskat de senaste åren och insatser bör riktas mot att vända den trenden.
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 2016

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
företag/1000 invånare)

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

Kommentar
Begäran är delvis uppnådd.
Antal detaljplaner som medger bostadsbyggande är tillräckligt många och det gäller även för
bostadsområden som är färdiga för byggnation. Det som saknas är byggnation. Det är
bostadsbrist i Töreboda kommun. Köer till Törebodabostäder och till Töreboda äldrebostäder
växer. Trångboddheten har ökat. Det är mycket viktigt för Töreboda att byggnation på
Kanalparken kommer igång snarast. Om inte så måste andra alternativ till nya bostäder
beslutas och genomföras.
Styrmått

Mätperiod

Antal bostadsområden färdiga för byggnation är minst 10 st.

Årsbokslut

Minst 30 nya bostäder per år.

Årsbokslut
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Styrmått

Mätperiod

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

Delår/
Årsbokslut

Begäran:

Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven ekologiskt,
socialt och ekonomiskt. Vi hushållar med våra resurser och värnar om vår
miljö

Kommentar
Begäran är inte uppfylld. Ingen verksamhet har ännu antagna planer med mål och strategier
för hållbar utveckling. Medborgarundersökningens resultat för miljöarbete, renhållning och
sophämtning är inte särskilt bra.
Töreboda kommun hamnar på plats 186 av 290 i årets kommunrankning av Sveriges bästa
miljökommuner. Det är en förbättring jämfört med plats 269 i förra årets kommunrankning.
Miljöarbetet måste förbättras ytterligare 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

Kommentar
Begäran bedöms som uppfylld.
Egen enkätundersökning 2017 visar att 97,7 % av de totalt 177 tillfrågade respondenterna är
ganska nöjda till mycket nöjda med sitt besök i Töreboda. 58,2 % har svarat att de är mycket
nöjda med sitt besök i Töreboda.
Målvärdet för antal sysselsatta i turismberoende branscher är 120. År 2016 var antalet 115 och
förhoppningen är att antalet år 2017 har ökat.
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.

Delår/
Årsbokslut
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Ekonomisk analys
God ekonomisk hushållning
Från och med 2005 har kommunallagen skärpts när det gäller god ekonomisk hushållning.
Bland annat har det införts ett krav på att kommunen i sin budget ska anta finansiella mål
samt mål och riktlinjer för verksamheten. Krav har införts på att en särskild åtgärdsplan ska
antas av kommunfullmäktige vid negativt resultat. Revisorerna har också fått en utökad
uppgift att granska och följa upp målen i delårsrapport och årsredovisning.
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre
tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att
kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa
på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av
för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis
ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas av kommunen.
Finansiella mål enligt ekonomistyrprinciperna:





Resultatmål, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska
vara 2 % (år 2017 uppgår resultatmålet till 2 % enligt beslut i kommunfullmäktige).
Oförändrad skattesats.
Huvudregel att investeringar ska skattefinansieras.
Låneskulden ska minskas genom årlig amortering

Det finansiella målen har reviderats under året enligt följande:




Årets resultat uppgår i genomsnitt under senaste treårsperioden till lägst 2 %.
Reinvesteringar/avskrivningar och årets resultat finansieras med egna medel.
Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %

Resultat
Resultatet per 2017-08-31 för kommunen uppgår till 24,2 mnkr.

Målet är att årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara
minst 2 % under den senast treårsperioden. Resultatet i augusti uppgår till 6,5 % (24,2 mnkr).
Prognos för 2017 visar på ett resultat uppgående till 3,5 % (19,3 mnkr). Årets resultat 2016
uppgick 2,2 % (11,3 mnkr) och motsvarande siffra år 2015 uppgick till 2,6 % (12,5 mnkr).
Det prognostiserade resultatet för innevarande år uppgår till 3,5 % (19,3 mnkr) vilket
indikerar att det finansiella resultatmålet kommer att uppnås vid årsskiftet.
Enligt kommunfullmäktiges finansiella mål ska reinvesteringar/avskrivningar och årets
resultat finansieras med egna medel. Under perioden har investeringsutgifter uppgående till
30 mnkr redovisats. Målet förväntas uppnås.
Andel budgetansvariga med budget i balans uppgår i augusti månad till 66 %. Detta indikerar
att målet inte kommer att uppnås.
De tidigare finansiella målet "Oförändrad skattesats" är uppnått. Vidare kommer årets
amorteringar på befintliga lån att genomföras med 1,3 mnkr vilket innebär att även detta
tidigare mål kommer att uppnås.
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Kommunens kostnader förväntas öka kraftig de kommande åren till följd av bland annat den
demografiska utvecklingen. Främst förväntas behoven inom äldreomsorgen att öka. Utöver
demografiska förändringar de närmaste åren finns också andra stora utmaningar för
kommunen. Det gäller exempelvis stora aviserade investeringsbehov, ett ökat asyl- och
flyktingmottagande. Sammantaget kommer detta att ställa krav på effektiviseringar och
anpassningar. De stora investeringsbehoven de kommande åren kommer att medföra att nya
långfristiga lån måste upptas. Detta kommer i sin tur i att påverka storleken på både
avskrivningar och räntekostnader och ge mindre utrymme för kärnverksamheten. Det är
därför viktigt för kommunen att leva upp till fastställda finansiella mål.
Balanskrav
Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger
intäkterna. Om resultatet i bokslutet är negativt, och det egna kapitalet därmed minskas, finns
det en skyldighet att inom tre år återställa det egna kapitalet med motsvarande belopp.
Bedömningen är att kommunen kommer att uppfylla balanskravet vid årsskiftet.
Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och
kostnader. För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det avgörande att kostnaderna inte
överstiger intäkterna. Ett mått på denna balans är att driftkostnaderna för kommunens
verksamheter ska täckas av skatteintäkter och generella statsbidrag. Redovisas en
driftkostnadsandel som understiger 100 % har kommunen en positiv balans mellan löpande
kostnader och intäkter.

Tabellen visar att skatter och bidrag finansierat verksamhetens nettokostnader under perioden.
Även prognostiserat helårsresultat indikerar att nettokostnaderna andel av skatter och bidrag
kommer att understiga 100 % vilket är positivt.
Likviditet
Likviditet är ett mått på vilken handlingsberedskap kommunen har på kort sikt. Vi årsskiftet
uppgick likvida medel till 50 mnkr. Vid augusti månads utgång uppgick likvida medel till 55
mnkr. Detta motsvarar en förbättring på 5 mnkr. En av orsakerna till detta är att de beslutade
investeringar inte har utförts i den omfattning som planerats. Anskaffningsvärdet på
kommunens tillgångar i fondplaceringar uppgår till 26 mnkr. Kommunen har inte nyttjat
beviljad checkräkningskredit som nu uppgår 70 mnkr.
Nordea AB beslutade under förra året att ta ut avgift på kommunens inlåning. Med anledning
av detta öppnades ett bankkonto öppnats hos SBAB. Tillgångarna på detta konto uppgick vid
periodens utgång till 15 mnkr. Inlåningsräntan uppgår för närvarande till 0,4 %.
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Borgensåtaganden
Borgensåtaganden är en del som bör vägas in när kommunens riskförhållande studeras.
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 293 mnkr. Av dessa är 182 mnkr upptagna lån
gentemot Riksbyggen kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder, Törebodabostäder AB 70
mnkr och VänerEnergi AB 40 mnkr. Det beslutade borgensåtagandet gentemot Riksbyggens
kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder uppgår till 200 mnkr och för Törebodabostäder
AB uppgår borgensåtagandet till 100 mnkr samt för VänerEnergi AB till 40 mnkr.
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Driftredovisning
Resultatuppföljning augusti 2017
Resultatuppföljningen visar delårsresultatet jämfört med samma period föregående år samt
prognos.
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Driftuppföljning verksamhet
Nedanstående sammanställning visar prognostiserat utfall inom kommunens olika
verksamhetsområden. Sammantaget redovisar verksamheterna ett negativt prognostiserat
utfall på -7,4 mnkr. De negativa budgetavvikelserna finns främst inom vård- och
omsorgsverksamheten (Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt LSS) med ett
prognostiserat resultat uppgående till -6,5 mnkr.

Verksamhetschefernas kommentarer till avvikelserna, samt förslag till eventuella åtgärder för
att uppnå en budget i balans, framgår av separat bilaga (Bilaga – Delårsrapport augusti 2017).

Investeringsredovisning
Den totala investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 94 mnkr, inklusive ombudgeterade
medel från föregående år (28 mnkr). Den största delen av kommunens investeringar utförs
inom ramen för Tekniska nämndens verksamhetsområde (77 mnkr) vilket motsvarar 83 % av
den totala investeringsbudgeten.
Bland större budgeterade investeringsprojekt under året kan nämnas ny skol- och
förskoleavdelningar (11,2 mnkr), Centralskolan (9,1 mnkr), Kanalparken (5,4 mnkr), LEDDelårsrapport 2017 - Töreboda kommun
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belysning (5,0 mnkr), tillbyggnad av Killingen (4,7 mnkr), inventarier utbildning (3,5 mnkr)
samt Inventarier IT-nämnd (2,0 mnkr).

Bland större redovisade investeringsutgifter fram till och med augusti månad kan nämnas
Centralskolan (7,6 mnkr), nya skol- och förskoleavdelningar (5,8 mnkr), plan och
exploatering Kilen/Kanalparken (2,2 mnkr) gator och vägar (5,9 mnkr) samt VA-investeringar
(3,6 mnkr).
Tekniska förvaltningens bedömning, i redovisad helårsprognos, är att 65 mnkr av de
budgeterade investeringsmedlen kommer att förbrukas under innevarande år.

Personalekonomisk redovisning
Förord
Töreboda kommun sammanställer årligen en personalekonomisk redovisning i samband med
det ekonomiska bokslutet. Avsikten är att i redovisningen ge en aktuell bild av ett antal
personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal.
De personalstrategiska uppgifterna redovisar i huvudsak tillsvidareanställd personal.
Under året har antalet minskat från 839 till 834 anställda.
Detta motsvarar 779 årsanställda vilket är en ökning med 12 sedan föregående mätdatum
2016-12-31.
Ökningen beror bl.a. på att kommunen har inrättat en resurspool mot förskola och
skolverksamheten där tidigare vikarier nu har fått fasta tjänster.
Stora behov av att ta hand om nyanlända och nya kommuninvånare har även täckts med
nyanställningar.
Kompetensförsörjning
Töreboda kommun har tidigare tagit fram en Personal- och kompetensförsörjningsplan för
perioden 2014-2018. Under perioden går 116 personer i pension varav en tredjedel består av
vårdpersonal.
Pensionsavgångar är bara en del av personalomsättningen.
Under första halvåret 2017 har 37 personer slutat vid kommunen. Detta visar på en ökad
personalomsättning. Personalgrupper som är svårrekryterade är socialsekreterare,
sjuksköterskor och lärarpersonal, speciellt förskollärare.
Stora rekryteringsbehov finns för att ta emot nyanlända.
En förutsättning för att trygga personalförsörjningen är att Töreboda kommun framstår som
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en attraktiv arbetsgivare att arbeta hos. Stor vikt ska läggas på anställningsförhållanden och
arbetsmiljöfrågor. Kommande personalförsörjning är en prioriterad fråga som står högt på
kommunens agenda. Hur vi ska arbeta för att bli attraktivare som arbetsgivare. Kommunen
använder sociala medier i större utsträckning för att nå ut med sina rekryteringar.
Kommunen arbetar nu med att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan till årsskiftet.
Det sker i samverkan med respektive verksamhet.
Sysselsättningsgrader
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 93 procent vilket är en ökning med nästan 2 %
sedan föregående mätning. Andelen heltidsanställda uppgår till 60,0 %.
Kommunen har startat ett heltidsprojekt med representanter från verksamheterna och
fackföreningen Kommunal. En projektorganisation arbetar vidare under 2016 – 2017.
Könsfördelning
Av kommunens 834 tillsvidareanställda är 725 kvinnor vilket motsvarar 86,9 %.
Löneöversynsförhandlingar
Löneöversyn har genomförts med all personal. Utfallet har följt de centrala avtalen på
ca 2,5 %.
Utöver detta har en lokal satsning skett på förskollärare och fritidspedagoger.
Arbetsmiljö
Kommunen arbetar aktivt med att få en låg sjukfrånvaro på alla anställda i kommunen.
Andelen ligger nu på 5,8 % vilket överstiger kommunens mål på 5 %.
Ett systematiskt arbete bedrivs inom varje verksamhet. Till stöd finns vår företagshälsovård
Avonova. Aktuella projekt vid tidig rehab genomförs nu inom barnomsorgen, IFO och LSS.
Inom Äldreomsorgen på ett särskilt projekt för att få ned sjukfrånvaron.
Aktiviteter som genomförts under året; medarbetarenkät till all personal. Vidare är
arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud inplanerad. Utbildning i HLR för
anställda.
I kommunens nya HR-portal på intranätet läggs aktuella handlingar upp så att anställda och
chefer får tillgång till en samlad information.
Samverkan
Ett nytt samverkansavtal är framtaget och fastställt. I avtalet slås fast att arbetsplatsträffarna är
grunden för en bra samverkan. Chefer och arbetsplatsombud kommer att få utbildning i
avtalet under året.
Organisationsförändring
Personalenheten och bemanningsenheten har ökat samarbetet under året. Planer finns på att
även genomföra en fysisk sammanslagning så att medarbetarna sitter i samma byggnad för att
öka servicen till kunderna.
MTG
Samarbetet med lönekontoret i Hova fortsätter enligt plan. Ett nytt kostnadsfördelningssystem
har tagits fram under året som ska återspegla arbetsinsatsen för lönekontoret. Desto mer
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automatiserat flöde ger en lägre kostnad för kommunerna. Arbete återstår för att förbättra
integrationen mellan bemanningssystem och personalsystemet.
Jämställdhet
Antalet tillsvidareanställda män är 109 och antalet kvinnor 725. Kvinnorna utgör 86,9 procent
och män 13,1 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 Vård och omsorgschef). I de
flesta övriga yrken är kvinnorna dominerande.
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron inklusive timanställda har sjunkit något från 6,1 procent till 5,8
procent.
Sjukredovisn
ing

Total
sjukfrånv
aro

Total
sjukfrånv
aro

Total
sjukfrånv
aro

Total
sjukfrånv
aro

Total
sjukfrånv
aro

Total
sjukfrånv
aro

Total
sjukfrånv
aro

(procent)

Totalt

Längre än
60 dagar

kvinnor

män

0-29 år

30-49 år

50 år-

Kommunen
totalt delår
2017

5,8 %

36,1 %

6,2 %

4,1 %

4,0 %

6,1 %

6,1 %

Kommunledni
ngs-kontoret
2017

7,2 %

36,8 %

8,0 %

3,9 %

10,8 %

4,4 %

8,3 %

Utbildning och
kultur 2017

5,0 %

39,9 %

5,5 %

3,5 %

3,7 %

4,5 %

6,0 %

Vård och
omsorg 2017

6,2 %

31,7 %

6,5 %

4,1 %

3,9 %

7,4 %

5,9 %

Kommunen
totalt 2016

6,1 %

44,3 %

6,6 %

3,8 %

3,0 %

6,3 %

6,9 %

Kommunledni
ngs-kontoret
2016

6,8 %

50,8 %

8,0 %

0,6 %

1,6 %

2,0 %

9,1 %

Utbildning och
kultur 2016

5,5 %

49,0%

6,3 %

2,9 %

2,2 %

5,0 %

7,1 %

Vård och
omsorg 2016

6,5 %

38,9 %

6,7 %

4,3 %

3,7 %

7,6 %

6,4 %

Kommunen har en målsättning på högst 5 procent sjukfrånvaro. Sjuktalen som var höga i
början av året har nu gått ner till en normal nivå. Strävan är att minska ytterligare med
nedanstående åtgärder.
Tillsammans med vår företagshälsovård, Avonova, erbjuds anställda ett hälsosamtal när de
har haft flera korttidsfrånvaroperioder. Dessutom genomförs hälsoprofilbedömningar på all
personal.
Avstämningar genomförs regelbundet i Nystartgruppen tillsammans med fackliga
representanter och företagshälsovården.
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Kommunkoncernen
Törebodabostäder AB
Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 8 000 tkr
Ordförande: Göran Johansson
Verkställande direktör: Dan Harryzon
Antal anställda: 3
Törebodabostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget uppdrag är att
uppföra och förvalta flerbostadshus. Bolaget förvaltar 285 bostadslägenheter och ett mindre
antal lokaler.
Delårsresultatet ligger över budget då framför allt underhållskostnader ännu inte uppnått
budgeterad nivå. Övriga poster följer i princip budget med mindre avvikelser.
Prognos för helårsresultat beräknas följa budget men kan bli något högre, beroende på hur
mycket av planerade underhållsåtgärder som hinner utföras under resterande del av 2017.

Intressebolag
VänerEnergi AB
Sedan försäljningen av Töreboda Energi AB är kommunen delägare i VänerEnergi AB.
Ägarandelen uppgår till 12 % av bolagets aktiekapital och är värderad till 24 mnkr som
återfinns bland de finansiella tillgångarna i balansräkningen. Kommunen utser en ledamot till
styrelsen. Under året har aktieutdelning med 0,7 mnkr erhållits.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med sju medlemskommuner,
Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg samt Gullspång. Inom RÖS geografiska
område skall förbundet svara för räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor (LBE). Uppdraget som skall lösas över tiden är att förhindra och begränsa
olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och
medverka till samhällets krishantering. Tilldelad ekonomi och resurser i övrigt utgör
grundfundamentet i verksamheten. RÖS skall i samverkan med andra öka insikten och
förståelsen för vikten av att förebyggande åtgärder vidtas i syfte att förebygga och identifiera
möjliga risker samt olyckor.
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
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.
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Finansiella rapporter
Redovisningsmodell och redovisningsprinciper
Upplysningar om redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har
upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande.
Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljning samt
kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som
jämförelsestörande.
Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i
enlighet med rekommendation RKR 4.2.
Övriga intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2013 upp som
en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över
anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda
värdet.
Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden
med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.
Under hösten 2017 kommer arbetet med att ta fram riktlinjer för övergång till
komponentavskrivningar att påbörjas.
Finansiella rapporter
Kommunens delårsrapport innehåller en resultat- och balansräkning samt därtill hörande
noter. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och
investeringsredovisning. Tidigare år har även koncernredovisning upprättats, från och med
2014 års delårsrapport utgår denna redovisning. I rekommendationer från RKR ska den
kommunala koncernens räkenskaper redovisas om minst ett av nedanstående villkor är
uppfyllda:



De kommunala koncernföretagens andel av kommunkoncernens intäkter, vilket
omfattar såväl verksamhetsintäkter som skatteintäkter och statsbidrag, uppgår till
minst 30 procent.
De kommunala koncernföretagens balansomslutning uppgår till minst 30 procent av
kommunkoncernens balansomslutning.
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Inget av dessa villkor uppfylls och därmed utgår koncernredovisningen i delårsrapporten.
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.
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
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
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning Rek 18
Förskoleavgifter debiteras innevarande månad. Äldreomsorgsavgifter debiteras månaden efter
men har inte i bokslutet periodiserats, 12 månaders avgifter är redovisade eftersom tidigare år
inte heller är periodiserade.
Redovisning av leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter 4 september 2017, men är
hänförliga till redovisningsperioden januari - augusti 2017, har skuldbokförts och belastar
periodens redovisning.
Redovisning av räntor
Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsåret har
bokförts som skuld respektive fordran och påverkar delårets 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
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uppkommit under åren 1998 och 1999 samt garantipensioner som beslutades före 1999
redovisas under avsättningar i balansräkningen.
Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen
och ingår i pensionsskulden. KPA:s beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek.
Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner intjänade under år 2015 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 11:3
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag
för avskrivningar och eventuella investeringsbidrag. Investeringar som aktiverats har som
princip haft ett anskaffningsvärde på över ett prisbasbelopp och en livslängd på över tre år.
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens
nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt överensstämmer med de i tabellen angivna
avskrivningstider. Rak nominell metod används. Viss vägledning för en anläggningstillgångs
avskrivningstid finns i rådets idéskrift. Avskrivningen påbörjas kalendermånaden efter det att
tillgången tagits i bruk. Inga utrangeringar har gjorts under 2017.
Investeringsregler antagna av Kommunfullmäktige 2015 (Lednings-och styrprinciper)
Beloppsgräns för investering
Beloppsgränsen är ett basbelopp. När det gäller anskaffning av inventarier med naturligt
samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. Motsvarande ska gälla
anskaffning som anses vara ett led i en större investering.
Komponentredovisning
I slutet av år 2013 utgav RKR en rekommendation (nr 11.4) med ett explicit krav på
komponentredovisning som gäller från och med år 2014. Under våren 2014 utgav RKR ett
yttrande där vissa förtydliganden om hur en successiv anpassning till rekommendationen kan
gå till. Från och med 2014 ska kommuner och landsting förhålla sig till denna nya
rekommendation. Komponentredovisning blir framöver en normgivande metod både inom
privat och offentlig sektor. Kortfattat innebär metoden att större och väsentliga investeringar
ska delas upp i ett antal delkomponenter med varierade avskrivningstider beroende på deras
olika nyttjandetider. Tidigare tillämpades mer schablonmässiga avskrivningsmetoder för hela
anläggningstillgången.
En effekt av den ändrade redovisningsprincipen är att vissa underhållsåtgärder som tidigare
bokfördes i driftredovisningen istället ska aktiveras och avskrivas över nyttjandetiden. Under
en övergångsperiod innebär detta i regel att kostnaderna minskar. Efter hand kommer dock
avskrivningskostnaderna att öka. Det finns skäl att även beakta denna förändring i
budgetsammanhang.
Införandet av komponentredovisning kan i införandeskedet vara administrativt betungande
och det görs för närvarande med olika tidsperspektiv och på olika sätt. Många har till exempel
gjort uppdelningar på komponenter för större nyinvesteringar under 2015, andra har påbörjat
planeringen med att införa redovisningsmetoden, men har inte kommit så lång att man ännu
förändrat redovisningen. Rekommendationen anger även att äldre större och väsentliga
investeringar också ska delas upp i komponenter. Även här har kommuner kommit olika långt
i sin anpassning.
Töreboda kommun har under 2017 påbörjat arbetet med att dela upp anläggningarna i
komponenter (RKR.11.4).
Skatteintäkter Rek 4.2
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos.
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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. Semesterlöneskulden vid årsskiftet är uppräknad med 2,5 % för perioden.
Löneskuld
Lön som utbetalas i januari året efter redovisningsperiodens slut (upparbetade löner i
december) redovisas som kortfristig skuld.
Sammanställd redovisning Rek 8.2
I den kommunala koncernen ingår kommunens bostadsbolag. Inga förändringar har skett
under året i kommunkoncernens sammansättning.
Redovisning av finansieringsanalys rek 16.2
Finansieringsanalysen redovisar betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande
verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamheten. Analysen visar
förändring av likvida medel. Upplysningar skall även lämnas om väsentliga
betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala. Under åren 2012
(premier 2007 och 2008) 2013 (premier 2005 och 2006) och 2015 (premier 2004) har
Töreboda kommun erhållit återbetalning av AFA (försäkringspremier som inbetalats).
Återbetalat belopp 4 495 tkr år 2015, 9 063 tkr för 2013 och 8 907 tkr för 2012.
Redovisning av finansiella tillgångar och skulder rek 20
Töreboda kommun har placerat 26 mnkr. Töreboda kommun beslutade om ekonomisk
placeringspolicy KF § 65/2010.
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Resultaträkning
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Kassaflödesrapport
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Balansräkning
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Noter och tilläggsupplysningar
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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
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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.
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.
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Politisk ledning
Kommunstyrelsens verksamheter
Verksamhetens uppdrag








Det politiska arbetet (Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess utskott)
Överförmyndarverksamheten
Medlemsavgifter till Skaraborgs kommunalförbund, Sveriges kommuner och landsting
(SKL), Samordningsförbundet Norra Skaraborg m.fl.
Bidrag till intresseföreningar som Vattenvårdsförbund, STIM och Kommunforskning i
Västsverige
Bidrag efter beslut i kommunstyrelsen till föreningar i Töreboda kommun
Utvecklingsprojekt, utvecklingsstipendium och vänortsutbyte
Törebodafestivalen och gemensamma personalbefrämjande aktiviteter

Viktiga händelser och utveckling under året
Det politiska arbetet bedrivs enligt plan. Överförmyndarverksamheten har ökat kraftigt.
Antalet ärenden som god man, förvaltare eller särskilt förordnad vårdnadshavare (exkl.
ensamkommande barn) har ökat från 127 vid början av 2016 till 150 i augusti 2017. Periodvis
mycket hårt tryck på överförmyndarkontoret samtidigt som svårigheter med rekrytering av
nya gode män.
Mycket lyckad personfest för all personal genomfördes på Töreshov lördagen den 22 april.
"Förfesten" 2017 kryddades fredagen den 14 juli med en välbesökt konsert med Per Gessle på
torget i Töreboda!

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning Politik
Budget
2017

Budget
Period

Intäkt

Resultat
aug

Prognos
2017

Avvikelse
Prognos

-200

-938

Personalkostnader

4 473

2 982

3 914

4 673

Övriga kostnader

5 237

3 491

3 991

5 237

Summa Kostnader

9 710

6 473

7 905

9 910

-200

Nettokostnad

9 710

6 473

6 967

9 910

-200

Kommunfullmäktige

3 333

2 222

2 667

3 633

-300

Kommunstyrelsen

6 377

4 251

4 300

6 277

100

Varav

Kommentar till prognos
Prognosen för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens budget visar på ett överskott med
ca 200 tkr. Huvuddelen av överskottet beror på en lägre kostnad för läsplattor än budgeterat
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och överskott för revision.
Överförmyndarverksamhetens prognos visar på ett stort underskott med ca 400 tkr, vilket är
betydligt större än förväntat. Kostnadsökningen beror på att antal ärenden ökat kraftigt.
Kostnaden för ensamkommande barn täcks av statsbidrag.
Kostnader för Törebodafestivalen 2018 och vänortsbesök 2017 finansieras av överskott från
2016.

Åtgärder för budget i balans
Analys av Överförmyndarverksamhetens kostnader för gode män och förvaltare måste
genomföras under hösten 2017. Efter den internkontrollen görs bedömning av budgetbehov
2019 - 2021.

Investeringar
Investeringar i ytterligare bredbandsutbyggnad måste genomföras för att nå målsättningen
"bredband till alla". Investeringarna kommer förmodligen betalas båda av kommunen och
externa företag. Finansiering (driftkostnad) av användare (kommun, företag och
privatpersoner).
Utvecklingsutskottet beslutade 2017-05-10 att ge Utvecklingsenheten i uppdrag att analysera
och formulera behovet av fortsatt arbete med bredbands- och fiberutbyggnaden i Töreboda
kommun för att uppnå de nationellt ställda målen.

Framtiden
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 82, om ett reviderat målpaket. Fullmäktiges
begäran minskades från 18 stycken till 9. Inför 2018 förväntas verksamheterna ta fram
aktivitetsplaner som resulterar i en förbättrad måluppfyllelse.
Samarbetet i MTG har utvecklats genom en ny avsiktsförklaring för MTG, samt nya
samarbetsavtal och reglementen för de gemensamma nämnderna. Samarbetet förväntas
fördjupas och öka under de närmaste åren. Fokus och förväntan ställs också på ökat och
fördjupat samarbete i Skaraborg.
Fastigheten Gjutaren 4 har köpts och tillträde sker 1 september. Planering av hur fastigheten
ska användas pågår. Ett uppdrag är att ta fram förslag på ett politiskt mötescentrum med bland
annat Kommunfullmäktigemöten.
Webb- och radiosändning av fullmäktiges möten förväntas vara på plats inom några år.
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Ledning och utveckling
Kommunstyrelsens verksamheter
Verksamhetens uppdrag













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

Viktiga händelser och utveckling under året
Töreboda befinner sig i en positiv utvecklingsfas, vilket bland annat medfört att antal
förändrade detaljplaner är många. Exploateringen av Kanalparken har skett under året och i
höst är den byggklar. Ny gata inklusive övrig infrastruktur i Gastorpsområdet har skett, vilket
skapat nya småhustomter. Investeringar i den offentliga miljön i centrum har skett och pågår.
Projektet "Investeringsfrämjande åtgärder för besöksnäringen i MTGK" har genomförts med
många aktiva deltagare. Möjligheterna för besöksnäringen att kunna få investeringsstöd har
ökat. Den första Skaraborgs-dagen genomfördes den 26 januari i Vara konserthus. Temat var
Skaraborgs tillväxt och deltagare var företagare och kommunledningar från hela Skaraborg.
Konferensen var lyckad och fortsättning följer nästa år. Utvecklingsprojektet för fiber på
landsbygden har avslutats. Statligt bidrag lämnas för hälften av Törebodas kostnad (4,5
miljoner).
Sommarsäsongen 2017 har varit bra för besöksnäringen. Det har varit ett flertal evenemang i
gästhamnarna i kommunen under sommaren. I juni testades konceptet med utomhusbio, vilket
uppskattades. Sommarens största evenemang var konserten med Per Gessle på Töreboda torg
14 juli. Veteranfordonsträffarna i Hajstorp har som vanligt varit välbesökta och mycket
uppskattade. Samarbetet med turistbyrån i Visthuset fungerar bra. Verksamheten vid
Jonsboda är en uppstickare i år. Inom MTGK-turism har arbetet fortsatt med företagsnätverk
och utveckling, samt inriktning på värdskap och Info Points.
Folkhälsa: Gemensamt med Skaraborgs kommunalförbund pågår modellarbetet "hela
Skaraborg tillsammans" för fullt. De nya områden som är på gång är psykisk hälsa och fetma.
En fortsatt decentralisering av ansvar genomförs inom kostenheten. Efter decentralisering av
budgetansvaret till varje enskilt kök så fortsätter decentraliseringen med arbetsledaransvaret
2017. Tre teamledare tar över arbetsledningen från kostchefen.
Nyanlända: Bosättningslagen trädde i kraft 1 mars 2016. Mottagningsenheten har uppfyllt sin
anvisade kvot för 2017 och fortsätter aktivt att arbeta för att skaffa fler bostäder åt nyanlända.
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Projektet NYA (anställningar och studier) som stödjer nyanlända till egen försörjning har
fortsatt och resultatet är hittills bra.
Bemanningsenheten fortsätter att utöka verksamhetsområdet. Rekryteringsarbetet är
omfattande och antal sökande minskar snabbt.
Jämfört med samma period 2016 så har antalet färdtjänstresor ökat med 12,5 % och antalet
färdtjänsttillstånd med 13,2 %.

Uppföljning mål
Åtagande:

Töreboda kommuns invånare känner trygghet i sin vardag.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

46 %

minst 58 %

79,3 %

Åtagande:

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet
Kostenheten och skolan har inlett ett gemensamt utvecklingsarbete med början på
Centralskolan. Mål och syfte är en många fler nöjda matgäster.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

70 %

minst 85 %

82,4 %

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

85 %

minst 85 %

100 %

Åtagande:

Alla som är i kontakt med någon av kommunens representanter via telefon
upplever sig väl bemötta.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

56 %

65 %

86,2 %

Åtagande:

Medborgare som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Medborgare får svar
på e-post inom två

89 %

92 %

96,7 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

arbetsdagar, mål minst
92 %.

Åtagande:

Kommunens medborgare är nöjda med webbinformationen
Mätningen har skett genom en mycket självkritisk självskattning. Arbetet med förbättringar är
prioriterat.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Nöjdhet med
webbinformation. Mål; 80
%

67 %

80 %

83,8 %

Åtagande:

Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande ökar
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

17 %

14 %

78,6 %

Åtagande:

Andelen personer som upplever förbättrat självskattat hälsotillstånd ökar
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Hälsotillståndet
förbättras med 2 %
jämfört med tidigare
mätning

71 %

70,04%

101,4 %

Åtagande:

Bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

12,5%

10,5%

81 %

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

13 %

14 %

107,1 %

Åtagande:

Andelen individer med fetma minskar
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andelen individer
med fetma minskar med

19 %

15 %

73,3 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

4 % jämfört med tidigare
mätning.

Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.
Hänvisas till kommentar under begäran i kommunfullmäktiges rapport.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

37 %

70 %

52,9 %

Sjukfrånvaro högst 5

7,3 %

5%

54 %

%

Åtagande:

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

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

71

minst 80

88,8 %

Åtagande:

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

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

93

80

116,3 %

Åtagande:

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor
(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet).
Hänvisas till kommentar under begäran i kommunfullmäktiges rapport.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

70

90

77,8 %

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

76

minst 80

95 %

100 %

100 %

100 %

Alla verksamheter
har regelbundna
arbetsplatsträffar där
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75 %

81 %

minst 75 %

108 %

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

45

högst 75

140 %

Åtagande:

Töreboda kommun arbetar för att öka andelen invånare med eftergymnasial
utbildning.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

26 %

minst 27 %

96,3 %

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

48

minst 60

80 %

36 %

minst 70 %

51,4 %
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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

50

minst 50

100 %

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 företag/1000
invånare)

2,77

minst 4,5

61,6 %

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 %
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Åtagande:

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin
miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 100 %

0%

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

97,7%

minst 90 %

108,6 %

Antal sysselsatta i
turismberoende
branscher uppgår till 120
st.

115st

minst 120st

95,8 %

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning Ledning
Budget
2017

Budget
Period

Resultat
aug

Prognos
2017

Avvikelse
Prognos

Föregående
Prognos

-27 939

-18 626

-49 689

-71 417

43 478

2 685

Personalkostnader

33 671

22 447

38 332

56 155

-22 484

-585

Övriga kostnader

35 598

23 732

38 357

55 592

-19 994

-1 520

Summa Kostnader

69 269

46 179

76 689

111 747

-42 478

-2 105

Nettokostnad

41 330

27 553

27 000

40 330

1 000

580

21 544

14 363

12 759

20 994

550

200

-50

Intäkt

Varav
Utveckling
Ledning
Mottagningsenhet
Bemanningsenhet
Kostenhet

-534
2 121

1 414

3 289

2 171

154

103

56

154

Köp av
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Budget
2017

Budget
Period

Resultat
aug

Prognos
2017

Avvikelse
Prognos

Föregående
Prognos

Ekonomienhet
Töreboda

4 366

2 911

2 904

3 916

450

380

IT-enhet Töreboda

4 155

2 770

2 763

4 155

Löneenhet
Töreboda

2 568

1 712

1 499

2 518

RÖS Töreboda

6 423

4 282

4 279

6 423

verksamheter

50

Kommentar till prognos
Vakanta tjänster (planarkitekt, utvecklare och MTG-samordnare) ger överskott med 500 tkr.
Kostnader för telefonväxel och telefonsystem är 150 tkr högre än budget (underskott). Av ej
fördelad budget (överskott 2016 och lönepott 2017) används inte 200 tkr. För övriga
kostnader och intäkter visar prognosen ett underskott med 50 tkr.

Åtgärder för budget i balans
Utvärdering av kostnader för telefonsystemet. Därefter kommer en metod för
kostnadsfördelning att genomföras.

Investeringar
Investeringsbudget avser enbart inköp inventarier till kostenheten och
kommunledningskontoret. Inköpen genomförs enligt plan och endast en mindre del kommer
att behöva överföras till 2017.

Framtiden
Ny översiktsplan måste bli klar inom något år. Avgörande för det är att den vakanta
planarkitekttjänsten kan tillsättas.
Fler tillagningskök i verksamheten. Nästa kök på tur är Kastanjen. Utveckling i den
riktningen påbörjas 2018.
Integrationen av nyanlända lyckas bra. Investeringar i utbildning, praktik och sysselsättning
medför att nyanlända är en tillgång för företag och kommun. Bostäder byggs och antalet
invånare i Töreboda kommun ökar något.
Bostäder byggs med början på Kanalparken. Vi lyckas bygga tillräckligt med bostäder för
äldre och för personer med funktionsnedsättningar.
Samarbetet inom turismen MTGK (Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg) fortlöper
och utvecklas. Fortsatt samarbete med Turistrådet Västsverige, turismen i Skaraborg och
längs Göta kanal.
Fortsatt arbete med utveckling av Töreboda gästhamn.
Törebodafestivalen 2018!
Medarbetarnas fysiska förmåga förbättras och sjukskrivningarna minskar.
Töreboda kommun utvecklas från en bra arbetsgivare till en mycket attraktiv arbetsgivare.
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Utbildning
Kommunstyrelsens verksamheter
Verksamhetens uppdrag
Förskolan ska:








lägga grunden för ett livslångt lärande.
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.
ge barnen möjlighet att lära och utvecklas efter sina förutsättningar genom lek, skapa
och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.
erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar
en helhet
ha barngrupper med en lämplig sammansättning och storlek och erbjuda barnen en
god miljö
erbjuda utemiljöer som ger möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad
miljö och i naturmiljö

Grundskolan ska:


















syfta till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden
ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på
låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper
aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter
i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva,
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling
förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i
samhället behöver.
ge eleverna möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta
såväl självständigt som tillsammans med andra
bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap
ge undervisning som belyser hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta
kan anpassas för att skapa hållbar utveckling
inrikta arbetet på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande
där dessa former balanseras och blir till en helhet
ständigt pröva verksamheten, följa upp resultaten och utvärdera dessa och se till att
nya metoder prövas och utvecklas
aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig
handling
ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga
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för varje individ och samhällsmedlem
uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd

Fritidshemmen ska:








stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull
fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap
genom sin undervisning komplettera förskoleklassen och skolan genom att lärandet i
högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå
från elevernas behov, intressen och initiativ.
innehållsmässigt komplettera skolan genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter
och kunskaper än de normalt får i skolan
tillsammans med skolan bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande
i sin undervisning ta till vara elevernas lust att lära
ge eleverna demokrati, inflytande och ansvar i praktiken
samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett
helhetsperspektiv

Gymnasieskolans introduktionsprogram yrkesintroduktion ska:


ge eleverna en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på
arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram

Gymnasieskolans introduktionsprogram språkintroduktion ska:


ge eleverna utbildning i svenska syftande till behörighet till nationellt program i
gymnasieskolan

Gymnasieskolans introduktionsprogram preparand ska:


ge elever som är studiemotiverade behörighet till nationellt program i gymnasieskolan
och detta på maximalt ett läsår

Gymnasieskolans introduktionsprogram individuellt alternativ ska:


ge elever som saknar flera betyg och som behöver mycket hjälp en förberedelse inför
yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbete

Vuxenutbildningen ska:





ge vuxna från 20 år som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin
kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana stöd i detta
prioritera den som fått minst utbildning
genom SFI ge personer med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla ett
funktionellt andraspråk och utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation
och aktivt deltagande i bl.a. arbetsliv
ge vuxna som läser yrkes Vux kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i
gymnasieskolan
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Viktiga händelser och utveckling under året
Förskola
Moholms filialbibliotek är ombyggd till en förskoleavdelning. Det är fortsatt mycket barn på
förskolan Tallkotten. I samband med att nya avdelningen öppnar byter samtliga avdelningar
namn. Namn som har anknytning till Tallkottens förskola
I förskolan undervisar man utifrån läroplanen, varje förskolas årsplan, plan för diskriminering
och kränkande behandling samt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Varje
avdelning gör en egen planering utifrån detta genom att de vet vad just barnen på deras
avdelning har för behov.
Alla förskolor har gemensamt arbetat fram en gemensam pärm där varje barns utveckling
dokumenteras samt ett gemensamt underlag vid utvecklingssamtal. Detta i ett led till en
likvärdig förskola i Töreboda kommun.
Fritidshem
I mars deltog all fritidshemspersonal i en gemensam fortbildningsdag om de nya
förändringarna i fritidshemmens styrdokument. Det diskuterades hur fritidshemmens nya
läroplan påverkar sättet att arbeta. I slutet av april ansvarade Moholms fritidshem för en
arbetskväll tillsammans med föräldraföreningen. Man snickrade kiosk, stall och scen samt
målade lekrutor på asfalt och befintliga bollplank.
Björkängs fritidshem genomför en omorganisation. De äldre eleverna har eftermiddags fritids
på fritidsgården Loftet.
Grundskola
Under våren slutfördes kompetensutvecklingen Bästa skola och Språklyftet. Skolverkets
satsning Läslyftet var en lyckad fortbildning. Alla enheter fortsätter i halvfart med en ny
fortbildningsmodul, vilken modul beslutar varje skola utifrån deras aktuella behov.
Björkängsskolan har fått en ny paviljong där bl. a förberedelsegrupp och resurscentrum i
svenska och matematik är belägen.
Moholms skola, under sommaren har ett omfattande arbete med ventilationen genomförts.
Vid höstens skolstart pågår fortfarande arbetet. Arbetet kommer att slutföras under hösten.
På Centralskolan byggs ett nytt elevcafé och nya elevtoaletter, allt i markplan mot tidigare
källarplan, beräknas färdigt till okt-17. Satsningen på 1-1-datorer var lyckad och en
förutsättning för arbetet med digitalisering.
Gymnasiet
Nationella gymnasieprogram nedlagda Vt. 2017 återstår introduktionsprogrammet.
Introduktionsprogrammet där antalet nyanlända har ökat är nu ca 100 elever.
Vuxenutbildning
Vård- och omsorgsutbildning startas höstterminen 2017.
Fortsatt tryck på svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning.
Storkök och bageriutbildning med språkstöd har startats under 2017
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Uppföljning mål
Åtagande:

Töreboda kommuns elever känner sig trygga.
Resultatet är mycket bra och de flesta elever i kommunens skolor känner sig trygga i skolan,
en mindre del gör det inte och orsaken behöver analyseras.
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.

96 %

minst 95 %

101,1 %

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

96,72%

minst 85 %

113,8 %

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

87,5

minst 85

102,9 %

Åtagande:

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet
Eleverna i åk 5 och åk 8 har inte den positiva synen på skolan som eftersträvas i
måluppfyllelsen. Orsaken till detta behöver kanaliseras och diskuteras.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

94,72%

minst 85 %

111,4 %

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 %

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

Åtagande:

Töreboda kommuns elever i grundskolan når godkända betyg för
gymnasiebehörighet
Resultaten på nationella prov i åk 3 behöver förbättras. En orsak till svaga resultat kan vara
läsförståelsen och skrivförmågan. Genom fortbildningen språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt förväntar vi oss att dessa resultat förbättras i framtiden. Även i åk 6 och åk 9 bör
denna fortbildningsinsats ge effekt på sikt.
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

43 %

minst 60 %

71,7 %

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

70 %

minst 70 %

100 %

79,8%

minst 86 %

92,8 %

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

Åtagande:

Alla som är i kontakt med någon av kommunens representanter via telefon
upplever sig väl bemötta.
Här behöver det ständigt aktualiseras hur viktigt det är med ett gott bemötande i alla led.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

56 %

65 %

86,2 %

Åtagande:

Medborgare som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar
Resultatet är relativt gott med tanke på de många kontakter som förväntas klaras av under
arbetsdagen.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

89 %

92 %

96,7 %

Åtagande:

Kommunens medborgare är nöjda med webbinformationen
Här är ett tydligt förbättringsområde. Webbinformationen är bristfällig och i en del fall
inaktuell. Verksamheten förändras ständigt men informationen behöver följa med i större
utsträckning.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Nöjdhet med
webbinformation. Mål; 80
%

67 %

80 %

83,8 %
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Åtagande:

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån individens behov
Nästan alla erbjuds plats på önskat placeringsdatum. Vissa ansökningar har mycket kort
datum vilket inte är möjligt att tillfredsställa då planering och turordning är viktigt (vi ska
erbjuda inom 4 månader enligt lag). Efter kontakt med den sökande så görs en
överenskommelse om startdatum.
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

12

20 dagar

140 %

Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.
Här finns inga aktuella siffror då medarbetarna inte erbjudits konditionstest detta år, det är tre
år mellan dessa erbjudanden.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

66,25%

70 %

94,6 %

Sjukfrånvaro högst 5

5,2 %

5%

96 %

%

Åtagande:

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende.
Målvärdet om 80 % är uppnått. Chefer finns i stor utsträckning nära sina medarbetare.
Inom chefsgruppen pågår ett erfarenhets- och kunskapsutbytesarbete med syfte att sprida goda
exempel på hur man som ledare skapar en än mer förtroendefull atmosfär.

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
Bra resultat då flertalet medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt.
Styrmått
Medarbetare

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

89

80

111,3 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

upplever sitt arbete
meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

Åtagande:

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor
(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet).
Arbetet fortsätter med att diskutera och aktualisera kommunens gemensamma värdegrund. En
otydlighet kan finnas i vad som är kommunens respektive enhetens mål. Detta bör förtydligas.
Enheterna har egna mål och värdegrundsdiskussioner, enhetens mål utgår från kommunens
värdegrund och enhetens kartläggning. Enhetens mål är bättre förankrade.
Regelbundna arbetsplatsträffar finns i alla verksamheter där aktuella verksamhetsfrågor
diskuteras.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

71,5

90

79,4 %

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

85,67

minst 80

107,1 %

100 %

100 %

100 %

Alla verksamheter
har regelbundna
arbetsplatsträffar där
verksamhetsfrågor lyfts

Åtagande:

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag
Rekrytering är en utmaning och kommer vara en utmaning i framåt i tiden.
Det är svårt att rekrytera legitimerade lärare/förskollärare och en av orsakerna kan vara
avståndet till närmaste utbildningssäte. Flera legitimerade förskollärare har även behörighet
till de lägre årskurserna i grundskolan och har därför sökt sig till skolan. Den högre lönen
inom skolan kontra förskolan kan vara en bidragande orsak till flytten.
Pedagogiskt utbildade fritidspedagoger har länge varit en brist. Några har sökt sig till skolan
då de ofta har behörighet i enskilda ämnen. Vi går ständigt ut med tjänster och söker utbildade
fritidspedagoger men tvingas ofta tillsätta tjänsterna tidsbegränsat med annan personal.
Styrmått
Andel legitimerade
lärare som undervisar i
varje enskilt ämne är
högre än 90 procent
Andelen legitimerade
förskollärare inom
förskolan ökar till minst
66 procent

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

85

minst 90

94,4 %

65,33

minst 66

99 %
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Styrmått
Andelen pedagogiskt
utbildad personal inom
fritidshem ökar till minst
66 procent

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

28,75%

minst 66

43,6 %

Åtagande:

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill
och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget
Samtliga enhetschefer är väl medvetna om sin budget men barn/elevers särskilda behov kan
medföra extra kostnader som inte går att bortse från om lagar och regler skall efterföljas.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75 %

55 %

minst 75 %

73,3 %

Åtagande:

Töreboda kommun arbetar för att öka andelen invånare med eftergymnasial
utbildning.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

78 %

minst 78 %

100 %

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

26 %

minst 27 %

96,3 %

Åtagande:

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin
miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.
Arbetet ännu inte påbörjat med att ta fram plan och strategi för miljöarbetet.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 100 %

0%

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

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning Utbildning
Budget
2017

Budget
Period
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Budget
2017

Budget
Period

Resultat
aug

Prognos
2017

Avvikelse
Prognos

Föregående
Prognos

Intäkt

-46 297

-30 865

-42 174

-57 527

11 230

6 160

Personalkostnader

150 063

100 042

102 613

151 173

-1 110

-4 552

Övriga kostnader

106 593

71 062

73 793

117 163

-10 570

-5 294

Summa Kostnader

256 656

171 104

176 407

268 336

-11 680

-9 846

Nettokostnad

210 359

140 239

134 232

210 809

-450

-3 686

Barnomsorg

49 968

33 312

30 709

48 158

1 810

507

Grundskola

112 828

75 219

68 484

112 738

90

-3 178

Gymnasieskola

45 860

30 574

31 735

47 390

-1 530

-1 763

Vuxenutbildning

1 703

1 135

3 310

2 523

-820

748

Varav

Kommentar till prognos
Barnomsorg överskott beror på försenad start av ny avdelning och därmed minskad
personalkostnad. Det har varit fler asylsökande än beräknat och därmed ökade intäkter.
Verksamheterna har varit restriktiva vid tillsättning av vikarier.
Grundskola i stort sett en budget i balans. Ekonomiskt resultat varierar mellan enheter och
olika verksamheter. Elevhälsan visar ett överskott då nyrekryteringar försenats.
Elevassistenter visar ett underskott då behov av särskilt stöd varit stort. Antalet asylsökande
ser ut att bli fler än budgeterat vilket bidrar till ett positivt resultat.
Gymnasiet underskott p.g.a. fördyrade interkommunala kostnader på grund av ökat elev
antal, resor och inackorderingstillägg. Interkommunal kostnad är den kostnad Töreboda
betalar per elev och gymnasieprogram. Stor skillnad i kostnad mellan olika gymnasieprogram,
teoretiska program oftast billigare än praktiska. Eleven har rätt att fritt välja gymnasieprogram
i Skaraborg.
Vuxenutbildningen underskott. Det är fler kommuninvånare som genomgår
vuxenutbildning än beräknat. Personer med kort utbildning har rätt till vuxenutbildning.

Åtgärder för budget i balans
Alla verksamheter fortsätter att vara restriktiva med inköp och vikarietillsättning även de med
positiva resultat.
Interkommunala ersättningar för gymnasiet är inte påverkbara. Kostnaden enbart beroende av
programval och antalet elever.
Vuxenutbildningens resultat kan påverkas om inte fler utbildningsplatser erbjuds. Utbildning
är det som oftast kan leda till varaktig sysselsättning.

Investeringar
En ny förskoleavdelning i tätorten är beslutad och planering av bygget pågår.
Kilenskolan är trångbodd och även där finns beslut om utökning av lokaler. Kilenskolans
lokalbehov är också på planeringsstadiet.
På Centralskolan är D-huset renoverat, elevcaféet i princip klart. Under oktober-november
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fortsätter renoveringen på Centralskolan och då med A-huset.
Under 2018 kommer Centralskolans E-hus att börja renoveras.
Älgarås skola är i stort behov av upprustning och renovering.

Framtiden
Rekrytering av personal är en utmaning, det gäller både lärare, förskollärare, fritidspedagoger
och personal inom elevhälsan.
Skolan har fått och kommer få ändrade direktiv angående digitalisering. En nationell IT
strategi finns på förslag som kommer betyda betydligt fler digitala verktyg till verksamheten.
Utbildningens styrdokument kräver mer digital utbildning och kunskap om ex källkritik.
Antalet asylsökande elever varierar och det är svårt att bygga upp en organisation för detta då
elevtal och intäkter varierar. Att nyanlända och asylsökande når godkända resultat är något
som det arbetas mycket kring.
Barn och elever i behov av särskilt stöd är en grupp som ökar. Behov av specialpedagog på
förskolan. Det finns även önskemål om att få stöd från logoped.
Vuxenutbildningens verksamhet har behov av utökning för att möta behoven.
Ett viltprojekt med bl. a medel från jordbruksverket startas inom vuxenutbildningen i januari
2018. Främst inriktat mot hjort och vildsvin och innebär förädling och marknadsföring av
viltkött.
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Arbetsmarknadsutbildning
Kommunstyrelsens verksamheter
Verksamhetens uppdrag
Arbetsmarknads- och utbildningscenter ska:






samordna av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder och insatser som Töreboda kommun
ansvarar för
ha individuella mål för varje deltagare i verksamheten
förmedla kontakt med Kanalskolan syftande till kompetenshöjande åtgärder inom flera
områden (t.ex. körkort, röj- och motorsåg)
utföra arbetsförmågebedömningar samt observation och kartläggning
tillämpa VARG-aktiveringsinsats, ett arbetssätt som går ut på att följa deltagarna från
det att de kommer in i verksamheten tills de lämnar verksamheten med självkänsla och
självförsörjande förmåga

Viktiga händelser och utveckling under året
Arbete påbörjat för att förbättra för personer inom verksamheten med psykisk ohälsa.
Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor ska uppleva sin tillvaro som meningsfull,
att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga
motgångar. Genom att regelbundet inventera livssituationen för personer med psykisk och
fysisk ohälsa skapas ett underlag för planering och verksamhetsutveckling.
Delmål 2017
1. ständigt förbättringsarbete med målgruppen ”psykisk ohälsa” då denna målgrupp ökar.
2. påbörjat en arbetsmodell för att underlätta fallgropar och förkorta processer för
kommuninvånare som ej är redo för arbetsmarknaden.
3. Implementera en arbetsmodell som heter Tjugo i AMU verksamheten för att öka
förståelse och större samverkan mellan deltagare och anställda

Uppföljning mål
Åtagande:

Alla som är in kontakt med någon av kommunens representanter via telefon
upplever sig väl bemötta.
Detta är ett mått för alla kommunens verksamheter.
Alla bör känna sig väl bemötta både via telefon, mail och direkta möten. Ett resultat som ska
förbättras.
Styrmått
Medborgare får ett
gott bemötande samt
svar på enkel fråga vid
kontakt via telefon. Mål
65 %.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

56

65 %

86,2 %
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Åtagande:

Medborgare som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar
Ett kommungemensamt resultat.
Alla medborgare bör få svar på en enkel fråga inom två dagar. Vad som föranleder att så inte
är fallet bör utredas.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

89 %

92 %

96,7 %

Åtagande:

Kommunens medborgare är nöjda med webbinformationen
Ett resultat som bör analyseras och kartläggas för att ta fram vilka åtgärder som ska vidtas.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Nöjdhet med
webbinformation. Mål; 80
%

67 %

80 %

83,8 %

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

70 %

70 %

100 %

Sjukfrånvaro högst 5

5,2 %

5%

96 %

Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.

%

Åtagande:

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

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

95

minst 80

118,8 %

Åtagande:

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt
Målvärdet uppfyllt. I stort sett alla medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt. Då
arbetet känns meningsfullt finns grund för bra prestationer och engagemang.
Styrmått

Utfall
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Styrmått
Medarbetare
upplever sitt arbete
meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

96

80

120 %

Åtagande:

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor
(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet).
Kommunens värdegrund behöver implementeras och arbetas vidare med.
Arbetsplatsträffar genomförs. Delaktighet och ansvar är grunder för en bra verksamhet.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

66

90

73,3 %

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

83

minst 80

103,8 %

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
En budgetansvarig och dennes budget är inte i balans.
Att intäktsfinansiera verksamheten vilket krävs för en budget i balans har blivit svårare och
svårare och är något som behöver lyftas och diskuteras.
Styrmått
Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75 %

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 75 %

0%

Åtagande:

Töreboda kommun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat
genom en aktiv lokal arbetsmarknad.
Bra resultat som behöver arbetas vidare med för att nå ännu bättre resultat. Arbetet med de
med psykisk ohälsa behöver förstärkas.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andelen inskrivna på
AMU som går vidare till
arbete eller utbildning är

75 %

minst 60 %

125 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

mer än 60 %.

Åtagande:

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin
miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.
Plan ännu inte framtagen.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 100 %

0%

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

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning verksamhet
Budget
2017

Budget
Period

Resultat
aug

Prognos
2017

Avvikelse
Prognos

Föregående
prognos

-5 675

-3 783

-5 666

-8 165

2 490

-1 080

Personalkostnader

6 714

4 476

6 781

9 574

-2 860

780

Övriga kostnader

1 678

1 119

937

1 908

-230

50

Summa Kostnader

8 392

5 595

7 718

11 482

-3 090

830

Nettokostnad

2 717

1 812

2 052

3 317

-600

-250

Intäkt

Kommentar till prognos
Arbetsmarknadsenheten visar ett prognostiserat underskott. Underskottet beror delvis på
minskade intäkter från Vadsboprojektet. Vadsboprojektet bygger på export till Kina som i
dagsläget ligger på is. Det finns även ett underskott på OSA (Offentlig skyddad anställning)
som beror på utebliven kompensation för löneutveckling sedan 2009.
I dagsläget ett ökat tryck på verksamheten med flera anställda (projektet Nyanställda och
Extratjänster) som inte genererar pengar till verksamheten. Anställningsformerna är ett stort
lyft för personer som varit deltagare i verksamheten som nu är självförsörjande, men ett
inkomstbortfall för arbetsmarknadsenheten då deltagarna inte genererar sysselsättningspoäng.
Minskad inkomst i sysselsättningsprogrammet. Tidigare år har verksamheten fått 225 kr alt.
350 kr per person och dag i sysselsättning av Arbetsförmedlingen. I dagsläget har intäkten
minskat ner till 150 kr dag och person.

Åtgärder för budget i balans
Möten inplanerade med flera chefer från flera verksamheter för att se över vad som kan göras
för att få en budget i balans.
Budgeten bygger på intäkter för deltagarna och då dessa intäkter uteblir behöver annan
finansiering identifieras. Minska antalet deltagare är olämpligt då behovet av platser är stort.
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Att ha sysselsättning är viktigt för den enskildes välmående men även för att den enskilde ska
bli självförsörjande på sikt.

Investeringar
Inga planerade investeringar.

Framtiden
Arbetet med deltagare som har psykisk ohälsa är framtidens utmaning. Det är en grupp som
ökat de senare åren.
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Kultur- och fritidsverksamhet
Kommunstyrelsens verksamheter
Verksamhetens uppdrag
Folkbibliotekets uppdrag är att:






vara en förmedlare av opartisk information till medborgarna i stort
erbjuda allmänheten att avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid
bedriva läsfrämjande och lässtimulerande verksamhet i nära samarbete med skola och
förskola
ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar
ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra
minoriteter

Kulturskolans uppdrag är att:





erbjuda alla barn och ungdomar en pedagogisk, lustfylld, skapande och frivillig
verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling
aktivt verka för att alla barn och unga - oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala,
geografiska eller ekonomiska förutsättningar kan ta del av kulturskolans verksamhet
arbeta för att få en viktig roll för såväl personlig som samhällelig utveckling
erbjuda en bred verksamhet samt ge möjlighet till specialisering och fördjupning

Kultursamordnarens uppdrag är bland annat att:





i samarbete med övriga kulturutövare samordna kulturaktiviteter för olika grupper i
kommunen i syfte att öka intresset för kulturfrågor och kulturaktiviteter.
särskilt öka tillgängligheten av kultur till barn och unga.
bistå verksamheterna med de aktiviteter som ingår i kommunens barn och
ungdomskulturplan.
vara representant för kommunen i olika kulturella nätverk.

Fritidsgården Loftet ska:



erbjuda barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid i en
trygg och drogfri mötesplats på lika villkor
arbeta aktivt för att främja ungdomskultur, integration, demokrati och jämställdhet

Simhallen ska:





undervisa barn i simning med målet att få en full simkunnighet i årskurs fem
erbjuda tider för allmänheten där simning och avkopplande vattenlek kan äga rum
ha personal som genom utbildning och erfarenhet säkerställer en trygg och hygienisk
miljö att simma och rekreera sig i
ombesörja att föreningar och det lokala näringslivet får möjlighet att hyra simhallen
för olika aktiviteter

Kommunen handhar:




Fritidsanläggningar
Verksamhetsbidrag och skötselbidrag
Föreningsregister och föreningsbidrag
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Viktiga händelser och utveckling under året
Bibliotek
Under våren var två filialer stängda inför flytt till nya lokaler.
Under våren har det varit samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan med föredrag och
författarbesök. Under sommaren har barn- och ungdomsbibliotekarien hållit aktiviteten
Sommarboken för 9 - 12-åringar. Det gav stort gensvar med många engagerade ungdomar. I
september samarbetade biblioteket med ett lokalt initiativ kring ett öppet Kungsgatan den 2
september.
Kulturskolan
Verksamheten har fått utvecklingsbidrag från statens kulturråd för ett verka för en "tillgänglig
kulturskola".
Vi har jobbat parallellt med Fritidshemmen och erbjudit den verksamheten gratis.
Kulturskolan har även arbetat i Särskolan. Tack vare bidraget från Kulturrådet har en ny
musikpedagog anställts och flera tjänster har utökats.
Simhall
Vuxna nyanlända har erbjudits gratis simskola två dagar i veckan under fem veckor. En svikt
är nu installerad, något som förhoppningsvis generar fler besökare. Simhallen har haft
problem med fukt under golv. Det har även varit inbrott.

Uppföljning mål
Åtagande:

Töreboda bibliotek stimulerar till läsning och främjar läsutveckling
Besöksantalet är bra och förväntas öka när filialerna är igång igen under hösten.
Styrmått
Antalet besökare
både fysiskt och virtuellt.
Mål; 50 000 besökare.

Utfall

Målvärde

50 000 st.

50 000 st.

Måluppfyllelse

Åtagande:

Alla som är in kontakt med någon av kommunens representanter via telefon
upplever sig väl bemötta.
Detta är ett mått för alla kommunens verksamheter.
Alla bör känna sig väl bemötta både via telefon, mail och direkta möten. Ett resultat som ska
förbättras.
Styrmått
Medborgare får ett
gott bemötande samt
svar på enkel fråga vid
kontakt via telefon. Mål
65 %.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

56

65 %

86,2 %
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Åtagande:

Medborgare som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar
Ett kommungemensamt resultat.
Alla medborgare bör få svar på en enkel fråga inom två dagar. Vad som föranleder att så inte
är fallet bör utredas.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

89 %

92 %

96,7 %

Åtagande:

Kommunens medborgare är nöjda med webbinformationen
Ett resultat som bör analyseras och kartläggas för att ta fram vilka åtgärder som ska vidtas.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Nöjdhet med
webbinformation. Mål; 80
%

67 %

80 %

83,8 %

Åtagande:

Töreboda kommun skall verka för att alla elever 7-15 år skall ha möjlighet att
delta i kulturskolans verksamhet.
Kulturskolan verksamhet har utökats senaste halvåret med hjälp av bidrag från Kulturrådet
ökat antalet deltagare i verksamheten. Målet uppfyllt.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

25 %

25 %

100 %

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

70 %

70 %

100 %

Sjukfrånvaro högst 5

5,2 %

5%

96 %

Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.

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

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

87

minst 80

108,8 %

Åtagande:

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt
Positiv måluppfyllelse. De flesta medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt.
Styrmått
Medarbetare
upplever sitt arbete
meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

91

80

113,8 %

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. Förtydligande av kommunens värdegrund behövs.
Regelbundna arbetsplatsträffar genomförs i stort sett.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

67

90

74,4 %

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

77

minst 80

96,3 %

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
Samtliga enhetschefer är väl medvetna om sin budget och arbetar för en budget i balans.
Styrmått

Utfall
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75 %

50 %

minst 75 %

66,7 %

Åtagande:

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin
miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.
Miljöarbetet är under planering och ännu inte strukturerat.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 100 %

0%

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

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning Kultur och Fritid
Budget
2017

Budget
Period

Resultat
aug

Prognos
2017

Avvikelse
Prognos

Föregående
Prognos

-1 804

-1 203

-1 524

-2 634

830

148

Personalkostnader

7 771

5 181

5 175

7 901

-130

119

Övriga kostnader

9 998

6 665

6 198

10 468

-470

-21

Summa Kostnader

17 768

11 846

11 373

18 368

-600

98

Nettokostnad

15 964

10 643

9 849

15 734

230

246

Kulturverksamhet

8 480

5 653

5 361

8 050

430

482

Fritidsverksamhet

7 484

4 990

4 748

7 574

-90

-236

Intäkt

Varav

Kommentar till prognos
Kulturverksamheten visar på ett överskott.
Det beror på att biblioteket gör ett överskott då filialbiblioteken varit stängda under våren.
Vikarier har då inte behövts vid ordinarie personals sjukdom och föräldraledighet.
Kulturskolan visar ett överskott på personalkostnader då statligt kulturrådsbidrag erhållits.
Fritidsverksamheten prognosticerar ett underskott.
Simhallen har minskade intäkter då simhallen varit stängd för reparation.
Fritidsgården har ett litet underskott beroende på utökad verksamhet under våren för att tilltala
fler ungdomar.
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Åtgärder för budget i balans
Fritidsgården För att klara en budget i balans får personalkostnaderna minskas det innebär
att de tjejkvällar och extraöppet som är planerade ställs in. Lovaktiviteter och resor skjuts på
framtiden.
Simhallen Den nyinsatta svikten kan medföra att antalet besökare ökar och ge en budget i
balans.

Investeringar

Framtiden
Biblioteket
Samarbetsprojektet där Töreboda kommunbibliotek och 7 andra närliggande kommuners
bibliotek ingår, fortlöper enligt plan. Under hösten påbörjas konvertering till nytt
bibliotekssystem och beräknas vara klart för alla 8 deltagande kommuner under första
kvartalet 2018. Därefter har vi gemensamt bibliotekssystem och låntagarna i alla kommuner
kan sedan låna fritt och återlämna på alla de 8 biblioteken. Reservationsavgiften för
låntagarna kommer att tas bort.
Kulturskolan
Det är inte klart om det finns möjlighet att söka mer bidrag från Kulturrådet. Den utökade
verksamheten har varit mycket positiv och genererat fler elever.
Simhall
En översyn av organisationen behöver göras och ev. med en arbetsledare närmare
verksamheten. Rektor på Centralskolan är i nuläget chef och har svårt att hinna med
uppgiften.
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Individ- och familjeomsorg
Kommunstyrelsens verksamheter
Verksamhetens uppdrag
Under individ och familjeomsorgen organiseras följande verksamheter:

















Administration (reception mm)
Myndighetsutövning barn/unga
Ensamkommande barn
Familjehemsverksamhet
Familjerätt
Familjerådgivning (köps av Skövde kommun)
Ekonomiskt bistånd
Budget och skuldrådgivning (köps av Mariestads kommun)
Myndighetsutövning vuxna (missbruk, våld i nära relation, kontaktpersoner)
Beroendecentrum (öppenvård till missbrukare i samarbete MTG)
UTVÄG, stöd till våldsutsatta och våldsutövare (bekostas gemensamt av Skaraborgs
15 kommuner)
Alkoholhandläggning (organiseras idag i KAS med Skara som huvudman)
Sysselsättningsprogrammet, stöd till de som står långt ifrån arbetsmarknaden
Familjestöd (stöd till barn och familjer 0-18 år)
Familjecentral (Öppen förskola, babycafé, samverkan med MVC, BVC och
socialtjänst)
Fältare (Gemensam ledning med barn/utbildning/kultur)

Viktiga händelser och utveckling under året
Gemensam verksamhet IFO
Drivs enligt plan.
Vuxen
Under perioden har 11 personer beviljats placering (3 i familjehem, 5 på behandlingshem
varav 2 med LVM, 2 har haft Tillfälligt institutionsboende och 1 våldsplacering).
Verksamheten har bedrivits enlig gällande lagstiftning men kostat mer än budgeterat. Detta
har inneburit att Vuxenenheten har varit tvungna att försöka utveckla mer effektiva
hemmaplanslösningar. För gruppen flyktingar ökar kostnaderna i takt med att statsbidragen
minskar.
Barn och ungdom
Verksamheten bedrivs enligt plan. De förändringar i arbetssätt och arbetsfördelning som
gjorts börjar sätta sig men kräver fortsatt strukturell planering. Fortsatt mycket tung
arbetsbelastning med en stor mängd komplexa ärenden och stora familjer med flera
placeringar som följd. Antalet utredningar ligger fortsatt mellan 50-60/månad.
Utredningstiderna har dock hållits enligt lagkravet. Rekryteringsläget är fortsatt tufft och alla
tjänster har inte varit besatta.
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Försörjningsstöd
Verksamheten bedrivs enligt plan. Inriktade tjänster effektiviserar arbetet och gör
handläggarna till "experter" på sina områden. Rekrytering av handläggare med gedigen
erfarenhet och kompetens har förstärkt arbetslaget. Kontinuerlig kompetensutveckling sker,
bl. a. genom extern metodhandledning.
Ensamkommande barn (15261/60030 och 60031)
Den mest avgörande förändringen vad gäller ensamkommande barn är Migrationsverkets
förändringar vad gäller ersättningssystemet till kommunerna. Ersättningsnivåerna sänks från
och med 1 juli 2017. Detta har krävt omfattande åtgärder för att får kostnaderna att gå ihop.
Handläggartjänster har minskat från 5 till 3. Alla externa placeringar plockades "hem".
Kommunen har också startat ett eget stödboende. I september 2017 går verksamheten upp
med förslag att säga upp avtalet med Gullspångs kommun, då avtalet har 9 månaders
uppsägningstid. Verksamheten bedömer inte att Töreboda kommer att ha fortsatt behov av 5
stående HVB hems platser.
Nyanlända barn med vårdnadshavare i Sverige
Inför 2017 fick verksamheten en budget för denna målgrupp. Här arbetar 2 handläggare på
heltid med att utreda anmälningar som rör nyanlända och ta hand om de barn som placerats.
Fortsatt hög inströmning av ärenden som rör nyanlända barn, flera placeringar har skett under
året. Flera av barnen är asylsökande vilket medför att vi kan återsöka kostnaderna för dessa
placeringar. Om dessa barn får uppehållstillstånd upphör den möjligheten vilket kommer att
leda till ökade kostnader.

Uppföljning mål
Åtagande:

Alla som är in kontakt med någon av kommunens representanter via telefon
upplever sig väl bemötta.
Styrmått
Medborgare får ett
gott bemötande samt
svar på enkel fråga vid
kontakt via telefon. Mål
65 %.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

56

65 %

86,2 %

Åtagande:

Medborgare som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar
KKiK nästa mätning okt-dec 2017
89 % av e-posten besvaras inom två dygn (arbetsdagar).
Medelvärde 2016: 86 % Källa KKiK 2016
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

89 %

92 %

96,7 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

92 %.

Åtagande:

Kommunens medborgare är nöjda med webbinformationen
KKiK nästa mätning sep 2017.
67 % får kommunens webbinformation till medborgarna. Nytt för 2016 är att i metoden för att
mäta detta mått ingick en självgranskningsdel. I Töreboda anser vi att vi vår hårda och
kritiska i självgranskningen.
Medelvärdet 2016: 76 % Källa: KKiK 2016
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Nöjdhet med
webbinformation. Mål; 80
%

67 %

80 %

83,8 %

Åtagande:

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån individens behov
Mätmetoden måste klargöras. Mäter man från aktualisering till beslut eller från det att man
varit på första nybesök till beslut. Skiljer sig mycket och målvärdet måste preciseras vad det
avser. Om målvärdet avser från aktualisering d.v.s. när man ringer och ber om en tid är
målvärdet alldeles för lågt satt. Avser det från nybesöksdagen håller vi oss långt under 15
dagar, ca 5- 10 dagar beroende på om individen lämnar in alla underlag som behövs för
beslut.
Styrmått
Handläggningstiden
för beslut om ekonomiskt
bistånd. Målvärde; snitt
15 dagar

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

18

15dagar

80 %

Åtagande:

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar till individens oberoende och
självständighet
Under 2015 har en brukarundersökning genomförts på IFO. Av den framgår bland annat att
80 % av kvinnorna och 86 % av männen upplevde att deras situation förbättrats efter kontakt
med socialtjänsten.
Ny undersökning var planerad hösten 2016 men pga. omfattande personalbrist fanns inte
förutsättningar för att genomföra undersökningen. Ny undersökning planeras till hösten 2017.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

80 %

80 %

100 %
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Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.
Socialtjänsten arbetar aktivt med denna fråga. Idag finns några i personalgruppen utifrån
AVONOVAS hälsoprofiler som inte har den fysiska förmågan som behövs för ett
stillasittande arbete i 8 timmar. Den personalen som berörs har fått extra samtal på Avonova.
Pausgympa och promenader på lunchen har införts för att förbättra den fysiska förmågan.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

72 %

70 %

102,9 %

Sjukfrånvaro högst 5

6,5 %

5%

70 %

%

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

85

minst 80

106,3 %

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

94

80

117,5 %

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
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

75

90

83,3 %

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

85

minst 80

106,3 %

100 %

100 %

100 %

Alla verksamheter
har regelbundna
arbetsplatsträffar där
verksamhetsfrågor lyfts

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 4 som är socialpsykologer (3 arbetar med ekonomiskt
bistånd/sysselsättningsfrågor)
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. 2 enhetschefer har flera ansvar under sig.
Detta är ett pågående och löpande arbete. Under 2017 kommer fler verksamheter att
involveras mer delaktigt i budgetarbetet för respektive verksamhet.
Familjecentralen/familjestöd har from 1 januari 2017 delegerat budgetansvar med budget i
balans.
Då nya chefer kommit in i verksamheten sedan 1 år tillbaka finns det ett behov av bistå
budgetansvariga både från verksamhetschef och ekonomikontoret så att de vill och kan
redovisa ett resultat som är bättre än budget. Budgetansvarig arbetar alltid med att försöka få
ett bättre resultat än budget.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75 %

57 %

minst 75 %

76 %
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Åtagande:

Töreboda kommun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat
genom en aktiv lokal arbetsmarknad.
Alla medarbetare på IFO har 100 % sysselsättning.
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 2018 men behöver
externt stöd och kompetens i frågan.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 100 %

0%

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

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning Individ och Familjeomsorg
Budget
2017

Budget
Period

Resultat
aug

Prognos
2017

Avvikelse
Prognos

Föregående
prognos

-25 413

-16 942

-20 443

-27 313

1 900

180

Personalkostnader

25 486

16 991

19 175

25 506

-20

-1 610

Övriga kostnader

39 696

26 464

28 552

43 976

-4 280

-1 040

Summa Kostnader

65 183

43 455

47 727

69 483

-4 300

-2 650

Nettokostnad

39 770

26 513

27 283

42 170

-2 400

-2 470

Gemensam
verksamhet

6 197

4 131

3 206

5 377

820

Vuxen

3 817

2 545

3 768

5 317

-1 500

Försörjningsstöd

8 168

5 445

5 655

8 568

-400

Flykting

3 000

2 000

1 980

3 000

18 588

12 392

12 675

19 908

Intäkt

Varav

Barn och Ungdom

-1 320

-500

-1 970

Kommentar till prognos
Gemensam verksamhet IFO
Överskottet beror på ej fördelade medel och mindre personalkostnader.
Vuxen
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Budget helår är redan förbrukad, konstaterat underskott är redan -1,5 mkr. Om INGA fler
placeringar sker sep-dec står sig detta underskott. Alla kostnader framledes ger ett utökat
underskott.
Det som orsakat större kostnader än förväntat när det gäller missbruksvården är att under
aktuell period haft totalt 11 personer placerade på familjehem, SiS och behandlingshem. 2
långvariga placeringar på Kvinnojour. Det har tillkommit extra kostnader för Stöd Vuxna
kontaktverksamhet med anledning av försök att stärka upp hemmaplanslösningarna efter
avslutade behandlingshemsvistelser.
Försörjningsstöd
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är större än förväntat jan-aug och där har vi sett en
ökning av arbetslösa ungdomar i behov av försörjningsstöd. Det har från maj till kommit
ca 10 ungdomshushåll. Prognostiserat underskott på helår är -400 tkr.
När det gäller Flykting fortsätter kostnaderna för försörjningsstöd att öka från 2016.
Barn och ungdom
HVB: Tre förälder-barn-placeringar i utredningssyfte med bra utfall. Två
familjehemsplaceringar som övergick i HVB-placeringar varav en ett av kommunens svårare
ärenden med en dygnskostnad på 13 tkr/dygn vilket kan innebära en kostnad på totalt 1,6 mkr
för resterande året. Barnet har nyligen fått en LSS-diagnos vilket öppnar upp för andra
boendealternativ och kostnadsförutsättningar. Beräknat underskott
Familjehem: Hittills under året mellan 36-44 placeringar. Idag 33 helårsplacering (inkl.
SFVH), budgeterat är 29 helårsplaceringar. 9 påbörjade och 12 avslutade placeringar hittills
under året. Beräknat underskott
Personal: Socialstyrelsen har bidragit med 1,39 mkr för kompetensförsörjning inom barn och
ungdom vilket möjliggjort tre nya tjänster.
Kontaktverksamhet: 13 avslutade insatser, 3 påbörjade. Om samma nivå året ut ett överskott
Ensamkommande/Flyktingbarn
Nyanlända barn med vårdnadshavare i Sverige: Andelen barn som placeras i denna grupp
ökar. I dag pågår totalt 12 placeringar (4 återsöks från Migrationsverket). Försök görs att
återsöka för ytterligare 6 barn dock mkt osäker fordran. Om detta inte går att återsöka
prognostiseras ett underskott.
Ensamkommande: Budget i balans då åtgärder vidtagits för att anpassa verksamheten till de
nya ersättningsnivåerna från MV.
Stödboende: Prognostiserar ett eventuellt underskott då inflyttning i Galaxen försenades 5
månader. Boendet är ännu inte fullt vilket är en förutsättning för budget i balans.

Åtgärder för budget i balans
Gemensam verksamhet IFO
Inga behov av åtgärder budget i balans.
Vuxen
Stora kostnader för placeringar gör att vi behöver hitta alternativ till den befintliga
öppenvårdsverksamheten eller utveckla befintlig verksamhet. En del har varit införandet av
Triple A som idag används av 4 klienter under en initial behandlingstid om 3 månader men
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också möjlighet att köpa boendestöd till dem som beviljats stödboende. Varje placering följs
av en tydlig eftervårdsplan där klienten ska få de bästa förutsättningar för fortsatt drogfrihet.
På ett övergripande plan pågår ett samverkansarbete med VUP genom bl.a. PILOT-projektet
gällande personer med missbruk/psykiatrisk diagnos men också ett utarbetat arbete med SIP
för att tydliggöra de olika huvudmännens uppdrag. Ytterligare 50 % tjänstgöringsgrad ska
förstärkas upp på missbrukssidan för att kunna rikta insatser i ett tidigare skede.
Flykting- aktiva åtgärder för sysselsättning och egen försörjning blir än viktigare (DUA)
Barn och ungdom
Ett pådrivande arbete för att den kostsamma HVB-placeringen skall övergå i LSSverkställighet där kommunen kompenseras av staten till viss del. Den andra HVB-placeringen
övergår i träningsboende vilket medför en halverad dygnskostnad.
Välplanerade och aktiva avslut inför det att barn 18 år/tar studenten och ska slussas ut i eget
boende och försörjning.
Aktivt genomföra vårdnadsöverflytt till de placeringar som pågått längre än tre år.
Innan placering ska alla andra behandlingsmöjligheter vara uttömda och det ska finnas en
tydlig och motiverad bedömning kring placeringstid.
Genom en mer rimlig arbetsbörda för utredarna skapas ett mer gediget och behandlande
utredningsarbete som kan motverka akuta placeringar och öppna upp för samtycke till
frivilliga insatser inom öppenvård.
Försörjningsstöd
För att minska kostnaderna för försörjningsstöd, främst bland ungdomar, kommer
sysselsättningshandläggare kopplas in redan i samband med nybesök för att i ett tidigt skede
anvisa den sökande till sysselsättning i avvaktan på insatser från Arbetsförmedlingen (UGA).
Målet är att ingen ungdom under 30 år med försörjningsstöd ska gå utan sysselsättning.
Kostnader för försörjningsstöd mäts och analyseras varje månad (antal hushåll, kostnader per
hushåll, "vanligt" fs, ungdomar, nyanlända etc.).
Åtgärder för att minska "akuta" nödpengar har initierats (när personer hävdar nöd utöver
redan beviljat bistånd) då detta har ökat.
Återsök från Migrationsverket ska genomföras.
Ensamkommande barn
Fylla alla platser på Stödboendet.

Investeringar
Inga behov av investeringar

Framtiden
Gemensam verksamhet IFO
Nya chefer i verksamheten ställer fortsatta krav på bra ledningsstöd och utbildning.
Vuxen
Lyckade behandlingsinsatser har gett ringar på vattnet och uppfattningen är inte att
missbruket ökat utan fler har motiverats till förändring. Missbruksvård kostar men kan på sikt
ge besparande effekter, framför allt när det gäller barn och unga som växer upp med
missbrukande föräldrar men också att missbrukare är en målgrupp som riskerar livslångt
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utanförskap & bidragsberoende. Behovet av missbruksvård kommer alltid ställa krav på en
tydlig och sammanhållen samverkan mellan de olika huvudmännen. Kommunen kommer
också fått ett ytterligare ansvar 2018 när det gäller spelberoende vilket kommer öka
kunskapskraven på en myndighet som av tradition alltid fokuserat på kemiska missbruk.
Barn och ungdom
De senaste åren har trenden varit en stor ärendemängd och många placeringar vilket tyvärr
bedöms kvarstå framöver. Enheten har mångdubblat sin personalstyrka. Idag bedöms antalet
utredare, snart 6, vara rimligt i förhållande till ärendemängd. Vi ser också att det är många
ärenden som idag har öppenvård som inte genomgår den förändring som krävs och det på sikt
kan bli aktuellt att placera fler barn. I och med att vi är mer personal ser och gör vi mer i våra
ärenden vilket ger merarbete men bättre resultat för barnen.
För att får fortsatt god och effektiv familjehemsvård krävs dock en utökning av handläggare
för placerade barn. Socialtjänsten har ett lagstadgat krav kring dessa barn och för att såväl
kvalité som mål för verksamheten ska hållas behövs personalförstärkning.
Försörjningsstöd
Fortsatt intensivt arbete kommer att ske för att få människor vidare i egen försörjning. SIP
används frekvent och är ett bra verktyg att samordna insatser. Samarbete avseende gruppen
nyanlända är prioriterad då detta är en grupp som kostar mer varje år. Prioriterade grupper är
också missbrukare och personer med psykisk ohälsa.
Ensamkommande barn
Regeringens flyktingpolitik liksom Migrationsverkets regler har svängt under året och det är
svårt att förutse vad som kommer att gälla i framtiden. Prognosen enligt gällande
invandringspolitik tyder på en stadig minskning av ensamkommande barn.
Handläggningstiderna hos MV är fortsatt långa vilket skapar oro och press hos de barnen,
Detta ställer krav på rätt bemötande och stöd,
För dem som får stanna återstår att utveckla integrationsarbetet och skapa förutsättningar för
god integration, självständighet och självförsörjning.
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Äldreomsorg
Kommunstyrelsens verksamheter
Verksamhetens uppdrag
Äldreomsorgen ska






bidra till individens oberoende och självständighet
ha en stabil ekonomi med budget i balans
vara en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare som präglas av ett ledarskap där
medarbetarna coachas till delaktighet och ansvar
arbeta utifrån gällande lagstiftningar samt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
(evidens)
samverka internt och externt kring den enskilde brukarens behov av vård- och omsorg

Viktiga händelser och utveckling under året
* Äldreomsorg och IFO/LSS/Socialpsykiatri blev två delar i Vård- och omsorg. Med
verksamhetschefer inom varje del och för äldreomsorgen innebar detta att två enhetschefer
delar på uppgiften som verksamhetschef för äldreomsorgen.
* Administrationen har fått nya medarbetare i form av en enhetssamordnare och en ITsamordnare för Vård- och omsorg. Nya medarbetare som har mycket nya idéer och
kompetenser inom välfärdsteknik som kommer att vara till stor hjälp och stöd inför våra
framtida utmaningar.
* Det förebyggande arbetet som genomsyrar hela verksamheten kan ge flera vinster och är
ofta långsiktigt kostnadseffektivt, men framför allt handlar det om att de äldre kan få ett gott
och självständigt liv under en längre tid.
* Hemvården i Töreboda har genomfört omorganisationen "mindre grupper" och nu har man
sex arbetsgrupper i Töreboda och en i Moholm.
* Politiskt beslut har fattats att avdelning 1 på Krabbängsgården skall läggas ned.
Verksamheten kommer att flytta till Björkängen i Töreboda Aspen gul.
* Äldreomsorgen har påbörjat en översyn vad gäller hur välfärdstekniken kan användas som
ett stöd i verksamheten.

Uppföljning mål
Åtagande:

Töreboda kommuns brukare känner sig trygga.
94 % av de brukare som har hemtjänst känner sig trygga att bo hemma med stöd från
kommunen. 94 % av de som bor på särskilt boende känner sig trygga med sitt boende och de
insatser som ges där.
Åtagande:

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet
Över 90 % av brukarna är nöjda med våra tjänster och kommunens verksamhet.
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

94 %

minst 90 %

104,4 %

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

94 %

minst 85 %

110,6 %

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

93 %

minst 90 %

103,3 %

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

83 %

minst 85 %

97,6 %

Åtagande:

Töreboda kommun styr mot god kvalitet genom ständigt förbättringsarbete.
Senior alert: Samtliga enheter registrerar och använder registret i teamarbetet.
Riskbedömningar görs kontinuerligt men uppföljningsarbetet behöver utvecklas och
förbättras.
Palliativa registret: Täckningsgraden har försämrats sedan förra mätperioden och är nu nere
på 59,6 %. Analys av resultatet pågår. Ett identifierat förbättringsområde är smärtskattningen
där fortsatta utbildnings- och införlivningsinsatser kommer att genomföras. Andelen
genomförda brytpunktssamtal förbättras stadigt genom ett gott samarbete med Närhälsans
läkare.
BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens): BPSD är ett praktiskt verktyg
som tydligt förbättrar de berördas livskvalitet. Möjligheten till NPI-skattningar och därtill
hörande bemötandeplaner måste bli en del av det vardagliga teamarbetet i högre utsträckning.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Töreboda kommun
ska nå minst 70 %
täckningsgrad i Svenska
palliativregistret

59,6%

minst 70 %

%85,1

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

76,67%

minst 90 %

85,2 %

61 %

minst 100 %

61 %

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

Bilaga - Delårsrapport 2017 Töreboda kommun

44(73)

Åtagande:

Alla som är in kontakt med någon av kommunens representanter via telefon
upplever sig väl bemötta.
Styrmått
Medborgare får ett
gott bemötande samt
svar på enkel fråga vid
kontakt via telefon. Mål
65 %.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

56

65 %

86,2 %

Åtagande:

Medborgare som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

89 %

92 %

96,7 %

Åtagande:

Kommunens medborgare är nöjda med webbinformationen
Under slutet av 2017 och under 2018 kommer Äldreomsorgen att ta ett omtag vad gäller
informationen som finns på hemsidan.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Nöjdhet med
webbinformation. Mål; 80
%

67 %

80 %

83,8 %

Åtagande:

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån individens behov
Vår bedömning är att den enskilde ofta kan få en snabb kontakt med biståndshandläggare
och/eller legitimerad för bedömning av behov. Efter en individuell bedömning kommer oftast
vård och omsorg igång inom en rimlig tid (direkt eller efter ett par dagar). Insatsen särskilt
boende kommer igång inom 20 dagar.
Åtagande:

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar till individens oberoende och
självständighet
Val av kontaktpersonal samt en aktuell genomförandeplan är verktyg för att bidra till
individens oberoende och självständighet.
Ytterligare verktyg för att stärka individens oberoende är arbetssättet På väg, det aktiverande
förhållningssättet, avstämningsmöten, samt en sammanhållen plan för individens vård- och
omsorg.
Förbättringsarbete kring detta pågår ständigt i verksamheten och mätmetoder för att påvisa
effekten utifrån den enskildes livssituation behöver tas fram.
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Styrmått
Andelen invånare 65
år och äldre som har
hemtjänst eller bor i
särskilt boende är lägre
än 12 %

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

10,6%

12 %

111,7 %

Åtagande:

Töreboda kommun ska i samverkan med Primärvården verka för en god
läkemedelsbehandling för äldre.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

7,23 %

9%

119,7 %

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.

31 %

högst 20 %

45 %

Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.
Diskussion i ledningen behöver föras för att hitta metoder som stärker medarbetarnas fysiska
förmåga att utföras sitt arbete.
Tillsammans med Avonova har Äldreomsorgen startat upp ett hälsoprojekt under hösten
2017. Projektet riktar sig till två arbetsgrupper som kommer att fokusera extra på hälsan under
ett helt år.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

62 %

70 %

88,6 %

Sjukfrånvaro högst 5

7,7 %

5%

46 %

%

Åtagande:

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende.
Över 80 % av medarbetarna i Äldreomsorgen upplever att närmaste chef visar förtroende.
Styrmått
Medarbetarna känner
att de har förtroende.
Minst indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

82

minst 80

102,5 %
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Åtagande:

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt
89 % av medarbetarna i Äldreomsorgen upplever att arbetet känns meningsfullt.
Styrmått
Medarbetare
upplever sitt arbete
meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

89

80

111,3 %

Åtagande:

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor
(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet).
Inom alla verksamheter har vi regelbundna arbetsplatsträffar där frågor kring arbetsmiljö,
budget samt mål och värdegrund finns på agendan
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

81

90

90 %

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

85

minst 80

106,3 %

100 %

100 %

100 %

Alla verksamheter
har regelbundna
arbetsplatsträffar där
verksamhetsfrågor lyfts

Åtagande:

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag
Styrmått
Andel personal inom
äldreomsorgen som har
rätt kompetens är högre
än 90 %.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

92,2%

minst 90 %

102,4 %

Åtagande:

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill
och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget
Några verksamheter inom äldreomsorgen har fått ett ökat budgetansvar bland
omvårdnadspersonalen. För att lämna över ett sådant ansvar krävs att ansvarig chef har
förberett arbetsgruppen i ett "ekonomiskt tänk" och stöttar gruppen i genomförandet att bli en
enhet med budget i balans till rätt kvalitet.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel
budgetansvariga med

73 %

minst 75 %

97,3 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

budget i balans är lägst
75 %

Åtagande:

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin
miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.
Våra boendeenheter källsorterar i möjligaste mån. Vi har investerat i cyklar till personal som
arbetar i ordinärt boende för att undvika onödig bilkörning. Nya leasingbilar är numera
hybridbilar
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 100 %

0%

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

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställningen Äldreomsorg
Budget
2017

Budget
Period

Resultat
aug

Prognos
2017

Avvikelse
Prognos

Föregående
Prognos

-23 885

-15 923

-38 415

-25 335

1 450

1 000

Personalkostnader

79 871

53 247

73 964

80 936

-1 065

-470

Övriga kostnader

57 205

38 137

42 643

60 590

-3 385

-2 600

Summa Kostnader

137 076

91 384

116 607

141 526

-4 450

-3 070

Nettokostnad

113 191

75 461

78 192

116 191

-3 000

-2 070

Gemensam
verksamhet äo

12 134

8 090

4 689

12 684

-550

-70

Utredningsenhet
ÄO

23 727

15 818

15 623

23 777

-50

30

ordinärt boende

33 433

22 289

28 163

36 493

-3 060

-2 100

Särskilt boende

43 896

29 264

29 723

43 236

660

70

Intäkt

Varav

Kommentar till prognos
* Prognosen för gemensam verksamhet är minus 520 tkr. Underskottet beror dels på ökade
kostnader för ÄO ledning där vi från 1/11-17 har en 100 % MAS funktion. Delar av ÄO
ledning har tidigare finansierats via kvalitets- och utvecklingsbidrag, nu har detta lagts in i
befintlig budget utan täckning. En planerad intäkt för konsultuppdrag för vår IT-strateg har
inte gått att verkställa, då flera andra uppdrag lagts på denna tjänst.
* Prognosen för utredningsenheten är minus 50 tkr, men vi räknar med att kunna hämta in
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detta under resten av året så vi hamnar på +/- 0.
* Prognosen för ordinärt boende är minus 3 150 tkr. I detta underskott ligger den stora delen i
budgeten som delas ut till hemvårdsgrupperna för den utförda tid som de har att utföra i sitt
uppdrag. Den budgeten är beräknad på 45 årsarbetare och uppdraget att utföra för hemvården
har under 2017 legat på mellan 56 upp till 61 årsarbetare. De 7 hemvårdsgrupperna har 2
grupper som inte klarar sitt uppdrag med budget i balans med vardera 150 tkr i prognostiserat
underskott. Underskotten här beror på en ökad kostnad för personal under sommarmånaderna.
Nattpatrullen har ett stort underskott på -300 tkr, där i ligger ökade kostnader vid en
uppsägning samt ett personalärende och ökad poolkostnad. Budgeten för leasingbilarna går
med ett stort minus på grund av en felplanering.
* Prognosen för särskilt boende (samt betalningsansvar) är plus 660 tkr.
* Sammanfattningsvis är prognosen för hela äldreomsorgen minus 2 970 tkr

Åtgärder för budget i balans
* Förebyggande och rehabiliterande insatser utifrån arbetssättet På väg.
* Teamsamverkan med täta uppföljningar vid förändrade behov.
* En återhållsamhet för utbildningar, kurser och konferenser under resterande år.
* En översyn inför detaljbudget 2018 av de licenser, systemkostnader och konsultkostnader
som ingår i denna budget och som är svår att planera inför.
* Noggrann planering vid schemaläggning och bemanning med egen personal som har fått
ökad tjänstgöringsgrad utifrån heltidsprojektet.
* Diskussioner runt välfärdsteknik förs för att kunna kvalitets höja och hitta effektiva
lösningar.
* Budgeten för leasingbilar samt rutiner runt dessa bör ses över.

Investeringar
Investeringar för viss teknisk utrustning har gjorts, men inom ramen för budgeten.

Framtiden
Satsningar har gjorts genom åren för att stärka den enskildes delaktighet och oberoende. För
att komma vidare behöver arbetssätt och metoder finslipas och utvecklas men det är viktigt att
förvalta och förfina det vi idag har. Framgångsfaktorer i detta förändringsarbete är ett tydligt
och närvarande ledarskap som coachar och ger personalen feedback i det dagliga arbetet.
Kontaktmannaskap, förebyggande och hälsofrämjande arbete, det aktiverande
förhållningssättet samt en tilltro till den enskilde individens vilja, förmåga och behov är
viktiga pusselbitar för att driva äldreomsorgen framåt.
För att stärka alla professioner är kompetenshöjning en viktig del. Under hösten 2017 och
hela 2018 kommer satsningar att göras på palliativ vård, IBIC och social dokumentation samt
hälso- och sjukvårds dokumentation.
Den nya lagen som förväntas träda i kraft 1/1 2018 gällande samverkan vid utskrivningsklar
från slutenvården kommer att kräva planering och samverkan med primärvården.
Ett av delprojekten i "Nära vård norra Skaraborg" kommer att startas upp under hösten 2017 i
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Töreboda. Detta är ett samarbete med Närhälsan och arbetsnamnen är "Multiprofessionella
team - tidig bedömning".
Avtalstecknande med en extern utförare utifrån LOV kommer med största sannolikhet att ske
under hösten 2017. Detta ger en ökad valfrihet för kommuninvånarna och kommer att påverka
olika yrkesgrupper vad gäller t ex fler aktörer att kommunicera med.
Vi står inför demografiska utmaningar de närmsta fem åren och detta måste sättas i relation
till rekrytering, bostäder och att våga pröva nya arbetssätt.
Digitaliseringen kommer att påverka Äldreomsorgen inom många områden och vi välkomnar
den delen med nya innovativa lösningar som kan stärka individens självständighet och frigöra
medarbetarna från arbetsuppgifter som går att lösa med välfärdsteknik.
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LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade)
Kommunstyrelsens verksamheter
Verksamhetens uppdrag
Målet med LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska ha goda levnadsvillkor och
kunna leva som andra utan funktionsnedsättning.
Insatserna enligt LSS är:











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

Viktiga händelser och utveckling under året
Socialpsykiatri
Verksamheten följer planering. Fortsatt stor efterfrågan från IFO om hjälp vid
hemmaplanslösningar. Antalet insatser har ökat.
Insatser LSS
Gruppbostäder LSS
I kommunen finns idag 6 LSS boenden (Kilagården, Trappan, Maskrosen, Kompassen,
Klockaren och Parkgatan) och behovet av fler platser kvarstår. Under 2017 har
Kommunstyrelsen beslutat att lägga ner gruppbostaden Maskrosen och istället starta upp ett
nytt boende enligt LSS på Krabbängsgården med inriktning mot äldre med
funktionsnedsättning. Detta kommer att ske under 2018. Planeringen är också att starta en ny
gruppbostad i Maskrosens gamla lokaler under 2018 med inriktning på unga personer som
tillhör målgruppen.
Killingen
Killingens tillbyggnad är igång och skall vara klart vid årsskiftet.
Vi har en brukare som får ta med sin assistent till avlastningen på Killingen, denna brukare
kräver även personal från Killingen ytterligare när han är där.
Fick i somras en brukare som fått beslut korttids 305 dagar/ år. Detta har verkställs och
inneburet att Killingen är bemannad varje dag och vaken natt alla dagar i veckan. Vi har inte
kunnat stänga någon vecka under sommaren som vi brukar. Detta har inneburit en stor
påfrestning när det gäller personalbemanning, att få ihop schema och inneburit stora
personalkostnader.
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Betalar för 1 Korttids/ fritids för brukare som bor i annan kommun, ett ärende avslutat efter
sommaren.
Kommer att samverka med IFO runt kontaktfamiljer, samverkar mycket med skolan runt våra
barn.
Tror att insatsen avlastning och fritids ökar hela tiden.
Avlösare
Fick i år 2 omfattande ärenden som tidigare varit personlig assistans, dessa är nu avslutade.
Kontaktperson
Ett helt nytt arbetssätt har införts för att garantera kvaliteten i insatsen och för att nå bättre
kontroll över ekonomin. Tidigare har kontaktpersonen kunnat erhålla ersättning utan att utföra
uppdraget men med det nya arbetssättet utgår ersättning endast vid inlämnad aktivitetsrapport
från kontaktpersonen.
Daglig verksamhet
Jobbcoach jobbar aktivt för att brukare skall få pröva på nya arbeten, byta arbetsplats helt
eller delvis gäller både internt och externt. Detta är önskemål som framkom vid
brukarundersökning via Pict-o-stat.
Restaurang Björkängen och Caféet har slagits ihop, fungerar bra. Vi har under året fått 8 nya
brukare som sökt insatsen daglig verksamhet.
Personlig assistans
Under året har flera nya beslut på personlig assistans enligt LSS tillkommit vilket inneburit en
kostnadsökning som inte går att påverka.

Uppföljning mål
Åtagande:

Alla som är i kontakt med någon av kommunens representanter via telefon
upplever sig väl bemötta.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

56 %

65 %

86,2 %

Åtagande:

Medborgare som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar
KKiK nästa mätning okt-dec 2017
89 % av e-posten besvaras inom två dygn (arbetsdagar). Medelvärde 2016: 86 % Källa KKiK
2016
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Medborgare får svar
på e-post inom två

89 %

92 %

96,7 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

arbetsdagar, mål minst
92 %.

Åtagande:

Kommunens medborgare är nöjda med webbinformationen
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Nöjdhet med
webbinformation. Mål; 80
%

67 %

80 %

83,8 %

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

55 %

70 %

78,6 %

Sjukfrånvaro högst 5

4,4 %

5%

112 %

Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.

%

Åtagande:

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

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

78,6

minst 80

98,3 %

Åtagande:

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

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

89,4

80

111,8 %

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.

75,6

90

84 %

Medarbetarna känner

79

minst 80

98,8 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

100 %

100 %

100 %

sig insatta i
arbetsplatsens mål. Minst
indexvärde 80.
Alla verksamheter
har regelbundna
arbetsplatsträffar där
verksamhetsfrågor lyfts

Åtagande:

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

99,09

minst 90

110,1 %

Åtagande:

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill
och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget
På LSS finns det 4 budgetansvariga enhetschefer, 2 verksamheter har delegerat budgetansvar.
Detta är ett pågående och löpande arbete. Under 2018 kommer fler verksamheter att
involveras mer delaktigt i budgetarbetet för respektive verksamhet. Fler gruppbostäder
beräknas få delegerat budgetansvar under 2018.
Då nya chefer kommit in i verksamheten sedan 1 år tillbaka finns det ett behov av bistå
budgetansvariga både från verksamhetschef och ekonomikontoret så att de vill och kan
redovisa ett resultat som är bättre än budget. Budgetansvarig arbetar alltid med att försöka få
ett bättre resultat än budget.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75 %

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.
Detta är ett utvecklingsarbete som behöver ske på LSS. Idag arbetar inte verksamheten aktivt
med denna fråga men nya krafttag skall ske inför 2018 men behöver externt stöd och
kompetens i frågan.
Styrmått
Samtliga
förvaltningar/verksamheter
har senast juni månad
2017 antagna planer med
mål och strategier för

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

0%

minst 100 %

0%
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

hållbar utveckling

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning LSS
Budget
2017

Budget
Period

Resultat
aug

Prognos
2017

Avvikelse
Prognos

Föregående
Prognos

Intäkt

-5 144

-3 429

-21 990

-31 074

25 930

22 935

Personalkostnader

44 679

29 786

48 534

70 229

-25 550

-23 870

Övriga kostnader

21 190

14 127

15 094

22 670

-1 480

-625

Summa Kostnader

65 869

43 913

63 628

92 899

-27 030

-24 495

Nettokostnad

60 725

40 483

41 638

61 825

-1 100

-1 560

Gemensam
verksamhet

6 942

4 628

3 558

5 942

1 000

Socialpsykiatri

4 727

3 151

2 492

4 527

200

24 701

16 468

16 431

24 101

600

400

Daglig verksamhet

7 824

5 216

5 028

7 954

-130

150

Personlig
assistans

9 768

6 512

8 924

11 968

-2 200

-1 360

Övriga Insatser
LSS

6 764

4 509

5 204

7 334

-570

-750

Varav

Boende LSS

Kommentar till prognos
Gemensam verksamhet LSS
Överskott pga. av ej fördelade medel.
Boende LSS
Elevhem - har två ungdomar som går på skola i Tidaholm, en ungdom slutade i somras men
det har kommit en ny ungdom från och med höstterminen.
Boende unga - Har idag 2 familjehem. Ett av dessa kommer upphöra under september månad,
då även insatsen avlastning i ärendet upphör Brukaren i fråga flyttar till kommun som den
bott under hela sin uppväxt. Kommer ge ett överskott.
Gruppbostäder/vuxna- Alla 6 boenden prognostiserar budget i balans
Socialpsykiatri
En mycket flexibel verksamhet som på ett kostnadseffektivt sätt möter verksamhetens behov.
Övriga insatser LSS
Killingen
Killingen arbetar aktivt med årsarbetstid, ett måste på Killingen som har en sådan extremt
varierande verksamhet från vecka till vecka.
Har under sommaren vi verkställt ett ärende som tidigare varit personlig assistans, vilket
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innebär att insatsen är 305 dagar avlastning/år. Detta är ett ärende som det behövs en personal
på brukaren all vaken tid och även vaken natt, Samverkar med IFO i ärendet.
Fortsätter att sälja plats till 2 kommuner (en avslutas 170930).
Avlösare LSS
Fick beslut på två omfattande ärenden som tidigare varit personlig assistans, dessa är nu
avslutade.
Ett av ärendena är nu personlig assistans, det andra har fått annan insats.
Kontaktperson
Prognosen visar på ett underskott.
Ledsagaromsorg
Prognosen visar på en budget i balans.
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet har från och med i år fördelat budgetansvar, fördelat på 3 verksamheter.
Bildverkstaden - budget i balans
Hantverksboden - prognos -130,00 kr på personal. Har varit mycket både korta och långa
sjukskrivningar. Avonova inkopplad på 2 ärenden. Sjukfrånvaron är inte kopplad till arbetet,
utan hela livssituationen. En av dessa personer har slutat efter sommaren.
Granhaga - ett överskott på personal. Här jobbar fler arbetsledare och man kan gå kort ibland
vid frånvaro. Intäkterna förväntas ge ett litet överskott, det mesta kommer från Daloc.
Personlig assistans
Prognosen för personlig assistans visar på ett underskott på ungefär 2 200 000 kr.
Underskottet beror främst på nytillkomna beslut under innevarande år vad gäller personlig
assistans där kostnadsökningen beräknas uppgå till 1 200 000 kr för 2017.
Omställningskostnader för personal på omkring 600 000 kr i ett avslutat assistentärende är
ytterligare en bidragande orsak till det prognostiserade budgetunderskottet. För att förklara
resterande underskott behövs ytterligare analyser genomföras.

Åtgärder för budget i balans
Boende LSS
Elevhem - Följer upp elevhemsinsatsen. Träffar grundskolan för att få mer information om
vilka som kan tänkas söka gymnasium på annan ort med boende.
Boende unga - Följer upp Familjehemmet kontinuerligt, familjehemmet är i kommunens regi
och för budget i balans skall konsulentstödda familjehem undvikas så långt det är möjligt
därav inlett samarbete med IFO:s familjehemssekreterare.
Gruppbostäder vuxna- Budget i balans i alla 6 gruppbostäder inga behov av åtgärder.
Socialpsykiatri
Inga behov av åtgärder budget i balans
Övriga insatser LSS
Killingen
Jobbar med årsarbetstid, schema görs månad för månad. Gör beläggning för verksamheten
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och planerar personal efter det. Förändrar i schemat då det inträffar nyuppkomna situationer.
I år kan vi inte stänga någon vecka under sommaren då behov av fritids/avlastning finns under
hela sommaren. Det har vi tidigare år kunnat göra.
Aldrig tidigare varit så många barn/ ungdomar som beviljats korttids/fritids.
Det stora underskottet beror på ett ärende/ insats som bifölls i början av sommaren och där vi
inte budgeterat för en sådan omfattande insats.
Avlösare LSS
Avlösare är anställda på timme, har koll på att endast de timmar som beslutats om de utförs.
Kontaktperson
Ett förändrat arbetssätt med bättre kontroll på ekonomin har implementerats. Varje månad får
kontaktpersonerna lämna in en aktivitetsrapport, alltså att de utfört sitt uppdrag för att få lön.
Detta medför också bättre kontroll att insatsen verkligen utförs.
Ledsagare omsorg
Ingen åtgärd är nödvändig då prognosen visat på ett överskott
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet har gemensamma APT, vi ser över hur vi kan hjälpa varandras
verksamheter med personal och stötta upp för att inte behöva ta in så mycket vikarier.
Sommarbetet mellan alla grupper förbättras hela tiden, pratar om det på APT.
Avonova kopplas in så fort som det behövs.
Personlig assistans
Det prognostiserade budgetunderskott som är relaterat till nya beslut på personlig assistans
enligt LSS finns ingen möjlighet att påverka. Omställningskostnaden för övertalig personal
har det aktivt arbetats med genom tillfälliga placeringar under omställningstiden. En noggrann
analys av det resterande underskottet skall genomföras.

Investeringar
Investeringar i bredband/teknik för uppkoppling måste genomföras i flera av våra
gruppbostäder.
Inköp av datorer till alla personlig assistentgrupper.
Inventarier till ombyggda Killingen ca 100 tkr
Under 2018 kommer det behövas inhandlas en del inventarier till Krabbängsgårdens nya
gruppbostad samt renovering och iordningställande av " Nya Maskrosen".

Framtiden
Socialpsykiatri
Hur skall vi organisera vår verksamhet för att kunna hjälpa IFO med hemmaplanslösningar?
Viktiga frågar att titta vidare på.
Boende
Minst 2 nya gruppbostäder behövs i Töreboda, många personer i kö. Ny chef behöver
Bilaga - Delårsrapport 2017 Töreboda kommun

57(73)

rekryteras.
Övriga insatser LSS
Killingen
Killingen håller just på att byggas ut, detta för att en grupp inom daglig verksamhet skall få
plats. Ombyggnaden skall vara klar vid årsskiftet 2017. På Killingen kommer det därefter att
finnas ett rum att använda vid akutboende eller som elevhem vid behov.
Prognostiserar ett fortsatt hårt tryck på platserna på Killingen och att alla helger kommer att
hållas öppet.
Även många ungdomar som har fritids. Troligtvis kommer behovet av både avlastning och
fritids öka, den stora utmaningen är att få ungdomar med alla olika diagnoser att fungera i
grupp med varandra samt även få deras anhöriga att acceptera detta.
Avlösare LSS
Samarbetar med Biståndsenheten och enligt dem så tror de att insatsen avlösare kommer att
öka.
Viktigt att ha med detta inför framtiden.
Daglig verksamhet
Antalet brukare ökar. Många av de brukare som söker insatsen önskar arbete externt, vår
jobbcoach jobbar aktivt med den målgruppen
Samarbete med Kanalslussen påbörjas under hösten, fungerar mycket bra. Sköts från vår sida
genom Jobb-coachen.
Resultat av Pict-o-staten visar på att vi har mycket nöjda brukare i Töreboda. Ett bevis på att
personalen jobbar bra, men hela tiden kommer nya utmaningar.
Kommer under 2017 påbörja fördelat budgetansvar till grupperna
Vi får en ny målgrupp inom LSS, brukare som är missbrukare och även suttit i fängelse. Hur
ska vi möta dessa nya brukar? Nya utmaningar i detta att målgruppen förändras.
Personlig assistans
Verksamhetsområdet personlig assistans riskerar att drabbas av omfattande kostnadsökningar
vid omprövningar av rätten till assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken då
prövningen sker utifrån en striktare rättspraxis än tidigare.
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IT-nämnd
Gemensamma nämnder
Nämndens uppdrag
IT-nämndens uppdrag är reglerade i Reglemente och Samarbetsavtal inom MTG och innebär i
korthet att:




tillhandahålla drift, support och förvaltning av system och nätverksmiljön för
verksamheterna i medlemskommunerna och dess kommunala bolag.
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 under året
Under första halvåret 2017 har bl. a följande genomförts.
IT-avdelningen har fortsatt det påbörjade arbetet med en intern omorganisation och översyn
av ansvar och roller i syfte att effektivisera drift- och supportarbetet samt frigöra resurser och
möta upp det ökade behovet av verksamhetsutveckling med stöd av IT från kommunernas
verksamheter. Kompetensutvecklingsplaner är framtagna och påbörjade där det även ingår
kompetensöverföring för att dubblera kunskap och minska sårbarheten.
Verksamhetsdialogen har fördjupats kring utveckling och digitalisering, bl. a ett samarbete
med Utbildningsförvaltningarna i MTG kring digitaliseringsstrategi.
För att säkerställa drift av verksamhetssystem har avveckling och uppgradering genomförts av
gamla servrar där support och utveckling på operativsystemen kommer att upphöra.
Drift av MTGs IT-miljö har varit stabil och inga större driftavbrott eller incidenter finns att
rapportera.
IT-supporten har under perioden besvarat och löst ca12.200 ärenden

Bilaga - Delårsrapport 2017 Töreboda kommun

59(73)

Uppföljning mål
Åtagande:

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende.
IT-nämnden
IT-nämnden uppfyller inte målet.
Resultatet är inhämtat från den medarbetarenkät som genomfördes under våren. En
omorganisation kring ansvar och roller pågår på IT-avdelningen vilket troligtvis påverkat
resultatet men frågan kommer hanteras i den fortsatta medarbetarutvecklingen på ITavdelningen.
Styrmått
Medarbetarna känner att de
har förtroende. Minst indexvärde
80.

Utfall

Målvärde

66

minst 80

Åtagande:

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt
IT-nämnden uppfyller målet.
Resultatet är inhämtat från den medarbetarenkät som genomfördes under våren och är ett
underlag i den fortsatta medarbetarutvecklingen på IT-avdelningen
Styrmått
Medarbetare upplever sitt
arbete meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

Utfall

Målvärde

80

80

Åtagande:

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill
och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget
IT-nämnden uppfyller målet och har i delårsbokslutet ett positivt resultat (+1476 tkr) samt en
prognos som pekar på en budget i balans och ett positivt resultat även på helåret.
Delårsresultatet är högt beroende bl. a på personalvakans och föräldraledighet samt att större
investeringar är planerade först under hösten.
Styrmått
Budget i balans för ITnämnden

Utfall

Målvärde

100 %

minst 100 %

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning

Intäkt
Personalkostnader

Budget
2017

Budget
Period

Resultat
aug

Prognos
2017

-20 567

-13 711

-13 098

-20 567

13 061

8 707

7 745

13 061

Bilaga - Delårsrapport 2017 Töreboda kommun

Avvikelse
Prognos

Föregående
prognos
1 000
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Övriga kostnader
Summa Kostnader

Budget
2017

Budget
Period

Resultat
aug

Prognos
2017

7 507

5 004

3 877

7 507

-1 000

20 567

13 711

11 622

20 567

-1 000

Nettokostnad

Avvikelse
Prognos

Föregående
prognos

-1 476

Kommentar till prognos
Utfall för delårsuppföljning augusti 2017 är +1476 tkr.
Prognos för helåret pekar på en fortsatt budget i balans och ett positivt resultat även vid
årets slut.
IT-avdelningen har under delåret haft personalvakans, viss personalomsättning med "glapp"
innan ny personal fanns på plats samt längre föräldraledigheter som gett lägre
personalkostnader än budgeterat. Ytterligare personalvakans under hösten kan innebära behov
av att köpa in extraresurser i form av tillfällig personal eller konsulter.
Planerat utbyte av server/lagring/backup lösning har senarelagts under året både av
ekonomiska skäl och tidsbrist men kommer i så fall att öka på kostnadsbilden under andra
halvåret.
Ovanstående påverkansfaktorer kommer hanteras så att budgeten inte överskrids utan visar ett
positivt resultat även på helåret.

Åtgärder för budget i balans
Uppföljning och prognos 2017 visar på en budget i balans och ett positivt resultat på
helåret.
Åtgärder utöver den extra månatliga uppföljningen är därför inte planerade i nuläget.

Investeringar
IT-avdelningen hanterar kapitalkostnader och ränta på avskrivningar inom befintlig
driftbudget.
2016 fanns investeringsbehov och investeringsmedel avsatta men eftersom driftbudgeten för
2016 var samma som för 2015 fanns inte utrymme för utökad investering.
Under 2017 kommer tidigare investeringar att slutavskrivas vilket ger ekonomiskt utrymme
för planerade utbyten av bl. a server/lagringslösning där upphandlingsarbetet beräknas att
genomföras under andra halvåret 2017.

Framtiden
Den pågående digitaliseringen inom samhället kommer att fortsätta avspeglas inom
kommunens verksamhetsutveckling och ge en ytterligare ökad efterfrågan på IT-avdelningens
stöd och tjänster tidigt i utvecklingsarbetet.
Under andra halvåret 2017 kommer arbetet fortsätta med att ta fram en ny finansieringsmodell
för IT-tjänster. Denna kommer att starta upp 2018 och trimmas in så att budget för ITkostnaderna under kommande år flyttas över till beställande verksamheter.
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En pågående utredning om införande av E-tjänsteplattform i egen regi (MTG) eller i
Skaraborgssamverkan kommer att medföra arbete både för IT-avdelningen och
verksamheterna. Lösningen behöver införas skyndsamt för att möta upp både interna och
externa krav på e-tjänster från MTG-kommunerna.
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Ekonominämnd
Gemensamma nämnder
Nämndens uppdrag
Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan 2008 en gemensam ekonominämnd med ett
gemensamt ekonomikontor. Ekonominämndens uppdrag är att





Leda och styra de olika ekonomiprocesserna årsbudget och flerårsplan
Ta fram årsredovisning, delårsrapport, tertialrapport samt löpande
ekonomiadministration.
Utbilda och vara ett konsultativt stöd till ekonomiansvariga chefer och handläggare i
de båda kommunerna.
ständigt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, i syfte att utveckla och
effektivisera ekonomiprocesserna.

Viktiga händelser under året
Under året har bland annat ett arbete med att revidera målpaketen i såväl Töreboda som
Gullspångs kommun genomförts. Utbildningsinsatser i form av föreläsning avseende ekonomi
har arrangerats. Vidare har workshops initierats och genomförts avseende såväl målpaket som
ekonomi. Arbetet med införande av en ny prognosmodul har genomförts i båda kommunerna.
Även E-faktura har införts.
Ekonomienheten är nu fullt bemannad efter rekryteringar under våren.

Uppföljning mål
Åtagande:

Ekonomikontoret verkar för att kommuninvånarna blir upplysta om
kommunens verksamhetsresultat
Tre av tre möjliga kriterier ska uppfyllas enligt KKIK´s (Kommuners kvalitet i korthet)
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 kommunens årsredovisning 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).
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Utfall

Målvärde

100

100 %
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Åtagande:

Samtliga chefer och ekonomiadministratörer som vänder sig till
ekonomikontoret upplever ett gott bemötande.
Enkätundersökning har ännu inte genomförts under 2017. Senast genomförda undersökning
visade dock att målvärdet 85 % hade uppnåtts, avseende att samtliga chefer och
ekonomiadministratörer som vänder sig till ekonomikontoret känner sig väl bemötta. Under
hösten kommer en ny enkätundersökning att genomföras.
Styrmått
Nöjda medarbetare

Utfall

Målvärde

85

minst 85

Åtagande:

Samtliga chefer får utbildning inom ekonomiområdet.
Samtliga chefer och ekonomiadministratörer ska ges minst två utbildningstillfällen per år.
Utbildning har erbjudits och genomförts avseende "skrivstugor" i Stratsys vid ett flertal
tillfällen. Flera olika work-shoptillfällen har också erbjudits och genomförts avseende
rapportuttag/uppföljning mm i ekonomisystemet. Vidare har utbildning kring
fakturahantering, upphandling mm genomförts. Målet är uppnått.
Styrmått
Chefer och
ekonomiadministratörer ges minst
två utbildningstillfällen per år.

Utfall

Målvärde

6

minst 2

Åtagande:

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill
och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget
Genom kontinuerliga möten och avstämningar med verksamheternas enhetschefer och
verksamhetschefer, framtagande av information, utbildningsinsatser, utveckling av system
och rutiner säkerställs att budgetansvariga får ett fullvärdigt underlag för att styra och hantera
sin ekonomi. Då nya chefer kontinuerligt kommer in i verksamheten kommer det alltid finnas
ett behov av bistå budgetansvariga så att de vill och kan redovisa ett resultat som är bättre än
budget.
Styrmått

Utfall

Målvärde

0%

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

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning

Intäkt
Personalkostnader

Budget
2017

Budget
Period

Resultat
aug

Prognos
2017

Avvikelse
Prognos

Föregående
prognos

-6 862

-4 575

-4 670

-7 012

150

150

5 448

3 632

3 190

5 098

350

300
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Budget
2017

Budget
Period

Resultat
aug

Prognos
2017

Avvikelse
Prognos

Föregående
prognos

Övriga kostnader

1 414

943

728

1 214

200

150

Summa Kostnader

6 862

4 575

3 918

6 312

550

450

-752

-700

700

600

Nettokostnad

Kommentar till prognos
Nämnden för ekonomiadministration prognostiserar ett överskott gentemot budget uppgående
till +700 tkr.
Orsakerna till avvikelserna finns inom såväl kostnads- som intäktssidan. Intäkterna förväntas
visa överskott till följd av att ekonomienhetens åtagande gentemot de kommunala bolagen,
främst Skagerns Energi AB, har ökat i omfattning.
Beträffande ekonominämndens kostnader prognostiseras ett större överskott avseende
personalkostnader. Orsaken till detta beror på vakanta tjänster vid ekonomienheten under det
första halvåret. Även övriga kostnader, främst avseende kapitalkostnader, förväntas visa
överskott gentemot budget.
Töreboda kommuns del av prognostiserat utfall uppgår till 450 tkr och för Gullspångs
kommuns del till 250 tkr.

Åtgärder för budget i balans
Ekonominämnden prognostiserar ett överskott varför åtgärder för att uppnå en budget i balans
inte behöver vidtas.

Investeringar
Det finns inte några budgeterade investeringsanslag innevarande år inom ramen för Nämnden
för ekonomiadministrations verksamhet.

Framtiden
Ekonomienheten står inför stora utmaningar och åtaganden avseende införande av
komponentavskrivningar, ny finansieringsmodell avseende IT-kostnader inom ramen för
MTG-samarbetet, fortsatt utveckling av rutiner kring budget och prognos, intern kontroll mm.
Rekvirering av statsbidrag avseende schablonbidrag, ensamkommande flyktingbarn mm från
Migrationsverket ställer också högre krav på redovisning, uppföljning och kontroll. Under
hösten planeras en enkätundersökning kring hur ekonomienhetens uppfattas.
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Lönenämnd
Nämndens uppdrag
Lönenämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda, Gullspång, Karlsborg och
Tolkförmedling väst
Ansvarsområde






Utför löneadministrativa arbetsuppgifter.
Sköter systemförvaltning och planering av lönesystem.
Ansvarar för pensions- och försäkringsfrågor.
Utbildar och informerar inom löneadministration.
Sluter avtal med leverantörer av personal- och lönesystem, schemasystem och för drift
av lönesystemet.

Viktiga händelser och utveckling under året









Utbildning i utdata har genomförts under det första halvåret.
En översyn av kostnaden per lönespecifikation för MTGK-kommunerna är
genomförd. En fördelningsmodell har tagits fram som beskriver skillnaderna i
arbetsbelastning för lönekontoret mellan kommunerna.
Lönekontoret har gjort en genomgång av möjliga förbättringsåtgärder för respektive
kommun.
E-lönespecifikationer via mail till de anställda i kommunerna är genomförd.
Under året har möten med de samverkande kommunerna och leverantör för personaloch lönesystemet genomförts. Detta inför en eventuell förlängning av avtalet.
Lönekontoret anlitar Pensionshjälpen från KPA fr.o.m. maj och året ut.
Två uppgraderingar av personal- och lönesystemet har genomförts. En av dessa har
haft en större omfattning.
En utvärdering av lönenämndens verksamhet är beslutad av lönenämnden, en enkätunderundersökning har genomförts. KPMG genomför utvärderingen. Redovisning
sker hösten 2017.

Uppföljning av leveransåtagande/mål
Leveransåtagande:

Kostnadseffektivitet skapas genom en hög nivå på arbetsprocesser, arbetssätt
och administrativa verktyg.
På grund av många nyanställningar har en viss del av detta arbete inte fått det utrymme som
det borde ha. Men successivt när de nya kommer in i arbetet kan fokus på arbets- process,
arbetssätt och administrativa verktyg återgå i full skala.
Styrmått
Årlig utvärdering av
arbetsprocesser, arbetssätt och
administrativa verktyg.
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Utfall

Målvärde

100

minst 100
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Leveransåtagande:

I Lönenämnden säkerställer internkontrollen en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet.
Arbetet med beslutade internkontrollpunkter för 2017 genomförs och avrapporteras till
lönenämnden, Gullspångs kommun och revisionen.
Styrmått
Minst två kontrolltillfällen per år
(kostnadseffektivitet verksamhet)

Utfall

Målvärde

2 tillfällen

minst 2 tillfällen

Leveransåtagande:

Personal- och lönesystemet utvecklas till en nivå som motsvarar de behov
som finns ute i verksamheterna.
En genomgång görs med leverantören av personal- och lönesystemet 8 september där
representanter för kunderna medverkar och där de har haft möjlighet att påverka det som tas
upp med leverantören och vad leverantören skall visa eller informera om när det gäller
systemet och dess framtida utveckling.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Minst 85 procent av användarna
är nöjda

85 %

minst 85 %

Leveransåtagande:

Driftsäkerheten säkerställs genom kontinuerliga uppföljningar och planerade
driftsmöten.
Driftmöten planeras och genomförs under året enligt den planering som är framtagen.
Uppföljningar görs även utöver dessa fastställda driftmöten.
Styrmått
Minst fyra driftsmöten per år.

Utfall

Målvärde

4

minst 4

Leveransåtagande:

Samtliga som kontaktar lönekontoret upplever att de får svar på sina frågor
rörande löner och frågor kopplade till lön.
En enkätundersökning genomförs av PWC under hösten där kunderna ges möjlighet att svara
på frågor om kontakten med lönekontoret. Denna kommer att delges lönenämnden och
därefter lönekontorets medarbetare. En genomgång har gjorts med Karlsborg under det första
halvåret när det gäller servicen till chefer med flera.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Minst 85 procent är nöjda.

85 %

minst 85 %

Leveransåtagande:

Besökare på kommunens intranät-sida är nöjda med den information man får
som ligger inom lönekontorets ansvarsområde.
Genom enkätundersökningen som utförs av PWC under hösten skall uppfyllandet av detta
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mål kunna besvaras.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Minst 85 procent är nöjde med
informationen.

85 %

minst 85 %

Leveransåtagande:

Dialogen i hela organisationen utvecklas så att alla medarbetare känner till vad
som händer såväl på den politiska nivån som på tjänstemannanivån.
Kontinuerlig information och dialog genomförs genom arbetsplatsträffar.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Nöjda medarbetare. En
undersökning görs årligen, 80 %
skall vara nöjda. En psykosocial
arbetets enkät.

90 %

minst 80 %

Leveransåtagande:

Medarbetarna inom alla verksamhetsområden har inflytande över sin vardag
och kan påverka det dagliga arbetet.
Varje medarbetare har ett tydligt ansvar för arbetsplanering och utförande av de dagliga
arbetsuppgifterna och kan därmed påverka hu arbetsuppgifterna genomförs.
Styrmått

Utfall

Målvärde

Minst 80 % nöjda medarbetare

90 %

minst 80 %

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning
Budget 2017

Prognos 2017

Avvikelse
helårsprognos

-11 162

-10 862

-300

Personalkostnader

7 276

6 876

400

Övriga kostnader

3 886

3 686

200

11 162

10 562

600

-300

300

Intäkt

Summa Kostnader
Nettokostnad

Kommentar till resultat
Delårsresultatet till och med augusti visar på ett plusresultat på 300 000 kronor.
Resultatet beror framförallt på lägre personalkostnader under perioden. Det har varit
personalvakanser under tiden januari-augusti.
Prognosen är ett plusresultat på 400 000 kr för helåret.

Investeringar
Inga investeringar har tillkommit under tiden januari-augusti.
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Framtiden
Inventering av önskemål och krav från kunderna görs inför en förlängning av avtalet med
leverantören av personal- och lönesystemet. Visning av olika funktioner i systemet och
leverantörens syn på utveckling av personal- och lönesystemet.
Beslut fattas under hösten hur administrationen av pensionerna skall hanteras framöver.
Översynen av kostnaden per lönespecifikation för MTGK-kommunerna fortsätter med en
kontinuerlig uppföljning. Detsamma gäller för fördelningsmodellen som beskriver
skillnaderna i arbetsbelastning för lönekontoret mellan kommunerna.
Arbetet med möjliga förbättringsåtgärder för respektive kommun fortsätter.
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Miljö-och byggnadsnämnd
Viktiga händelser och utveckling under året
Hela nämndens ärendehantering är fortsatt hög, bygglovsansökningar ligger på en hög nivå,
livsmedelsinspektioner och nya livsmedelsanmälningar likaså, klagomål som hanteras av
hälsoskyddet är fler än vad som kan hanteras och prioriteringen är hård. Miljötillsynen arbetar
också utifrån att prioritera de anläggningar som ska ha årlig tillsyn och inkomna ansökningar,
tillsyn utöver det görs sparsamt.
Alla tjänster i verksamheten är tillsatta. Sjukfrånvaro är lägre än samma period i fjol och har
gått från ett medel för de första sju månaderna på 4,9 % år 2016 till 2,7 % i år.
Tiderna för registrering av inkommande handlingar har varit pressad och fokus är och har
varit på nya ärenden, inkomna handlingar släpar emellanåt efter i registreringen då inflödet är
stort. Omfördelning av arbetsuppgifter har gjorts för att lätta på trycket på byggassistenten
och under sista delen av perioden ligger ärendehanteringen i stort sett i fas.
Verksamheten driver digitaliseringen av ärendehanteringen framåt tillsammans med
systemleverantörer och IT-avdelningen. Både interna och externa lösningar i IT-miljö och
verksamhetssystem behövs för att möta kundernas förväntningar på e-tjänstlösningar
En översyn av arbetsrutiner och ärendeflöden pågår under året för att klara god kundservice
och kommande nämndmål.
Byggavdelningen deltar även detta år i undersökningen Insikt om kundnöjdhet rörande
bygglovshantering.
Nyheter i tobakslagstiftningen rörande e-cigaretter och ansökan om försäljningstillstånd för
tobak innebär nya arbetsuppgifter och rutiner.

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning
Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Prognos

Övriga verksamhetskostnader
Bygglovshantering
Livsmedelstillsyn

270
4 024
911

0
3 909
911

270
115
0

Tobakstillsyn
Miljöbalkens område

86
6 182

86
6 182

0
0

0

115

-115

-5 688
5 785

-5 688
5 515

0
270

Miljöstrateg
Kommunbidrag från Töreboda och
Gullspång
Summa
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Kommentar till resultat
Övriga verksamhetskostnader: Buffert
Bygglovshanteringen: Verksamheten bedöms göra ett överskott mot budget, förutsatt att
antalet ärenden håller en jämn nivå under året.
Livsmedelstillsyn: Verksamheten har fakturerat ut sina årsavgifter och har en bit kvar för att
nå budgeterade intäkter. På årsbasis bör verksamheten hålla sin budget om inte oförutsedda
kostnader tillkommer.
Tobakstillsyn: Verksamheten förväntas hålla sin budget.
Miljöbalkens område: I fjol hade verksamheten svårt att hålla sin budget. En viss osäkerhet
finns även i år men förutsättningarna att hålla budgeten ser bättre ut i år då intäkterna hittills
är i bättre balans. En förutsättning är att verksamheten kan hålla kostnader nere och detta
främst genom att utbildningsinsatser utöver systemkonverteringen inte tillkommer under
hösten.
Miljöstrateg: Kostnader för miljöstrateg ryms i verksamhet miljö och byggs budget.

Bilaga - Delårsrapport 2017 Töreboda kommun

71(73)

Teknisk nämnd
Nämndens uppdrag
Tekniska nämndens uppdrag består av följande verksamhetsområden:







Fastighetsavdelningen, som förvaltar kommunens eget ägda byggnader och är också
den verksamheten som driver de investeringsprojekt som rör fastigheterna
Städavdelningen, som i huvudsak städar i kommunens verksamhetslokaler
Gatuavdelningen, som dels ansvarar för att kommunens gator och torg är hela och
säkra och dels skötseln av parker och grönytor. Under gatuavdelningen ligger också
trafikfrågorna.
Kart- och Mätverksamheten, som ansvarar för att kommunens kartor är uppdaterade
och att fastighetsgränser och byggnader är inmätta. Att ständigt utveckla
kartinformationen och göra den tillgänglig såväl inom kommunens verksamheter som
till medborgarna ligger inom ansvarsområdet.
VA-avdelningen, som ansvarar för att producera ett dricksvatten med god kvalitet och
samtidigt rena det spillvatten som uppstår med våra avloppsreningsverk.

Viktiga händelser under året
Fastighet: Behovet av lokaler till skola och förskola är fortfarande stort. Renovering av
Centralskolans Hus-D är klart och nu pågår arbetet med elevcafé och planering för kommande
etapper. Björkängsskolan har fått ytterligare lokaler.
Gata: En anpassning och omgestaltning av delar av Östra Torggatan är genomförd till ett
mycket gott resultat. Utbytet av gatubelysningen till LED är påbörjad dock med ett ordentligt
eftersläp i genomförandet av den entreprenör vi anlitat.
VA: Arbete med för att ta fram underlag för den ombyggnad av Töreboda avloppsreningsverk
som planeras. Upphandling av entreprenör har pågått under sommaren.
Kart & Mät: Webbkartor på kommunens hemsida, mätning kvarteret Hästen, Fölet samt
Kanalparken. Projekteringsmätning Sötåsenvägen.

Uppföljning ekonomi

Administrativ avdelning
Kart- och mätavdelning
Städavdelning
Gatuavdelning
Fastighetsavdelning
Bostadsanpassning

Budget
2017
416
275
0
6 646
10 190
1 250

Prognos
2017
416
275
0
6 646
10 990
1 250

Avvikelse
Prognos
0
0
0
0
-800
0

Summa skattefin. vht och avgifts fin.vht.
Inkl. bostadsanpassning

18 777

19 577

-800

VA-avd.

-5 943

-6 443

500

Bilaga - Delårsrapport 2017 Töreboda kommun

72(73)

Kommentar till prognos
Prognosen till delårsrapporten visar på ett underskott för den skattefinansierad verksamhet
med 800 tkr, medan den avgiftsfinansierad verksamhet uppvisar en prognos överskott om
500 tkr. Underskottet finns inom Fastighet, dels beroende av kostnaden för installation av en
hiss på biblioteket med 400 tkr, dels underhållskostnader utöver budget som uppstått i
samband med pågående investeringsprojekt. Kilenskolan belastas med 200 tkr i kostnader för
ett nytt tillgänglighetsanpassat kök. Ridhuset har fått ett nytt underlag, vilket belastat
driftsbudgeten med 100 tkr. Vid Mogårdsvallen har man tagit en kostnad om 110 tkr.
Åtgärder i form av allmän återhållsamhet bedöms tillräckliga. Energikostnaderna är fortsatt
låga. En medveten plan på att göra mindre men tydligt märkbara underhållsåtgärder påverkar
kostnaderna.
VA har något lägre kostnader för personal samt energi, samt att i avvaktan på större
investeringsprojekt ligger man lågt med underhållskostnad, detta genererar ett överskott.
I prognosen för kommunen redovisas enbart det skattefinansierade resultatet.

Åtgärder för budget i balans
Investeringar
Fastighet: Centralskolans pågående arbeten fortsätter. Lilla Börstorps stödboende är
överlämnat till verksamheten, så och Björkängs senaste modul. Oklarheter kring hur medel
för nya lokaler för skola och förskola skall avvändas gör att dessa projekt ligger på is.
Tillbyggnad Killingen pågår. Pannan i Älgarås är på plats.
Gata: Omgestaltning och anpassningen av Östra Torggatan har genomförts till ett lyckat
resultat. Däremot har projektet med utbyte till LED inte motsvarat förväntad leveranstid.
Entreprenören som är anlitad har inte levt upp till de krav som avtalats. GC väg och Lekplats i
Kilen-området ligger efter tidplan.
VA: En medveten återhållsamhet i att ta investeringsmedel i anspråk har funnits för att hålla
ett utrymme för ombyggnaden av Töreboda avloppsreningsverk då kostnadsbilden har varit
osäker.

Framtiden
Fastighet: Nya lokaler till skola och förskola, samt arbeten med inomhusmiljö och energi är
frågor som är aktuella. Det allt mer tydliga behovet av underhåll i våra fastigheter ger en
kostnadsutveckling som kräver omtag och prioriteringar.
VA: Under hösten väntas projektet att bygga om Töreboda avloppsreningsverk gå in i en
genomförandefas. Organisatoriska anpassningar och förändringar har skapar möjlighet att
hålla den målsatta reinvesteringsnivån framåt.
Gata: Att komma i mål med LED-utbytet är ett prioriterat projekt, precis som att komma
igång med de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna kring först och främst GC-passager. En
underhållsplan arbetas fram för att kunna göra rätt avvägda satsningar på
beläggningsunderhåll.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Sida 1

Miljö-och byggnadsnämnden
MBN § 101

Dnr 2017/00079

Delårsrapport, budgetprognos 3 och uppföljning av nämndens mål
Dnr:2017.Ma0012
Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner delårsrapporten, redovisningen av prognos 3,
internkontrollplanen och uppföljningen av nämndens mål.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska 4 gånger om året godkänna den ekonomiska
prognosen och få en uppföljning av nämndmålen samt erhålla en uppföljning av
ekonomin i förhållande till årets budget. Nämndens internkontrollplan redovisas för
de punkter som har uppföljning 2 ggr/år.
Miljö och byggnadsnämnden ska också lämna underlag från verksamheten till
kommunens delårsrapport i form av en kortare verksamhetsberättelse.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhet Annika Kjellkvist 2017-08-24,
Delårsrapport, budgetprognos 3 och uppföljning av nämndens mål
Delårsrapport
Prognos 3 med ekonomisk uppföljning
Driftprognos 3
Uppföljning av nämndens mål
Internkontrollplan
Expedierats till:
Ekonomikontoret Mariestad - Jonas Eriksson, Elisabeth Westberg, Lars Bergqvist
Ekonomikontoret Töreboda och Gullspång - Anders Bernhall

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TöREBODA OCH

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GULLSPÅNGS KOMMUNER
Sanmianträdesdatum

Nämnden för ekonon'iiadministration

Sida

2017-09-14

22

TOF.EBODA !<Ot'!,i?-a,LiN
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EKN § 19

Dnr EKN 2015/0002

Delårsrapport augusti 2017, Nämnden för
ekonomiadministration
Nämnden för ekonomiadministrations beslut

Nämnden för ekonomiadrninistration godkänner redovisat förslag til1
delårsrapport avseende perioden januari - augusti 2017, bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Anders Bernhall informerar att nämnden €6r

ekonomiadministration prognostiserar ett helårsresultat för 2017
iippgående till +700 tkr.
Orsakerna till awikelserna finns inom såväl kostnads- som intäktssidan.

}ntäl«terna förväntas visa överskott till följd av att ekonomienhetens
åtagande gentemot de kommunala bolagen, främst Skagerns Energi AB,
har ökat i omfattning.

Beträffande ekonominämndens kostnader prognostiseras ett större

överskott avseende personalkostnader. Orsaken till detta beror på

vakanta tjänster vid ekonomienheten under det första halvåret. Även
övriga kostnader, främst avseende kapitalkostnader, förväntas visa
överskott gentemot budget.

Töreboda kommuns del av prognostiserat utfall uppgår till 450 tkr och för
Gullspångs kommuns del till 250 tkr.
Bilaga EKN § 19/17
Expedieras till

Gullspångs komrnun och Töreboda kornmun.

?Justerare
/'-,

(',???
7:-C7 )

Utdragsbestyrkande

TöREBODA, MARIESTADS OCH
GULLSPÅNGS KOMMUNER

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

IT-nämnden

2017-09-14

35

ITN§27

Dnr IT 2017/0003

Budgetuppföljning och Delårsrapport 2017
IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner upprättat förslag till Delårsrapport 2017 för ITnämnden och lägger prognosrapporterna för maj och juni till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

IT-nämnden beslutade den 15 februari 2016 att godkänna upprättat förslag till
budget för nämnden 2016.

IT-chefen har upprättat Prognosrapporter för maj och juni samt Delårsrapport
2017 för IT-nämnden. Prognosrapporterna har översänts tidigare till ITnämndens ledamöter och ersättare.

IT-chefen lämnar en redogörelse i ärendet. Delårsrapporten visar ett utfall på
+1 444 000 kronor. Prognosen för helåret pekar fortsatt på en budget i balans.
Beslutsunderlag

IT-nämndens protokoll den 13 februari 2017, § 6
IT-chefen, Prognosrapport maj 2017, IT-nämnden den 7 juli 2017
IT-chefen, Prognosrapport juni 2017, IT-nämnden den 7 juli 2017

IT-chefen, Delårsrapport 2017, IT-nämnden den 7 september 2017
Expedieras till;
Ekonomikontoret

Kommunstyrelserna i MTG-kommunerna
IT-chefen

Utdragsbestyrkande

:.k

C('

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 159

Dnr 2017/00003

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt
delårsrapport, Töreboda kommun
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delår för tekniska nämndens driftbudget i
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten gör ett underskott om 800
tkr, inklusive bostadsanpassningsverksamheten.
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om
500 tkr i förhållande med budget.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Handlingsplanen ska presenteras för ekonomiutskottet.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 - delår för tekniska nämndens
driftbudget Töreboda kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Prognos 3 – delår 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med
prognos 3 samt delårsrapport, Töreboda kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 173

Dnr 2017/00388

Text till delårsbokslut år 2017 för tekniska nämndens
verksamheter i Mariestad, Töreboda och Gullspång
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks text till delårsbokslutet gällande
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner för år 2017.
Bakgrund

Verksamhet teknik har upprättat text till tekniska nämndens delårsbokslut för
perioden januari till augusti 2016 för nämndens verksamheter i Mariestad, Töreboda
och Gullspång.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Verksamhetsberättelse tekniska nämndens verksamheter delårsbokslut 2017.
Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad.
Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda.
Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Kommunstyrelsen Töreboda
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-04

450

Ks § 286

Dnr KS 2017/00295

Förskolelokaler i Töreboda tätort

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Pengarnasomavsattsi2017årsbudgettill"Nyförskoleavdelning"och
till "Kilen" om 2,7 miljoner kronor respektive 3,3 mi5oner kronor läggs
samman och används till en ny byggnad, vilken placeras på förskolan
Kornknarren.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram olika lösningar på byggnaden såsom exempelvis modul, fast byggnad, prefabricerad.

3. Lokalen ska vara färdig inför skolstarten höstterminen 2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 bland annat atti
2017 års budget ta upp 2,7 miljoner kronor till projektet "Ny förskoleavdelning" och 3,3 miljoner kronor till projektet "Kilen".
Kornknarrens förskola har ett behov av utökad lokalyta för att kunna bereda fler barn förskoleplats. Kilenskolan har på grund av ett stort elevantal
en trångboddhet och därmed ett behov av utökad lokalyta. Medel för att ut-

öka med en avdelning på Kornknarren samt två klassrum på Kilenskolan
finns avsatta enligt tidigare beslut om 2,7 miljoner kronor respektive 3,3
miljoner kronor. Summorna är beräknade efter vad modulbyggnader kostade då Kilenskolan fick sin senaste utökning av lokalytan men är - på grund
av en kraftigt ökad efterfrågan på modulbyggnader - inte aktuella i dagsläget. Tanken är att den nya avdelningen samt de nya klassrummen ska tas i
anspråk ijanuari 2018. För att kunna tillgodose de båda enheternas behov
av utökad lokalyta behöver de två budgeterade summorna användas för en
ny byggnad. En byggnad som rymmer två förskoleavdelningar kan då uppföras på Kornknarrens område. Kornknarrens avdelning Staren flyttas till
den nyuppförda byggnaden och Kilenskolan får därmed tillgång till Starens
nuvarande lokal. Detta är inte den optimala lösningen för Kilenskolan då
man helst önskar en modul med två klassrum. Den nya byggnaden, som

J'Q

'Just;ierare

!J?M4,-

I Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-04

451

forts. Ks § 286

löser lokalproblemen på de båda enheterna, kommer då att kunna uppföras
inom den budgeterade summan totalt sett.
Den aktuella beläggningen på förskolorna i Töreboda tätort är hög. Av de
totalt sett fyra förskolorna är det endast en, Syrenens förskola, som inte
kommer att behöva överinskrivna barn ijanuari månad. Beläggningen har
sett ut på ett likartat sett ett par år tillbaka i tiden och det finns inga tecken
på att läget ska förändras framöver. När den förskola som vårdnadshavarna
önskar är fullbelagd hänvisas de till andra förskolor i tätorten. Med den
tänkta nya avdelningen skulle de överinskrivningar som nu blir fallet framöver kunna undvikas.

Skolverket har tagit fram nya riktmärken för antalet ban per barngrupp i
förskolan. För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers
storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio
till 15 barn. Med den nya avdelningen på Kornknarren kommer antalet barn
per barngrupp fortsatt att ligga över Skolverkets riktmärke men på ett tydligt sätt bidra till att hålla ned överinskrivningarna.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2016, § 116
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 september 2017, § 70
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 september 2017 föreslå
kommunstyrelsen besluta att;
de budgeterade delsummorna avsedda för nya lokaler på förskolan
*

Kornknarren samt på Kilenskolan slås samman och används till en ny
byggnad som placeras på Kornknarren.
*

*

tekniska kontoret får uppdraget att ta fram olika lösningar på byggnad
såsom exempelvis modul, fast byggnad, prefabricerad.
lokalen ska vara färdig inför skolstarten höstterminen 2018.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

usterare
luster:
i7
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TJÄNSTESKRIVELSE

TöREBODA KOMMUN
Fredrik Lindström,
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Datum

Referens

2017-09-07

KS 2017-00295

Kommunstyrelsen

Förskolelokaler i Töreboda tätort
Förslag till beslut
De budgeterade delsummorna avsedda för nya lokaler på förskolan

Kornknarren samt på Kilenskolan slås samman och används till en ny byggnad.
Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Kornknarrens förskola har ett behov av utökad lokalyta för att kunna bereda
fler barn förskoleplats. Kilenskolan har på grund av ett stort elevantal en
trångboddhet och därmed ett behov av utökad lokalhyra. Medel för att utöka
med en avdelning på kornknarren samt två klassrum på Kilenskolan finns
avsatta enligt tidigare beslut om 2,7 miljoner kronor respektive 3,3 miljoner
kronor. Summorna är beräknade efter vad modulbyggnader kostade då
Kilenskolan fick sin senaste utökning av lokalytan men är - på grund av en
kraftigt ökad efterfrågan på modulbyggnader- inte aktuella i dagsläget. Tanken
är att den nya avdelningen samt de nya klassrummen ska tas i anspråk i
januari20l8. För att kunna tillgodose de båda enheternas behov av utökad
lokalyta behöver de två budgeterade summorna användas för en ny byggnad.
En byggnad som rymmer två förskoleavdelningar kan då uppföras på
Kornknarrens område. Kornknarrens avdelning Staren flyttas till den
nyuppförda byggnaden och Kilenskolan får därmed tillgång till Starens
nuvarande lokal. Detta är inte den optimala lösningen för Kilenskolan då man
helst önskar en modul med två klassrum. Den nya byggnaden, som löser
lokalproblemen på de båda enheterna, kommer då att kunna uppföras inom
den budgeterade summan totalt sett.

Ärendet
Nödvändig förändring av planerad utökning av förskolelokaler i Töreboda
tätort.

Övriga upplysningar
Skolverket har tagit fram nya riktmärken för antalet barn per barngrupp i
förskolan. För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers
storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till
15 barn. Med den nya avdelningen på Kornknarren kommer antalet barn per
barngrupp fortsatt ligga över Skolverkets riktmärke men på ett tydligt sätt
bidra till att hålla ner överinskrivningarna.

Datum
Töreboda kommun

2017-09-07

KS 2017-00295

Den aktuella beläggningen på förskolorna i Töreboda tätort är hög. Av de totalt
sett fyra förskolorna är det endast en, Syrenens förskola, som inte kommer att
överskrida antalet inskrivna barn enligt riktmärket i januari månad.
Beläggningen har sett ut på ett likartat sett ett par år tillbaka i tiden och det
finns inga tecken på att läget ska förändras framöver. När den förskola som
vårdnadshavarna önskar är fullbelagd hänvisas de till andra förskolor i
tätorten. Med den tänkta nya avdelningen skulle situationen bli mer
lätthanterlig.

Töreboda 2017-09-07

Fredrik Lindström

Marita Friborg

Utredningsansvarig

Verksamhetschef
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Investeringskalkyl Lokalinvestering
Projektnamn:
Nämnd:
Kategori:

Sammanställning

Kilenskolan och förskola tätorten
Kommunstyrelse, UKU
Tillväxtinvesteringar

(tkr)
Beslutad/Behandlad
Kommunstyrelse
Utskott

2016-xx-xx
2016-xx-xx

Projekteringstart
Entreprenadstart
Inflyttning

Projektnummer:
Avskrivningstid - år
Internränta - %
Yta (tillkommande)

År 2017

15
1.75%
0

Nyinvestering
Reinvestering
Underhåll

Förskola tätort Kilenskolan Summa

Investeringsutgift

2,500

3,200

0

0

5,700
0
0
0

200

200

400

2,700

3,400

6,100

Underhållskostnad
Inventarieutgift
Summa investeringsutgift:

Driftkostnad Brukare/verksamhet
ÅR 2018

Förskola

Kilen Summa

Hyreskostnad
Inventarier, kapitalkostnad
Personalkostnad
Måltider
Pedagogiskt mtrl
Statsbidrag

320
17
1,320
134
30
-450

379
17
1,008
134
30
-504

699
34
2,328
268
60
-954

Summa driftkostnad:

1,371

1,064

2,435

Projektbeskrivning Brukare/verksamhet
Verksamhetsskäl till investeringen:
Se tjänsteskrivelse

Beslutsdatum:

År Månad
2017
?
2017
?
2017
7

§ Diarienr:

100%

TÖREBODA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017 09 01

Dan Harryzon, Plan- och Exploateringschef
0506 180 88

Kommunfullmäktige

Sida 1
Referens
KS 214 2013-00106

Detaljplan för del av Kilen 15:18 Kanalparken
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar ovanstående detaljplan.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Nya bullergränsvärden innebär att de östra delarna av bostadsområdet
kan uppföras utan bullerskydd från västra stambanan. Efter
granskningsskedet har kompletterande utredningar skett, vilket
kommunicerats med Länsstyrelsen.
Bilagor
Planbeskrivning, plankarta och granskningsutlåtande September 2017
Töreboda 2017 09 01

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef

Beslutet ska skickas till
Kommunchefen
Länsstyrelsen

TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ändring av detaljplan för KANALPARKEN
Töreboda tätort, Töreboda kommun
SYNPUNKTER SOM FRAMFÖRTS UNDER GRANSKNINGEN
Ett förslag till detaljplan, upprättat i juni 2017, har varit föremål för granskning under tiden 2017-07-13 2017-08-18. Förslaget har tillställts länsstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden. Några andra sakägare har inte ansetts berörda.
1
Länsstyrelsen

Planförslaget kan komma att
prövas av länsstyrelsen med
anledning av att trafikbullret från
stambanan och Sötåsenvägen
befaras bli för högt. Villkoren i
trafikbullerförordningen anses
inte vara uppfyllda.

Kommunen har låtit upprätta en detaljerad bullerutredning, som bygger
på trafikbullerförordningens senaste
direktiv. Utredningen visar att bullernivåerna i planområdets östra delar uppfyller
förordningens krav.

2
Miljö- och byggnads-

Det är positivt att bullerfrågorna
är utredda och att området kan
bebyggas, även om trafikmiljön i
vissa delar behöver säkerställas
genom avskärmning.
Mot det aktuella ändringsförslaget framförs ingen anmärkning.

Noteras.

UTLÅTANDE
Planändringen bedöms uppfylla gällande krav med avseende på bullerskydd och föreslås bli förd till antagande.
Töreboda kommun 2017-09-04
Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
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Kanalparken plankarta antagande

Andrew Hellon
mätningsingenjör
Skala: 1:1000
Standardklass: II
Koordinatsystem: SWEREF 99 1330
Höjdsystem: RH2000
Fastighetsredovisning: 2015-12-22
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UPPLYSNINGAR
Byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning ska klara en uppdämning
till mark nivå vid anv isad förbindelsepunkt för dagvatten.
Dagvatten sk a omhändertas lokalt eller fördröjas och vid behov renas inom respektive fastighet före anslutning till kommunens anläggning.

Höjdkurvor
Elskåp
Belysningsstolpe

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden slutar femton år efter det att bes lut om planens antagande
vunnit laga kraft.
Gällande strandskydd upphävs inom kvarters- och gatumark.
ÖVRIGT
Bullerskärm ska anordnas till en höjd av mins t 2,5 meter över järnvägsrälsens nivå.

Detaljplanen antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25
Laga kraft 2016-11-10
Genomförandetiden utgår 2031-11-10

KANALPARKEN
Töreboda tätort, Töreboda kommun

Ändringen antagen av kommunfullmäktige 2017Laga kraft 2017Genomförandetiden utgår 2031-11-10
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Detaljplanen ändrad i juni och reviderad i juli 2017

ANTAGANDEHANDLING

Töreboda kommun
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Planändringen antagen av kommunfullmäktige
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ÄNDRING AV
DETALJPLAN
PLANBESKRIVNING
Upprättad i juni, reviderad i juli 2017
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Ändring av detaljplan för Kanalparken

PLANBESKRIVNING
Denna planändring har upprättats på uppdrag av kommunstyrelsen och i samarbete med plan- och exploateringschefen samt övrig berörd personal inom kommunen.
Ärendet har handlagts med s.k. standardförfarande.
Upprättad i juni, reviderad i juli 2017
L I Knutsson arkitektkontor
Bilaga: Plankarta med ändringarna markerade

HITTILLS GÄLLANDE DETALJPLAN
Detaljplanen för Kanalparken upprättades i juni 2015 och reviderades i februari 2016.
Planen antogs av kommunfullmäktige 2016-04-25 och vann laga kaft 2016-11-10. Genomförandetiden bestämdes till femton år och utgår 2031-11-10.
Detaljplanen är i huvudsak avsedd för bostäder.
FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR
Vid projekteringen har konstaterats att gatuanslutningen till områdets nordöstra byggnadskvarter bör flyttas tjugo meter i sydvästlig riktning.
I gällande planbestämmelser stadgas att startbesked för uppförande av bostadshus
inte får beviljas förrän bullerskydd utmed stambanan har uppförts. Trafikverkets långa
handläggningstid för ärenden av detta slag bedöms medföra avsevärd försening av uppförandet av nya bostäder, för vilka betydande efterfrågan föreligger. Det föreslogs därför
i samrådshandlingen att bestämmelsen ifråga istället reglerar att slutbesked inte får ges
förrän bullerskyddet uppförts.
Länsstyrelsen konstaterade i sitt samrådsyttrande att föreslagen bestämmelse inte är
förenlig med gällande lagstiftning och därför inte kan godtas. Kommunen lät därför upprätta en utredning om riktvärdena för trafikbuller i planområdets östra delar kunde hållas
även om bullerskyddet inte uppfördes.
Utredningen togs fram av Akustikverkstan (rapport 17-218-R1), och som undersöker möjligheterna att uppfylla bullerkraven utomhus innan planerad bullerskärm utmed
stambanan uppförts. Som underlag för beräkningarna ligger de ändringar i trafikbullerförordningen 2015:216 som trädde i kraft 2017-07-01.
Resultatet från beräkningarna visar att det är fullt möjligt att i planområdets östra
delar uppfylla riktvärdena. Detta kan ske med lokala skärmar i form av halvt inglasade
balkonger/uteplatser eller genom gemensam uteplats i skärmat läge från stambanan.
Avtal har tecknats med Trafikverket avseende finansiering och planering av bullerskyddet utmed Västra stambanan, vilket är en förutsättning för att även planområdets
västra delar ska kunna bebyggas.
I övriga avseenden gäller den underliggande detaljplanen.
ÄNDRINGAR I PLANKARTAN
Följande ändringar i plankartan har gjorts:
- Gatuanslutningen till det nordöstra byggnadskvarteret har flyttats tjugo meter åt sydväst.
- Bestämmelsen om uppfyllande av kraven i Boverkets allmänna råd har ändrats till att
gälla Trafikbullerförordningen 2015:216.
- Bestämmelsen om villkoret för startbesked i avvaktan på bullerskydd har preciserats.
BILAGOR/UNDERLAG
Trafikbullerutredning för Kanalparken (Akustikverkstan, rapport 17-218-R1).

Ändring av detaljplan för Kanalparken
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TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-04
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Ks § 300

Dnr KS 2016/122

Ändring av detaljplan för del av Kilen 15:18, Kanalparken
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ändring av deta5plan för del
av Kilen 15:18, Kanalparken, Töreboda tätort, upprättatijuni 2017 och reviderad i juli 2017.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 att anta upprättat förslag
till deta5plan för del av Kilen 15:18, Kanalparken, Töreboda tätort, upprättad ijuni 2015 och reviderad i februari 2016. Planens syfte är att möjliggöra
etablering av ett antal nya bostäder i småhus och iflerbostadshus med upp
till åtta våningar. En särskild utredning har tagits fram för hela kommunen
med avsikten att främja bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen. Detaljplanen syftar bland annat till att genomföra de förslag som kommit fram i
utredningen.
Vid projekteringen har konstaterats att gatuanslutningen till områdets
nordöstra byggnadskvarter bör flyttas tjugo meter i sydvästlig riktning. I
gällande planbestämmelser stadgas att startbesked för uppförande av bostadshus inte får beviljas förrän bullerskydd utmed stambanan har uppförts. Trafikverkets långa handläggningstid för ärenden av detta slag bedöms medföra avsevärd försening av uppförandet av nya bostäder, för vilka
betydande efterfrågan föreligger. Det föreslogs därför i samrådshandlingen
att bestämmelsen ifråga istället reglerar att slutbesked inte får ges förrän
bullerskyddet uppförts.
Länsstyrelsen konstaterade i sitt samrådsyttrande att föreslagen bestämmelse inte är förenlig med gällande lagstiftning och därför inte kan godtas.
Kommunen lät därför upprätta en utredning om riktvärdena för trafikbuller

i planområdets östra delar kunde hållas även om bullerskyddet inte uppfördes.
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Utredningen togs fram av Akustikverkstan (rapport 17-218-Rl), och som
undersöker möjligheterna att uppfylla bullerkraven utomhus innan planerad bullerskärm utmed stambanan uppförts. Som underlag för beräkningarna ligger de ändringar i trafikbullerförordningen 2015:216 som trädde i
kraft 2017-07-Ol.

Resultatet från beräkningarna visar att det är fullt möjligt att i planområdets östra delar uppfylla riktvärdena. Detta kan ske med lokala skärmar i
form av halvt inglasade balkonger/uteplatser eller genom gemensam uteplats i skärmat läge från stambanan.
Avtal har tecknats med Trafikverket avseende finansiering och planering av
bullerskyddet utmed Västra stambanan, vilket är en förutsättning för att
även planområdets västra delar ska kunna bebyggas. I övriga avseenden
gäller den underliggande detaljplanen.
Plan- och exploateringschefen skriver den 4 september 2017 att nya bullergränsvärden innebär att de östra delarna av bostadsområdet kan uppföras
utan bullerskydd från västra stambanan. Efter granskningsskedet har kompletterande utredningar skett, vilket kommunicerats med Länsstyrelsen.
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
ovanstående deta5plan.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 april 2016, § 34
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 4 september 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 143

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Detaljplan för del av Kilen 15:18, Kanalparken, Töreboda tätort
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för del av Kilen
15:18, Kanalparken, Töreboda tätort, upprättad ijuni 2015 och reviderad i
februari 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2013 bland annat att uppdra åt
kommunledningskontoret att upprätta en ny deta5plan för området öster om
Göta kanal på kommunens fastighet del av Kilen 15:18 samt fastigheterna
Staren 2, 3 och 4 och del av Kanaljorden 4:1 för att bland annat skapa förutsättningar för bostadsbyggnation och en gång- och cykelbro över kanalen.
Utvecklingsutskottet beslutade den 7 december 2015 att uppdra till kommunledningskontoret att slutföra upprättandet och genomföra Granskning av
förslaget till detaljplan för del av Kilen 15:18, Kanalparken, Töreboda tätort
under tiden 15 januari till 15 februari 2016.
Plan- och exploateringschefen har upprättat förslag till detaljplan för
Kanalparken i Töreboda tätort, Antagandehandling upprättad i juni 2015 och
reviderad i februari 2016. Planens syfte är att möjliggöra etablering av ett antal nya bostäder i småhus och i flerbostadshus med upp till åtta våningar. En
särskild utredning har tagits fram för hela kommunen med avsikten att
främja bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen. Detaljplanen syftar bland
annat till att genomföra de förslag som kommit fram i utredningen.
Plan- och exploateringschefen föreslår i tjänsteskrivelse den 1 mars 2016
kommunfullmäktige besluta att anta ovanstående detaljplan.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 6 november 2013, § 266
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 3 juli 2015 med Samrådshandling juni 2015, Plankarta och Planbeskrivning
Utvecklingsutskottets protokoll den 19 augusti 2015, § 118
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Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 25 november 2015 med
bilagan Plankarta Granskningshandling november 2015
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 202
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 1 mars 2016 med Antagandehandling upprättad ijuni 2015 och reviderad i februari 2016 och Synpunkter som inkommit under granskningen
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 40
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 95
Kommunslyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för del av Kilen
15:18, Kanalparken, Töreboda tätort, upprättad ijuni 2015 och reviderad i
februari 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) : Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
Plan- och exploateringschefen
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
Administratör A. Andersson
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TÖREBODA KOMMUN
Per-Ola Hedberg, Kommunchef
0506-18152

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-09-05

Sida 1 av 2
Referens
KS 2017-00272

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:


Kommunfullmäktige godkänner den av kommunstyrelsen lämnade
förteckningen över motioner och medborgarförslag som inte
färdigberetts, bilaga.



Kommunfullmäktige godkänner redovisningen över vad som har
kommit fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag
där beredningen tagit längre tid än ett år.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Förteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag framgår av bilaga.
Motioner
Nr 2012-00186: motion om upprustningsplan för skolor och förskolor:
Svar på motionen lämnades till Utbildnings- och kulturutskottet 2015-09-23.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2015-10-14, § 83:
Utskottet återremitterar ärendet till tekniska förvaltningen på grund av
ofullständigt svar på motionen. Fastighetsavdelningen har återkommit med ett
nytt svar på motionen. Utskottet behandlade motionen 2017-05-11, § 40, och
beslutade att informationen har mottagits och att den översänds till
kommunstyrelsen för kännedom. Utskottet efterfrågar en prioriteringsordning
för de olika projekten.
Kommunchefen har lämnat en begäran till fastighetsavdelningen om ett
fullständigare svar på motionen, som innebär en redovisning av
underhållsplanen fördelad på enskilda skolor och förskolor. Underhållsplanen
måste ligga inom budget. Planeringen är att ett konkretare svar ska lämnas till
Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde senast i november 2017.
Medborgarförslag
Rapport om utredningsläget för obesvarade medborgarförslag enligt bilaga är
följande:
Nr 2015-00075: medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter fram
och påminner om barnkonventionens betydelse
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30, § 36:
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Töreboda kommun

Datum
2017-09-05

KS 2017-00272

Svar på medborgarförslaget lämnades av Utbildningschefen och
kvalitetsutvecklaren i februari 2016 till både utbildnings- och kulturutskottet
och till utvecklingsutskottet.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2016-03-09, § 33, att föreslå
kommunstyrelsen:
1. Varje verksamhetschef ansvarar för att barnkonventionen regelbundet
aktualiseras i kommunens verksamheter.
2. Följande punkter används inför alla beslut inom alla
verksamhetsområden i syfte att lyfta fram rättigheter enligt
barnkonventionen:
o Innebär beslutet att hänsyn tagits till ungas bästa?
o Har unga fått säga sin mening?
o Vilket är vårt syfte?
Utvecklingsutskottet beslutade 2016-03-30, § 58:
1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret.
2. Utvecklingsutskottet uppdrar åt kommunledningskontoret ta kontakt
med Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och
be dem komma till ett kommunfullmäktigesammanträde i vår eller till
hösten och informera om hur en kommun kan arbeta med barnrättsoch ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten.
Kommunledningskontoret tog inte någon kontakt med MUCF angående punkt
2 i utvecklingsutskottets beslut. Tiden för uppdraget har passerat och jag anser
att aktiviteter med anledning av medborgarförslaget bör ingå i
kommunfullmäktiges svar.
När det gäller återremitteringen av beredningen av medborgarförslaget så har
den inte slutförts. Nytt sedan i våras är regeringen föreslår att
barnkonventionen inkorporeras i svensk lag den 1 januari 2020.
Lagrådsremissen är klar. Svaret på medborgarförslaget har försenats.
Planeringen är att svarsförslag ska lämnas till utvecklingsutskottet senast i
november 2017.

Töreboda 2017-09-05

Per-Ola Hedberg
Kommunchef
Bilaga: Ärendeförteckning motioner och medborgarförslag
Beslutet ska skickas till:
Kommunchef, Barn- och utbildningschef, Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson,
Teknisk chef Michael Nordin
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TöRFBODA KOMMUN
Datum

2017-08-01

Ärendeförteckning
Nummer

Datum

2017-00212

201 7-05-24

Beskrivning
Avsändare/Mottagare
Motion
om utökade/ändrade öppettider på biblioteken i Töreboda,
Mattias Faleke (V) och Therese
Eriksson (V)

2017-00135

2017-03-28

2017-00034

2017-Ol-27

Ansvarig
Marita Friborg

Moholm och Älgarås

Mattias Faleke (V) och Therese Motion om att kommunen Brvärvar fastigheten med den gamla
biografen Röda kvarn med mera
Eriksson (V)
Motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare
Anne-Charlotte Karlsson (S)

Per-Ola Hedberg
Per-Ola Hedberg

som är +75 år
2017-00033

2017-01-27

Anne-Charlotte Karlsson (S)

Motion om att införa verksamhetsvaktmästare inom
utbildningsverksamheten

Marita Friborg

2016-00321

2016-12-22

Mattias Faleke och Thårese

Motion om webbsändning, radiosändning samt streaming av

Anna-Karin Kjellberg

Erikson (V)

kommunfullmäktiges sammanträden

Anne-Charlotte Karlsson (S)
Anne-Charlotte Karlsson (S)

Motion om att införa en fritidsbank i Töreboda kommun

2016-00291

2016-11-28

2016-00290

2016-11-28

-2016-00269

2016-10-31

2012-00186

2012-10-29

Daniel Nord (C)
Karl-Johan Gustafson (C)

Motion om att stärka kommuninvånarnas möjigheter att bredda

Marita Friborg
Marita Friborg

deltagandet i kulturlivet med mera

Motion om normalladdning av elfordon, Macken flyttar hem
Motion om upprustningsplan för förskolor och skolor

Dan Harryzon

Marita Friborg

]
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TöREBODA KOMMUN
Datum

2017-08-01

Ärendeförteckning
Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

2017-00200

2017-05-11

Kerstin Carlsson

Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan

Dan Harryzon

2017-00199

2017-05-11

Bengt-Åke Johansson

Medborgarförslag om soldattorpet Lusastugan

Marita Friborg

2017-00055

2017-02-09

Marcus Berg

Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda

Per-Ola Hedberg

201 7-00046

2017-02-08

Bo Lennartsson

Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen

Dan Harryzon

2017-00015

2017-Ol-17

Stefan West

Per-Ola Hedberg

2017-00014

2017-01-17

Stefan West

2015-00075

2015-03-17

Britt Uhlin

Medborgarförslag om byte av kommunens advents/ Ijusdekorationer
Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet Galaxen
Medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyffer fram och
påminner om barnkonventionens betydelse

l

Datum

Per-Ola Hedberg
Per-Ola Hedberg

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-04

479

Ks § 303

Dnr KS 2017/0272

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner de av kommunstyrelsen lämnade förteckningarna över motioner och medborgarförslag som inte färdigberetts, bilaga a.

2. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen över vad som har kommit fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag där beredningen tagit längre tid än ett år, bilaga b.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29 och 30, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som
inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Bestämmelsen i arbetsordningen
är en tillämpning av kommunallagens 5 kap 33 § "En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram

vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning."
Det finns för närvarande två motioner och ett medborgarförslag som inte är
färdigberedda inom ett år. Kommunchefen redovisar i tjänsteskrivelse den
5 september 2017 vad som har kommit fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag där beredningen tagit längre tid än ett år.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets sammanställningar över inte färdigberedda
motioner och medborgarförslag den 1 augusti 2017

Justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-04

480

forts. Ks § 303

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 september 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 152
Bilaga a och b Ks § 303/17
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ärendeförteckning
Nummer

Datum

ffl -f 20 17-05-24
j j l Eriksson (V)
nne-Charlot e Karlsson (S)
ffl ffl lAAnne-Charlotte
Karlsson (S)
2017-00033
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Marita Friborg
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och
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Avsändare/Mottagare

120l7-Ol-27

lIsMomotioärn om+75atårt införa kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare
IbiografenRödakvarnmedmera

l

Per-Ola Hedberg

Motion om att införa verksamhetsvaktrrföstare inom

Marita Friborg

utbildningsverksamheten

Anna-Karin Kjellberg

Motion om webbsändning, radiosändning samt streaming av

kommunfulfmäktigessammanträden
l
Erikson (V) I Motion
l
om
att
införa
en
fritidsbank
i
Toreboda
kofömun
nneeK-I
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I-ttKarlsson
(S)
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(S) ,' Motion om att starka kommuninvånarnas moJigheter att bredda
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2016-10-31 l Daniel Nord (C) - l
Mattias Faleke och Thårese

2016-12-22

l

2016-0032-I

:r

M-otion om 'upprustni'ngsp-lan fe5r förskolor och s-koför - ' - - ' - - r2016-00269 - l
Ka'rl-J-ohan
Gustafson'(C-)
l
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2012-00186 -l
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Marita Friborg
Marita Friborg

Dan Harryzon
Marita Friborg
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TöREBODA KOMMUN

Da}um

2C)17-08-01

Ärendeförteckning
Nummer

201 7-00200
120i7ZOOl99- -

l

' Datum

l-201-705-1 "l- 2017-05-11

2017-00055

%j6ij-oz-og

201 7-00046

2017-02-08

' AvsändarelNlottagare
Kerstin Carlsson

Bo Lennartsson

20"l7-000"l5

2Cll7-01-17

2017-00014

2017-01-17

Stefan West

251':-0.fi-'17- 'l gThtt-Uh!fö''-'-a'- '
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Me'dtförgarfÖrslag-om'fler övergångsställen på Ö;tra Torjgata; ' -"

]

j-Ansvarig
Dan Harryzon
- -- - - -- --'
Marita Friborg
Per-Ola Hedberg

I

- - --

MedborgarfÖrslag om soldattorpet Lusastugan
'Bengt-ÅkeJo-tfönsson - l Marcus Berg- ' i Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning Br bilar i TÖreboda iD'an Harryzon ' - ' -'
MedborgarfÖrslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen - l
Stefan West

201 5-00075

'l ' " -" - ' -- - - ' -'-' - -' -- -- - '-' - --= ' -'- '
Beskrivning

Medborgarfe»rslag
om byte av kommunens advents/ Ijusdekorationer '
'- -' - " " - '- -' :'-' ' -- '='-' -'-' -'-'- -l

MedborgarfÖrslag om belysning vid fritidshemmet Galaxen
MedborgarfÖrslag om att kommunen aktualiserar, lyfier fram och

påminner om barnkonventionens betydelse .

Per-Ola Hedberg
Per-Ola Hedberg
Per-OJa Hedberg

)
l
l

TöREBODA KOMMUN

Per-Ola Hedberg, Kommunchef
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KS 2017-00272

0506-18152
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Kommunstyrelsen

'(::;io";'72"?"2 --l
7=-

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Förslag till beslut
/'

Kommunfullmäktige beslutar:
*

l
*

Kommunfullmäktige godkänner den av kommunstyrelsen lämnade
förteckningen över motioner och medborgarförslag som inte
färdigberetts, bilaga.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen över vad som har
kommit fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag
där beredningen tagit längre tid än ett år.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Förteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag framgår av bilaga.
Motioner

Nr 2012-00186: motion om upprustningsplan för skolor och förskolor:
Svar på motionen iämnades till Utbildnings- och kuiturutskottet 2015-09-23.

i'

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2015-10-14, § 83:
Utskottet återremitterar ärendet till tekniska förvaltningen på grund av
ofullständigt svar på motionen. Fastighetsavdelningen har återkommit med ett
nytt svar på motionen. Utskottet behandlade motionen 2017-05-11, § 40, och
beslutade att informationen har mottagits och att den översänds till
kommunstyrelsen för kännedom. Utskottet efterfrågar en prioriteringsordning
för de olika projekten.

(

Kommunchefen har lämnat en begäran till fastighetsavdelningen om ett
fullständigare svar på motionen, som innebär en redovisning av
underhållsplanen fördelad på enskilda skolor och förskolor. Underhållsplanen
måste ligga inom budget. Planeringen är att ett konkretare svar ska lämnas till
Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde senast i november 2017.
Medborgarförslag
Rapport om utredningsläget för obesvarade medborgarförslag enligt bilaga är
följande:
Nr 2015-00075: medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter fram
och påminner om barnkonventionens beffdelse
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30, § 36:
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

?" 'J? i#??: " i?t'

uatum

Töreboda kommun

2017-09-05

KS 2017-00272

Svar på medborgarförslaget lämnades av Utbildningschefen och
kvalitetsutvecklaren i februari 2016 till både utbildnings- och kulturutskottet
och till utvecklingsutskottet.

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2016-03-09, § 33, att föreslå
kommunstyrelsen:

1. Varje verksamhetschef ansvarar för att barnkonventionen regelbundet
aktualiseras i kommunens verksamheter.

2. Föliande punkter används inför alla beslut inom alla

verksamhetsområden i syfte att lyfta fram rättigheter enligt
barnkonventionen:

o Innebär beslutet att hänsyn tagits till ungas bästa?
o Har unga fått säga sin mening?
o Vilket är vårt syfte?

i
i

Utvecklingsutskottet beslutade 2016-03-30, § 58:

1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret.
2. Utvecklingsutskottet uppdrar åt kommuniedningskontoret ta kontakt
med Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och
be dem komma till ett kommunfullmäktigesammanträde i vår eller till

{

hösten och informera om hur en kommun kan arbeta med barnrätts-

och ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten.

Kommunledningskontoret tog inte någon kontald med MUCF angående punkt
2 i utvecklingsutskottets beslut. Tiden för uppdraget har passerat och jag anser
att aktiviteter med anledning av medborgarförslaget bör ingå i
kommunfullmäktiges svar.

När det gäller återremitteringen av beredningen av medborgarförslaget så har
den inte slutförts. Nytt sedan i våras är regeringen föreslår att
barnkonventionen inkorporeras i svensk lag den 1 januari 2020.
Lagrådsremissen är klar. Svaret på medborgarförslaget har försenats.
Planeringen är att svarsförslag ska lämnas till utvecklingsutskottet senasti
r

november 2017.

Töreboda 2017-09-05
l

Per-Ola Hedberg
Kommunchef

Bilaga: Ärendeförteckning motioner och medborgarförslag
Beslutet ska skickas till:

Kommunchef, Barn- och utbildningschef, Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson,
Teknisk chef Michaei Nordin
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-04

470

Ks § 298

Dnr KS 2017/0154

Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg
Kommunstyrelsens fi:»rslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott för andra kvartalet 2017, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

Rapporten överlämnas till kommunens revisorer för kännedom.
Sammanfattning av ärendet

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg rapportera in gynnade beslut, som inte verkställts inom tre månader

från beslutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individnivå. En
översiktlig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till revisorerna.
För andra kvarta?et 2017 finns tre ej verkställda beslut att rapportera.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 september 2017, § 128
Expedieras till;
Revisorerna

Kommunfullmäktige
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