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Årsredovisning 2017 för Töreboda kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna
upprättat förslag till årsredovisning 2017 för Töreboda kommun. Av
årets resultat avsätts 7 077 tkr till resultatutjämningsreserven.

Ärendet
Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +12,7 mnkr
vilket är högre jämfört med föregående år (+11,3 mnkr år 2016). Resultatet
motsvarar 2,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är 2 mnkr
bättre än det budgeterade resultatet. Koncernens resultat, inklusive
Törebodabostäder AB, uppgår till +13,5 mnkr.
Det redovisade resultatet inkluderar upplösning av bidrag till statlig
infrastruktur E20 som har gjorts i sin helhet och resultatförts (11 mnkr).
Vidare har avsättning till framtida fiberutbyggnad gjorts med 1 mnkr.
Verksamheternas sammanlagda resultat uppvisar ett underskott uppgående
till -0,4 mnkr. Det ekonomiska resultat inom olika verksamheter visar såväl
överskott som underskott. Den verksamhet som redovisar störst överskott
gentemot budget är utbildningsverksamheten (främst förskola och
grundskola). Samtidigt uppvisar äldreomsorgen (ordinärt boende) en stor
negativ budgetavvikelse.
Under året har 49,7 mnkr av de budgeterade investeringsanslagen förbrukats.
Detta är en högre investeringsnivå jämfört med föregående år (33,9 mnkr år
2016). Bland större investeringsprojekt kan nämnas renovering av
Centralskolan samt nya förskoleavdelningar.
Bilagor
Årsredovisning 2017 Töreboda kommun, kommunstyrelsen 2018-03-07
Bilaga Årsredovisning 2017 Töreboda kommun
Anders Bernhall
ekonomichef
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Töreboda kommun – årsredovisning 2017
Kommunstyrelsens ordförande har ordet
I maj återinvigdes det s.k. D-huset på Centralskolan efter att ha fått en rejäl och nödvändig
ansiktslyftning. Även ett nytt elev- och personalkafé har färdigställts under året. Nästa etapp av
renoveringsarbetet av Centralskolan blir A-huset som ligger närmast kyrkan.
Året har präglats av förberedelser för fortsatt bostadsbyggande genom arbetet med att ta fram flera
detaljplaner. På Kanalparken har markarbetena färdigställts för att möjliggöra byggnation av bostäder
och under våren 2018 räknar vi med att byggnationen kommer igång.
I kvarteret Prästkragen (parkeringen vid Bergmansgården) planerar vi att bygga ett trygghetsboende
för äldre. För närvarande står ca. 65 personer i kö till ett sådant boende.
Biblioteksfilialerna i Moholm och Älgarås har nyöppnats på Krabbängsgården respektive Servicehuset
efter att ha varit placerade på respektive skola. Detta för att ge plats åt fler elever i förskola och skola.
Svenskt näringsliv presenterar årligen en näringslivsranking där man ställer ett antal frågor om hur
man uppfattar kontakten och servicen med kommunen. År 2017 förbättrade Töreboda kommun
placeringen med 13 platser och ligger på plats 87 i landet vilket är mycket bra, men vi måste jobba
vidare för att bli ännu bättre för att motsvara de krav som näringslivet ställer.
Sysselsättningen är bra i kommunen med högkonjunktur inom de flesta branscher. De som har svårt att
få jobb är nyanlända som inte klarar språket samt ungdomar som inte fullföljt gymnasiet. För
ungdomar har det pågått ett gemensamt ESF-projekt tillsammans med 9 kommuner kallat Arena 9.0.
Syftet är att förbättra ungdomarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden genom att prova på
olika yrken och utbildningar till jobb.
En fråga som varit aktuell en längre tid sedan bankerna slutade med kontanthantering är hur
näringsidkare och föreningar ska hantera de kontanter de får in. En lösning finns nu där man mot en
avgift kan lämna sina kontanter i Töreboda.
Under hösten har samtliga gatlampor som ägs av kommunen bytts ut till LED-lampor, detta i syfte att
spara energi. Som effekt av detta har det möjliggjorts att samtliga lampor lyser under dygnets mörka
timmar vilket mottagits positivt.
Att ha goda kommunikationer med omvärlden är oerhört viktigt. En förbättring har skett när det gäller
turtäthet på morgonen mot bl.a. Skövde med tåg, vilket innebär att det numera är kvartstrafik. Vi har
också besvarat en remiss från västtrafik, den s.k. Västtågutredningen där kommunens svar är att vi
anser att vi ska få tågstopp i Moholm.
Turistnäringen har haft ännu ett bra år med ökad omsättning och ökat antal gästnätter. Samarbetet i
turistfrågor i MTGK (Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg) fortgår och planeringen för
2018 är i full gång.
Sjön Viken har en viktig funktion ur turistisk synpunkt. Kanalens Västgötasida får sitt vatten från sjön
Viken men den är också viktig som bad och rekreations sjö. Därför är det viktigt att sjöns vattenstatus
inte försämras. Kommunen är negativ till den torvbrytning som planeras på Ryholms stormosse. Av
den anledningen har det bildats ett vattenråd med deltagare från alla intressenter som har intresse av
sjön inklusive kommunerna Karlsborg, Tibro och Töreboda.
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Kommunerna måste hänga med i utvecklingen när det gäller digitalisering på olika områden, dels för
att bli effektivare men också för att öka tillgängligheten till olika kommunala tjänster. Detta arbete
måste intensifieras de kommande åren.
Arbetet med att bygga ut bredband i kommunen fortgår. Vänerenergi AB, som har uppdraget, jobbar
med en lösning som vi hoppas ska tillgodose behovet av bredbandstjänster i hela kommunen.
Reningsverket genomgår för närvarande en omfattande ombyggnad för att kunna klara kravet att
minimera kväveutsläppet till Friaån. Detta kommer att innebära att kommunen på sikt kommer att
behöva ta ut en högre avgift av de som är anslutna till VA- kollektivet.
Inköpet av fastigheten Gjutaren 4 kommer att innebära att politiska möten flyttas dit samt att det
möjliggör större evenemang av olika slag där både kommunen, privata och föreningar kan hyra in sig.
Det ska bli Törebodas allaktivitetshus.
Förberedelserna för 2018 års festival pågår för fullt. En förfest med Per Gessle fyllde torget och det
blev en försmak om vad som komma skall till sommaren.
I april fylldes ishallen av våra kommunala medarbetare. Detta för att uppmärksamma det goda arbete
som sker i våra verksamheter som kommunen bedriver. Kommunfesten blev väldigt uppskattad och
jag vill med detta också tacka alla våra medarbetare för ett väldigt bra år 2017.
Det samlade ekonomiska resultatet är betydligt bättre än budget trotts att vi kostnadsfört hela
kommunens del av kostnaden för E20 utbyggnaden på år 2017.
Än en gång ett stort TACK till alla som bidragit till detta.

Bengt Sjöberg
Kommunstyrelsens ordförande
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Så styrs Töreboda kommun
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs av invånarna vart fjärde år. I
Kommunfullmäktige beslutas bland annat om begäran (övergripande mål) och budget för de
kommunala verksamheterna. Dessa ska vara av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och
verksamheter. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan.
Utskotten
Kommunstyrelsen har fyra utskott; Utvecklingsutskott, Utbildning- och kulturutskott, Vård- och
omsorgsutskott, Personalutskott.
Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen. Utskotten har därutöver rätt att, inom vissa områden,
på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut som delegerats till dem.
MTG-nämnder
De tre kommunerna Töreboda, Gullspång och Mariestad har byggt upp ett omfattande samarbete i en
rad viktig frågor. Samarbetet innebär att politiker från alla tre kommuner sitter på gemensamma
nämndsmöten och beslutar om vad förvaltningarna ska arbeta med. De gemensamma nämnderna är;
IT-nämnd, Teknisk nämnd, Miljö- och byggnadsnämnd, Lönenämnd (inkl. Karlsborg),
Ekonominämnd (Töreboda/Gullspång).

Politisk organisation:
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Förvaltningsorganisation:

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige under perioden 2014 - 2018
Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2014-2018

Antal
mandat

Socialdemokraterna

11

Moderaterna

7

Centerpartiet

6

Sverigedemokraterna

3

Vänsterpartiet

2

Liberalerna

1

Miljöpartiet

1

Totalt

31

Skattesats år 2013 - 2017
Skattesats (kr)
Kommun
Region
Kommunalskatt
Riket

2013

2014

2015

2016

2017

20,97
10,88
31,85
31,73

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

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

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

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

Sammanlagd kommunalskatt (kommun och region) uppgår till 32:70 kronor vilket motsvarar 58 öre
mer än riksgenomsnittet.
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Befolkningsutveckling 2009 - 2017

Befolkningsutveckling
9 600
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9 400
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2016

2017
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9 300

Antal invånare
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9 100
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9 009

8 992
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År

9 000
8 900
8 800
8 700
8 600
8 500
2009

2010

2011

2014
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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
och i september månad uppgick antalet invånare till över 9 500 personer. Därefter har trenden varit
sjunkande och vid årets slut uppgick antalet invånare i kommen till 9 414 personer.

Årsredovisning 2017 - Töreboda kommun

7(58)

Förvaltningsberättelse
En sammanfattning av kommunens ekonomi
Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +12,7 mnkr vilket är högre jämfört med
föregående år (+11,3 mnkr år 2016). Resultatet motsvarar 2,3 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag och är 2 mnkr bättre än det budgeterade resultatet.
Verksamheternas ekonomiska utfall visar såväl över- som underskott och uppgår sammanlagt till -0,4
mnkr. Den verksamhet som redovisar störst överskott gentemot budget är utbildningsverksamheten
(främst förskola och grundskola) med en budgetavvikelse på 6 mnkr. Samtidigt uppvisar
äldreomsorgen (ordinärt boende) en stor negativ budgetavvikelse uppgående till -7 mnkr. Resultatet
har påverkats positivt genom främst statsbidrag som redovisas inom finansverksamheten. Orsaken till
detta är fler antal invånare i kommunen vilket genererat högre skatteintäkter än beräknat (4 mnkr).
Även extra statsbidrag till välfärden, s.k. välfärdsmedel som inte har ianspråktagits i sin helhet under
året, har bidraget till resultatet (8 mnkr).
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur E20 har genomförts i sin helhet och resultatförts (11
mnkr). Vidare har avsättning till framtida fiberutbyggnad gjorts med 1 mnkr.
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2017 fastställdes ett budgeterat resultatmål på
10,6 mnkr vilket motsvarar 2,0 % av budgeterade skatter och bidrag. Det finansiella målet om en
genomsnittlig resultatnivå uppgående till 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag har uppnåtts.
Genomsnittligt resultat under den senaste treårsperioden uppgår till 2,3%.
Målet att investeringarna ska finansieras utan upplåning har också uppnåtts. Under året har 49,7 mnkr
av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en högre nivå jämfört med föregående år (33,9 mnkr
2016). Bland större investeringsprojekt kan nämnas renovering av Centralskolan samt nya
förskoleavdelningar.
Törebodabostäder AB redovisar ett positivt resultat uppgående till 0,8 mnkr. Koncernen redovisar ett
resultat uppgående till 13,5 mnkr.

Nedanstående bild visar kommunens resultatutveckling över en femårsperiod.

Årets resultat
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Sammanfattning 2015-2017
År 2017

År 2016

År 2015

Årets resultat (mnkr)

12,7

11,3

12,5

Årets resultat i skatter
och bidrag

2,3%

2,1%

2,6%

Skatteintäkter (mnkr)

559

522

480

7,0%

8,8%

5,2%

547

512

470

6,9%

8,9%

3,9%

57,0%

56,0%

55,0%

Likviditet (mnkr)

66

43

55

Investeringsutgifter
(mnkr)

50

34

42

Långfristig låneskuld
(mnkr)

39

40

42

174

181

187

21,22

21,22

21,22

Ökning av
skatteintäkter (%)
Nettokostnader (mnkr)
Ökning av
nettokostnader (%)
Soliditet (%)

Pensionsåtaganden
(mnkr)
Kommunalskatt (i
kronor)

Årsredovisning 2017 - Töreboda kommun

9(58)

Töreboda kommuns utveckling och viktiga händelser
Töreboda kommun växte och antal invånare passerade 9 500 i september. Detaljplanen för
Kanalparken är antagen och snart kommer besked om när det första åttavåningshuset med 36
lägenheter kan börja byggas.
Nya förskolor och skollokaler är nu på plats. Vård- och omsorgsutbildning för vuxna startades under
höstterminen. Centralskolans hus D är ombyggt och ett nytt café och nya elevtoaletter är också
färdigställda.
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.
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 också ut och beslut om fler parkeringsplatser är
fattade.
Kommunens stora personalfest den 22 april i Töreshovs ishall var mycket uppskattad och blev en stor
succé. Under juli månad arrangerades för första gången utomhusbio i Töreboda gästhamn och en stor
konsert med Per Gessle hölls på torget i Töreboda.
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Uppföljning av kommunfullmäktiges Begäran
Kommunfullmäktige styr den kvalitativa nivån i kommunen genom Begäran (övergripande mål).
Fullmäktige beslutar om rambudget och tilldelar kommunstyrelsen och de övriga nämnderna
ekonomiska resurser.
Kommunfullmäktiges Begäran ska ge en bild av kommunen som helhet. Begäran beskriver vad
kommunen ska uppnå och gäller under mandatperioden. Under året jobbar verksamheterna för en ökad
måluppfyllelse genom ett kontinuerligt arbete med Aktiviteter kopplade till Kommunstyrelsens
Åtaganden och Styrmått.

Kommunfullmäktiges Begäran ska ge en bild av kommunen som helhet. Begäran är mål som är
övergripande och beskriver vad kommunen ska uppnå. Dessa gäller för mandatperioden. Utfallet på
hastighetsmätaren nedan är en sammanvägning av resultatet för de åtaganden och styrmått som är
kopplade till respektive Begäran. Det innebär att om bedömningen är ”Begäran är delvis uppnådd” så
kan utfallet på hastighetsmätaren variera på hela skalan från gult till grönt.
För en mer detaljerad redovisning av verksamheternas uppföljning av Åtaganden och Styrmått, se
bilaga.
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Invånare/Brukare
Begäran:
I Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en trygg och säker miljö dygnets alla timmar
- överallt

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

Mätperiod

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Delår

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

Delår

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

Delår 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 delvis uppnådd.
Resultatet av brukarundersökningar inom äldreomsorg och barnomsorg är mycket bra. Resultaten på
nationella prov i åk 3 och åk 6 har förbättrats, vilket är positivt. För övrigt behöver resultaten för
skolan förbättras för att målsättningen ska uppnås.
Resultatmålen för de nationella kvalitetsregistren inom vård och omsorg är väldigt hög satta och de
bör kanske ändras. Trots gul markering är resultatet sammantaget godkänt.
Styrmått

Mätperiod

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut
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Styrmått

Mätperiod

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

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 NPIskattats och fått en individuell bemötandeplan

Delår/
Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

Nöjdhet med webbinformation. Mål; 80%

Årsbokslut

Väntetid till särskilt boende. Målvärde snitt 30 dagar.

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Kommentar
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Målsättningen i begäran är nästan uppnådd.
Den är uppnådd när det gäller den kommunala verksamhetens resultat.
När det gäller folkhälsomålen så är den inte uppnådd. Det finns två problem med folkhälsomålen. Den
ena är att den senaste mätningen utfördes 2015. Den andra är att måltalen är orealistiska och på kort
sikt omöjliga att uppnå. Folkhälsorådet har på också lämnat förslag på mer realistiska måltal för 2018.
Styrmått

Mätperiod

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

Årsbokslut
2017

Hälsotillståndet förbättras med 2% jämfört med tidigare mätning

Årsbokslut
2017

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
individ- och familjeomsorgen i kommunen. Mål: 80%.

Delår 2016

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

Årsbokslut
2017

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

Årsbokslut
2017

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

Årsbokslut
2017

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.
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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 kan bli bättre. Samtal och förankring av värdegrunden och målpaketet måste ske oftare i
alla verksamheter.
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!
Det är mycket positivt att sjukfrånvaron har minskat från 6,2 % 2016 till 5,3 % 2017. Töreboda
kommun ligger bra till vid en jämförelse med andra kommuner.

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

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
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Ekonomi
Begäran:
Kommunen har en stabil ekonomi med budget i balans

Kommentar
Målsättningen i begäran är delvis uppnådd. Töreboda har en stabil ekonomi med budget i balans men
andelen budgetansvariga med en budget i balans kan och ska förbättras.
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.

Kommentar
Målsättningen i begäran är delvis uppnådd. Flera av styrmåtten visar på en positiv utveckling. Några
få drar ner det sammantagna "betyget". Måltalet för nyanländas etablering och egenförsörjning är högt
satt, men nödvändigt att nå om några år. 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
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Styrmått

Mätperiod

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

Delår/
Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

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

Delår

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

Delår

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

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

Mätperiod

Antal bostadsområden färdiga för byggnation är minst 10 st.

Årsbokslut

Minst 30 nya bostäder per år.

Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

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.
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Töreboda kommun hamnar på plats 186 av 290 i årets kommunrankning av Sveriges bästa
miljökommuner. Miljöarbetet måste förbättras och mer resurser (personal och pengar) måste avsättas
om begäran ska kunna uppfyllas.
Styrmått

Mätperiod

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

Delår/
Årsbokslut

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

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.

2016
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Ekonomisk analys
God ekonomisk hushållning
Från och med 2005 har kommunallagen skärpts när det gäller god ekonomisk hushållning. Bland annat
har det införts ett krav på att kommunen i sin budget ska anta finansiella mål samt mål och riktlinjer
för verksamheten. Krav har införts på att en särskild åtgärdsplan ska antas av kommunfullmäktige vid
negativt resultat. Revisorerna har också fått en utökad uppgift att granska och följa upp målen i
delårsrapport och årsredovisning.
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre
tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande
generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt
resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg
självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat,
skuldsättning och förmögenhet ska beslutas av kommunen.
Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning
Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkter och statsbidrag. Skatteintäkter är
konjunkturberoende och Sveriges ekonomiska utveckling är till största delen beroende av den
internationella konjunkturutvecklingen. Denna kan förändras snabbt och det påverkar utvecklingen av
kommunens skatteintäkter. Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som tidigare utfall och
prognoser indikerat. Men konjunkturen har ändå förstärkts markant och även 2018 kommer att präglas
av högkonjunktur. År 2019 förväntas återgång till ett er neutralt konjunkturläge. Det innebär en
markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp
skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det går så står kommuner och
landsting inom kort inför en mycket besvärlig obalans mellan snabbt växande demografiskt betingade
behov och ett långsamt växande skatteunderlag.
Demografisk utveckling och välfärdsmedel
Kommunens kostnader förväntas öka kraftigt de kommande åren till följd av den demografiska
utvecklingen. Främst förväntas behoven inom äldreomsorgen att öka. Utvecklingen av kommunens
intäkter har varit relativt positiv men räcker ändå inte till för att möta de förväntade
kostnadsökningarna. Den relativt stora invandringen påverkar också kommunens verksamheter. Trots
att det är staten som har ansvaret för att finansiera mottagandet under asyltiden är antalet asylsökande
ur ett verksamhetsmässigt perspektiv en stor utmaning för kommunen som ansvarar för skolgång,
utredning och boende enligt socialtjänstlagen mm.
Riksdagen beslutade 2017 om statsbidrag till kommuner och landsting utifrån flyktingsituationen.
Beslutet innebär ett resurstillskott till Töreboda kommun uppgående till ca 19 mnkr år 2017 och 2018.
Pengarna till kommunsektorn kommer initialt att dels fördelas på samma sätt som via det kommunala
utjämningssystemet dvs. i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal
asylsökande och nyanlända. Statsbidraget kommer dock på sikt att fasas ut och fördelas utifrån
invånarantal. Från och med år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den
kommunalekonomiska utjämningen, vilket innebär att statsbidraget kommer att uppgå till ca 6 mnkr,
dvs. en reduktion motsvarande 13 mnkr jämfört med innevarande år.
Det starka verksamhetstrycket de kommande åren, samtidigt som utvecklingen av skatteunderlaget
förväntas försvagas tillsammans med avtrappning av välfärdsmedel, ställer stora krav på
effektiviseringar. Arbetet med att förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i än
större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av teknik och nya arbetssätt.
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De stora investeringsbehoven de kommande åren kommer att medföra att nya långfristiga lån måste
tas upp. Detta kommer i sin tur att påverka storleken på avskrivningar och finansiella kostnader som
kommer att öka och därmed ge mindre utrymme för kärnverksamhet. Sammantaget kommer detta att
ställa krav på effektiviseringar och anpassningar av verksamheten. Det är därför mycket viktigt att
kommunen lever upp till de beslutade finansiella målen.
Långsiktig ekonomisk analys
En långsiktig ekonomisk analys kring Töreboda kommuns utveckling fram till och med år 2030 har
genomförts. Analysen har haft sin utgångspunkt i den demografiska utvecklingen och omfattar
investeringsbehov i skolor, äldreboenden och förskolor. Analysen har också kompletterats med
uppgifter om framtida långsiktiga pensionsåtaganden, avskrivningar på befintliga
anläggningstillgångar samt finansiella kostnader och intäkter. Analysen visar att:






Framförallt kommer andelen äldre i kommunen att öka. Kostnaderna för äldreomsorgen
förväntas öka kraftigt fram till år 2030.
Utöver äldreomsorgen är det inom funktionshindersomsorgen och grundskolan som
kostnaderna förväntas öka.
Kommunen behöver anpassa sina verksamhetslokaler i takt med att efterfrågan på kommunal
service ändras. Det är av vikt att det finns en tydlig investeringsprocess med god
framförhållning.
Kommunen behöver resultatmässigt uppnå en effektivisering över perioden på 1,1 % genom
prioriteringar och nya arbetssätt. Utöver denna effektivisering behöver kommunen uppnå en
resultatnivå på 2 %. Sammantagen behöver kommunen budgetera ett resultat uppgående till
minst 3,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Om inte denna resultatnivå kommer att uppnås kommer upplåningsbehovet att öka. Detta kommer i
sin tur att skapa ytterligare tryck på ett ökat effektiviseringsbehov. Ekonomisk hushållning handlar om
att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre
perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna
överkonsumtion.
Finansiella mål
Töreboda kommun har inom det finansiella perspektivet beslutat om finansiella mål enligt följande:




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

Målen avseende årets resultat och finansiering av investeringar har uppnåtts. Andel budgetansvariga
med budget i balans uppgick till 57 % vilket innebär att detta mål inte är uppnått.
Resultat
Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +12,7 mnkr vilket är högre jämfört med
föregående år (+11,3 mnkr 2016). Resultatet motsvarar 2,3 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag och är 2 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Enligt beslut i kommunfullmäktige
avseende budget 2017 fastställdes ett budgeterat resultatmål på 10,6 mnkr vilket motsvarar 2,0 % av
budgeterade skatter och bidrag.
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Det finansiella målet om en genomsnittlig resultatnivå uppgående till 2,0 % av skatteintäkter och
statsbidrag har uppnåtts. Genomsnittligt resultat under den senaste treårsperioden uppgår till 2,3%.
Belopp i mnkr
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År 2017
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5

0

0

8,0

11,3

12,7

Årets resultat
Jämförelsestörande
post AFA försäkring
Resultat efter
jämförelsestörande
post

Resultatet har påverkats positivt genom främst statsbidrag som redovisas inom finansverksamheten.
Orsaken till detta är fler antal invånare i kommunen vilket genererat högre skatteintäkter än beräknat
(4 mnkr). Även extra statsbidrag till välfärden, s.k. välfärdsmedel som inte har ianspråktagits i sin
helhet under året, har bidraget till resultatet (8 mnkr). Resultatet har också påverkats av upplösning av
bidrag till statlig infrastruktur E20 som i sin helhet resultatförts (11 mnkr). Vidare har avsättning till
framtida fiberutbyggnad gjorts med (1 mnkr). Generellt sett har verksamheternas resultat påverkats
positivt till följd av olika statsbidrag från framför allt Migrationsverket. Det är av stor vikt att
verksamheterna snabbt kan ställa om och reglera verksamheternas omfattning när statsbidragen på sikt
kommer att minska i omfattning.
Verksamhetens nettokostnader ökade med 6,9 % mellan år 2016 och 2017. Den stora ökningen kan
främst förklaras av migration. Personalkostnaderna ökade med 8 % och uppgick till 432 mnkr (401
mnkr år 2016).
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens verksamheter klarar
att bedriva sin verksamhet inom beslutade budgetramar. Verksamheternas ekonomiska utfall visar
såväl över- som underskott och uppgår sammanlagt till -0,4 mnkr. Den verksamhet som redovisar
störst överskott gentemot budget är utbildningsverksamheten (främst förskola och grundskola) med en
budgetavvikelse på 6 mnkr. Samtidigt uppvisar äldreomsorgen (ordinärt boende) en stor negativ
budgetavvikelse uppgående till -7 mnkr. Andel budgetansvariga med budget i balans uppgick till
57 %. Det innebär att målet att andelen budgetansvariga med budget i balans ska vara lägst 75 %, inte
har uppnåtts.
Under året har 49,7 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en högre nivå jämfört med
föregående år (33,9 mnkr 2016). Bland större investeringsprojekt kan nämnas renovering av
Centralskolan samt nya förskoleavdelningar. Målet att reinvesteringar ska finansieras med egna medel
har uppnåtts.
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Pensioner
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär
att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför resultat och skuldredovisning. Denna del av
pensionsskulden är dock lika viktig att beakta då denna kommer att generera framtida utbetalningar.
Total pensionsskuld uppgår vid årsskiftet till 174 mnkr. Detta är en minskning jämfört med föregående
år (181 mnkr). Eftersom utbetalning sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En
nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Under året har inlösen av
pensionsförmån genomförts med 3,3 mnkr. Inlösen finansierades genom ianspråktagande av
överskottsfond. Av nedanstående tabell framgår kommunens samlade pensionsåtaganden.

Pensionsåtaganden i mnkr
Avsättningar (inklusive
särskild löneskatt) för
pensioner (inklusive
förtroendevalda)
Ansvarsförbindelser (inklusive
särskild löneskatt)
Finansiella placeringar
avseende pensionsmedel
Återlånade medel
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År 2017

År 2016

4

4

170

177

0

0

174

181
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Balanskrav
Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger
intäkterna. Om resultatet i bokslutet är negativt, och det egna kapitalet därmed minskas, finns det en
skyldighet att inom tre år återställa det egna kapitalet med motsvarande belopp. Töreboda kommun har
de senaste åren haft ett positivt resultat, med undantag för 2013, då kommunen redovisade ett negativt
balanskravsresultat på -3 mnkr (resultatet återställdes genom användande av resultatutjämningsreserv).
Vid årets slut ska en så kallad balanskravsutredning upprättas där intäkter och kostnader ställs mot
varandra. Realisationsvinster och realisationsförluster ska inte medräknas i balanskravsresultatet.
Nedanstående tabell visar årets balanskravsresultat:
Balanskravsutredning i mnkr

År 2017

Årets resultat

12,7

Reducering av samtliga realisationsvinster

0

Justering för realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

0

Justering för realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

Justering för återföring av orealiserade förluster
i värdepapper

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

12,7

Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

-7,1

Användning av medel till
resultatutjämningsreserv

0

Balanskravsresultat

5,6

Årets balanskravsresultat uppgår till 5,6 mnkr (5,2 mnkr år 2016) och kommunen uppnår därmed
balanskravet.

Resultatutjämningsreserv
Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna
intäkter över en konjunkturcykel. En förutsättning för att använda medel från RUR är att
balanskravsresultatet är negativt och att förändringen av årets underliggande skatteunderlag
understiger den genomsnittliga.
Resultatutjämningsreserv i mnkr

År 2017

Ingående balans

25,0

Avsättning 2017

7,1

Utgående balans

32,1
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Av balanskravsresultatet avsätts först 1 % av skatter och bidrag (5,6 mnkr). Resterande belopp avsätts
till resultatutjämningsreserven. Årets avsättning till resultatutjämningsreserven uppgår till 7,1 mnkr.
Resultatutjämningsreserven uppgår vid årsskiftet till 32,1 mnkr.

Finansiell analys
Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
Nedan redovisas nyckeltal som visar den finansiella ställningen över de senaste tre åren. Den
finansiella analysen belyser utvecklingen av verksamhetens kostnader och ekonomiska
handlingsutrymme på kort och lång sikt samt kommunens risktaganden.
Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det avgörande att kostnaderna inte överstiger
intäkterna. Ett mått på denna balans är att driftkostnaderna för kommunens verksamheter ska täckas av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Redovisas en driftkostnadsandel som understiger 100 % har
kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter.
Belopp i tkr

År 2015

År 2016

År 2017

Verksamhetens
nettokostnad

469 699

511 535

547 055

Skatter och bidrag

479 740

522 045

558 808

97,9%

98,0%

97,9%

Verksamhetens andel av
skatter och bidrag

Tabellen ovan visar att skatteintäkter och generella statsbidrag finansierade verksamheterna 2017. I
resultatet 2015 ingår en jämförelsestörande post med 4,5 mnkr (AFA-medel).
Skatte- och nettokostnadsutvecklingen
En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de
intäkter kommunen får genom skatter och statsbidrag. Nedanstående tabell visar den procentuella
utvecklingen av skatte- och nettokostnadsutvecklingen under år 2015 - 2017.
Förändring i % jämfört
med föregående år

År 2017

År 2016

År 2015

Nettokostnadernas
utveckling

6,9%

8,9%

3,9%

Skatte- och
statsbidragsutvecklingen

7,0%

8,8%

5,2%

Av ovanstående tabell kan man utläsa hur styrningen har varit över kommunens resurser över den
senaste treårsperioden. För år 2017 har verksamheternas nettokostnader ökat med 6,9 % jämfört med
föregående år. Samtidigt ökade skatteintäkterna och statsbidragen med 7,0 %.
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Skatte- och nettokostnadsutvecklingen

600

559
547

550
522
512

500
450

435
431

456
452

480
470

mnkr
400
350
300
2013

2014
Nettokostnadsutveckling

2015

2016

2017

Skatteintäkter och utjämning

Den framtida utvecklingen av statsbidragen förväntas bromsas upp markant från och med år 2019 och
framåt. Detta samtidigt som de statliga välfärdsmedlen minskar i omfattning. Det är därför av stor vikt
för kommunens framtida utveckling att nettokostnaderna bromsas upp ytterligare. Detta är en
förutsättning för att klara framtida åtaganden inom bland annat äldreomsorgen. Kommunens skattesats
har varit oförändrad sedan år 2014 då den kommunala skattesatsen höjdes med 25 öre till 21:22
kronor.
Finansnetto
Finansnettot och dess utveckling har betydelse för kommunens ekonomi och består av skillnaden
mellan intäkts- och kostnadsräntor. Här redovisas också aktieutdelningar, borgensavgifter mm.
Finansnettot bedömer hur finansiellt stark kommunen är. Kommunen hade vid årsskiftet lån
uppgående till 39 mnkr, inklusive skuld på leasade tillgångar. Finansnettot har ökat marginellt jämfört
med föregående år uppgår till 1 mnkr. Finansnettot består av skillnaden mellan finansiella intäkter 2
mnkr och finansiella kostnader 1 mnkr. Kommunens finansiella intäkter består, förutom räntenetto, av
borgensavgifter samt avkastning från VänerEnergi AB. För att möta kommande års stora
investeringsbehov kommer kommunen att behöva ta upp ytterligare långfristiga lån vilket kommer att
påverka de finansiella kostnaderna i form av högre räntekostnader. Det är högst osäkert om nuvarande
låga räntor kommer att ligga kvar på samma nivå i framtiden.
Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Soliditeten visar hur stor
del av kommunens tillgångar som finansieras av skatteintäkter. Ju högre soliditet desto mindre
skuldsättning. När en analys görs av kommunens soliditet är det viktigt att beakta samtliga skulder och
ansvarsförbindelser. Detta innebär att en redovisning av kommunens soliditet görs, både med och utan
samtliga pensionsförpliktelser.
Soliditetens utveckling den senaste femårsperioden framgår av nedanstående diagram:
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Soliditet
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Soliditeten har i jämförelse med föregående år ökat marginellt från 56 % till 57 %. När hänsyn är
tagen till samtliga skulder, dvs. inklusive samtliga pensioner vilka redovisas utanför balansräkningen
under ansvarsförbindelser, förändras soliditeten från 17 % till 21 %. Förändringen kan förklaras av att
pensionsskulden inklusive löneskatt har sjunkit jämfört med föregående år. Utvecklingen av
soliditeten är beroende av resultatutvecklingen samt förändringen av nivån på kommunens
investeringar. För att förbättra soliditeten måste kommunen förbättra resultatet.
Likviditet
Likviditet är ett mått på vilken handlingsberedskap kommunen har på kort sikt. De likvida medlen
uppgick vid årets slut till 66 mnkr vilket är en ökning jämfört med föregående år (43 mnkr). Utav
dessa medel är 26 mnkr placerade i fonder.
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Nordea AB beslutade under våren 2016 att ta ut avgift på kommunens inlåning. Med anledning av
detta har ett bankkonto öppnats hos SBAB. Tillgångarna på detta konto uppgick vid årsskiftet till 15
mnkr. Då den planerade investeringsvolymen förväntas vara hög 2018 och framåt kommer likviditeten
att försämras. Kommunens checkräkningskredit uppgår till 70 mnkr.
Långfristiga lån
Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 38,9 mnkr. Det har inte tagits upp några nya lån under
2017. Amortering på befintlig låneskuld uppgick under 2017 till 1,4 mnkr. De upptagna lånen har
sammantaget en kapitalbindning på 2,1 år och en räntebindning på 2,0 år. Genomsnittsräntan på lånen
uppgick under 2017 till 1,28 %. Det lån som togs upp år 2012 för att finansiera förskolan Kastanjen
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omsättas under hösten 2017. Räntan på lånet sänktes från 2,15 % till 0,21 %. Koncernens låneskuld
uppgår vid ingången till år 2018 till 109 mnkr (Töreboda kommun 39 mnkr, Törebodabostäder AB 70
mnkr).
Borgensåtaganden
Borgensåtaganden är en del som bör vägas in när kommunens riskförhållande studeras. 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. Kommunens borgensförbindelser uppgår till 289 mnkr. Borgensförbindelser Av dessa är
166 mnkr upptagna lån gentemot Riksbyggen kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder,
Törebodabostäder AB 70 mnkr och VänerEnergi AB 40 mnkr.
Bidrag till statlig infrastruktur
Under 2014 beslutade kommunfullmäktige att vara med och medfinansiera utbyggnaden av E20 på
sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 13 mnkr i
2013 års penningvärde (basmånad för index juni 2013). Bidraget redovisas i balansräkningen och
planerades initialt att upplösas på 25 år. Under året har bidraget till statlig infrastruktur upplösts sin
helhet och belastat resultatet med 11 mnkr. Index uppräknas fram till utbetalningstidpunkten
(preliminärt påbörjas utbetalningarna under år 2019) med Trafikverkets investeringsindex för
väghållning. Indexet har under 2017 räknats upp med 3,2 % vilket motsvarar 0,5 mnkr.
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Driftredovisning
Driftredovisningen visar utfallet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning
visar nettoavvikelser, dvs. intäkter i förhållande till kostnader.
Skattefinansierad
verksamhet (belopp i
tkr)

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse mot
budget

7 938

9 691

9 873

-182

20 479

23 795

23 114

681

-119

323

176

147

Köp från IT-nämnd

3 827

4 155

4 084

71

Köp från
Ekonominämnd

3 599

4 366

3 987

379

Köp från Lönenämnd

2 431

2 568

2 196

372

Köp från Miljö- och
byggnadsnämnd

3 011

3 120

3 164

-44

Räddningstjänst

6 209

6 423

6 419

4

28 305

28 730

29 526

-796

193 522

211 234

205 205

6 029

4 050

2 710

2 453

257

Kultur- och
fritidsverksamhet

14 315

15 976

16 104

-128

Individ- och
familjeomsorg

32 516

39 653

39 713

-60

Äldreomsorg

108 868

113 516

120 940

-7 424

63 275

63 762

63 452

310

492 226

530 022

530 336

-384

Politisk verksamhet
Ledning och utveckling
Kostenhet

Teknisk verksamhet
inkl. VA
Utbildning
Arbetsmarknadsåtgärder

LSS-verksamhet
Summa verksamheter

Kommentarer till verksamheternas resultat
Verksamheternas utfall gentemot budget visar på såväl över- som underskott och uppgår sammantaget
till -0,4 mnkr. År 2016 redovisade verksamheten ett överskott på +3,8 mnkr.
Den verksamhet som redovisar störst överskott är utbildningsverksamheten (främst förskola och
grundskola) med en budgetavvikelse på 6 mnkr. Samtidigt uppvisar äldreomsorgen en stor negativ
budgetavvikelse uppgående till -7 mnkr. I denna avvikelse ingår ett underskott för ordinärt boende
uppgående till -9 mnkr.
Mer utförliga kommentarer till verksamheternas utfall redovisas separat i bilaga till årsredovisningen.

Årsredovisning 2017 - Töreboda kommun

28(58)

Redovisning VA-avräkning och deponi
VA-avräkning

År 2017

År 2016

År 2015

Intäkter MTG

17 392

17 277

-11 395

-11 395

-5 997
0

-5 882
0

17 139
-11 395
-5 744

År 2017

År 2016

År 2015

13 796

13 638

13 822

Kostnader MTG
Kapitaltjänstkostnader
Skattefinansierad
Sluttäckning deponi
Ingående balans
Avsättning balansräkning
Ianspråktaget
Utgående balans
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Fem år i sammandrag
2013

2014

2015

2016

2017

434,8
48 349

452,2
49 848

469,7
50 543

511,5
54 213

547,0
58 110

100,8%

99,1%

97,9%

98,0%

97,9%

431,2
1,9%

456,1
5,8%

479,7
5,2%

522
8,8%

559
7,1%

0,8

1,3

2,5

0,8

0,9

-2,7
-303

5,2
577

12,5
1 348

11,3
1 198

12,7
1 347

Tillgångar
Kronor per invånare

378,2
42 064

389,7
42 951

440,5
47 401

450
47 695

465
49 398

Eget kapital
Kronor per invånare

225,2
25 044

230,4
25 401

243
26 149

254
26 921

267
28 359

Avsättningar och skulder
Kronor per invånare

153
17 020

159
17 551

197
21 199

196
20 774

198
21 039

60%
8%

59%
11%

55%
14%

56%
17%

57%
21%

0,171111

0,20852
917

KOMMUNEN (mnkr)
FRÅN RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetens nettokostnader
Kronor per invånare
Nettokostnadernas andel av skatt
och statsbidrag
Skatteintäkter och statsbidrag
Förändring från föregående år
Finansnetto
Årets resultat
Kronor per invånare

FRÅN BALANSRÄKNINGEN

Soliditet
Soliditet med hänsyn till alla
pensioner

ÖVRIGT
Nettoinvesteringar
Självfinansieringsgrad

27,8
58%

26,8
91%

42,3
75%

33,8
90%

50,4
65%

349
7,1%
80,9%

357
2,3%
78,3%

384
7,6%
80,1%

422
9,9%
80,8%

455
7,7%
81,3%

Utdebitering per skattekrona

20,97

21,22

21,22

21,22

21,22

Antal invånare 31/12
Förändring från föregående år

8 992
-17

9 072
80

9 293
221

9 435
142

9 414
-21

Personalkostnader
Förändring från föregående år
I procent av skatteintäkter och
statsbidrag
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Investeringsredovisning
Den totala investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 94 mnkr, inklusive ombudgeterade medel från
föregående år (28 mnkr). Under året har 49,7 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en
högre nivå jämfört med föregående år (33,9 mnkr 2016).
Investeringsredovisning
(tkr)

Budget 2017

Redovisning.
2017

Redovisning.
2016

Redovisning.
2015

Kommunstyrelsen

2 884

3 564

1 438

4 563

Barn, utbildning, fritid
och Kultur

3 470

1 364

1 284

1 481

Vård- och omsorg

1 725

738

1 076

826

It-nämnd

2 000

0

0

326

Tekniska nämnden

83 855

44 021

30 073

35 074

- varav
fastighetsavdelningen

40 037

26 237

19 004

29 767

- varav gatuavdelningen

17 601

11 199

5 829

2 568

- varav VA-avdelningen

26 217

6 585

5 240

2 739

Summa investeringar:

93 934

49 687

33 871

42 270

Den största delen av kommunens investeringar utförs inom ramen för Tekniska nämndens
verksamhetsområde (44 mnkr år 2017) vilket motsvarar 89 % av de totala investeringarna.
Bland större redovisade investeringsprojekt under året kan nämnas nya skol- och förskoleavdelningar
vid Björkängskolan och Moholms förskola (6 mnkr), Centralskolan (7 mnkr), exploatering
Kanalparken (7 mnkr), LED-belysning (3 mnkr), köp av fastigheten Gjutaren (4 mnkr), inventarier
utbildning och vård- och omsorg (2 mnkr).
Investeringarna har finansierats med egna medel. Inga nya lån har tagits upp under året. I bilaga till
årsredovisningen redovisas, under respektive verksamhetsområde, investeringarna under 2017 på
projektnivå.
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Personalekonomisk redovisning
Förord
Töreboda kommun sammanställer årligen en personalekonomisk redovisning i samband med det
ekonomiska bokslutet. Avsikten är att i redovisningen ge en aktuell bild av ett antal
personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal.
De personalstrategiska uppgifterna redovisar i huvudsak tillsvidareanställd personal.
Under året har antalet ökat från 839 till 850 anställda. Detta motsvarar 775 årsanställda vilket är en
ökning med 8 sedan föregående mätdatum 2016-12-31. Ökningen beror bland annat på att kommunen
har inrättat en resurspool mot förskola och skolverksamheten där tidigare vikarier nu har fått fasta
tjänster.
Kompetensförsörjning
Kommunen arbetar nu med att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan för perioden 2018 - 2022.
Den kommer att bli klar under början av 2018. Detta sker i samverkan med respektive verksamhet och
fackliga representanter. Under perioden går 2017 - 2021 beräknas 127 personer gå i pension varav 50
procent bestående av vårdpersonal. Under 2017 har 85 personer slutat i kommunen av en annan
anledning än pensionsavgång. Personalgrupper som är svårrekryterade är socialsekreterare,
sjuksköterskor och lärarpersonal, speciellt förskollärare.
En förutsättning för att trygga personalförsörjningen är att Töreboda kommun framstår som en
attraktiv arbetsgivare. Stor vikt kommer att läggas på goda anställningsförhållanden och
arbetsmiljöfrågor. Kommande personalförsörjning är en prioriterad fråga som står högt på kommunens
agenda. Kommunen använder flera rekryteringskanaler som sociala medier, mässor, personliga möten
i större utsträckning för att nå ut med sina rekryteringar.
Intern rekrytering är också en viktig komponent som kompletterar de externa.
Sysselsättningsgrader
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 93,2 procent vilket är en ökning med nästan två
procentenheter sedan föregående mätning. Andelen heltidsanställda uppgår nu till 58,8 procent.
Kommunen har startat ett heltidsprojekt med representanter från verksamheterna och fackföreningen
Kommunal. Arbetsgrupper har arbetet i olika möten och deltagare har varit representerade i
nätverksgrupper. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018.
Könsfördelning
Av kommunens 850 tillsvidareanställda är 749 kvinnor vilket motsvarar 88,1 procent.
Vård och omsorg har högst procentsats andel kvinnor med 93,4 procent.
IT avdelningen har däremot ett underskott då andel kvinnor endast är 9,5 procent.
I kommunens Jämställdhetsplan fastställs att arbetsgivaren vid rekrytering ska anstränga sig för att
anställa det underrepresenterade könet om inte särskilda skäl finns.
Löneöversynsförhandlingar
Löneöversyn har genomförts med all personal med en nivå på ca 2,5 %. Utöver detta har en lokal
satsning skett på förskollärare och fritidspedagoger med 500 kronor per anställd.
Arbetsmiljö
Kommunen arbetar aktivt med att få en bra arbetsmiljö och hälsa för samtliga anställda.
Sjukfrånvaron har minskat med en procentenhet till 5,1 procent vilket är i nivå med kommunens mål
på 5 procent. Aktuella projekt med tidig rehabilitering genomförs nu inom barnomsorgen, IFO och
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LSS. Inom Äldreomsorgen genomförs ett särskilt projekt för att få ned sjukfrånvaron.
Aktiviteter som genomförts under året; Medarbetarenkät till all personal, arbetsmiljöutbildning för nya
chefer och skyddsombud. Arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer via webb. Utbildning i hjärt- och
lungräddning för anställda. I kommunens nya HR-portal på intranätet läggs aktuella handlingar upp så
att anställda och chefer får tillgång till en samlad information. Utbildning har även genomförts på en
digital anmälan av tillbud och arbetsskador som går i skarp drift från och med årsskiftet.
Samverkan
Ett nytt samverkansavtal är framtaget och fastställt. I avtalet fastslås att arbetsplatsträffarna är grunden
för en bra samverkan. Chefer och arbetsplatsombud har fått utbildning i avtalet under året.
Organisationsförändring
Personalenheten och bemanningsenheten har intensifierat samarbetet under året. Planer finns på att
även genomföra en fysisk sammanslagning under 2018 så att medarbetarna är samlokaliserade, i syfte
att öka servicen till kunderna.
MTG
Samarbetet med lönekontoret i Hova fortsätter enligt plan. Ett nytt resurstilldelningssystem har tagits
fram under året som ska återspegla arbetsinsatsen för lönekontoret. Desto mer automatiserat flöde ger
en lägre kostnad för kommunerna. Arbete pågår för att förbättra integrationen mellan
bemanningssystem och personalsystemet. En utredning om en gemensam personalfunktion inom MTG
(Mariestad, Töreboda och Gullspång) kommer att genomföras under 2018.
Jämställdhet
Antalet tillsvidareanställda män är 101 och antalet kvinnor 749. Kvinnorna utgör 88,1 procent och
män 11,9 procent. Målet att motverka uppdelningen i mans- och kvinnoyrken på högre
chefsbefattningar är uppnått. I ledningsgruppen finns nu fyra män och fyra kvinnor (Barn och
utbildningschef, Turism- och informationschef, Socialchef och Vård och omsorgschef). I de flesta
övriga yrken är kvinnorna dominerande. Samtliga chefer har genomfört en webbutbildning kring hur
kränkningar mm kan förhindras. Alla anställda har även informerats om gällande policys och riktlinjer
i kränkningar och sexuella trakasserier.
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Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron inklusive timanställda har sjunkit något från 6,1 procent till 5,8 procent.
Sjukredovis
ning

Total
sjukfrån
varo

Total
sjukfrån
varo

Total
sjukfrån
varo

Total
sjukfrån
varo

Total
sjukfrån
varo

Total
sjukfrån
varo

Total
sjukfrån
varo

(procent)

Totalt

Längre
än 60
dagar

kvinnor

män

0-29 år

30-49 år

50 år-

Kommunen
totalt 2017

5,1 %

33,2 %

5,4 %

3,7 %

3,7 %

5,2 %

5,6 %

Kommunled
ningskontoret
2017

5,7 %

29,7 %

6,3 %

3,2 %

5,9 %

2,9 %

7,1 %

Utbildning
och kultur
2017

4,7 %

36,6 %

5,1 %

3,5 %

3,6 %

4,0 %

5,9 %

Vård och
omsorg 2017

5,3 %

29,1 %

5,6 %

3,0 %

3,6 %

6,2 %

5,1 %

Kommunen
totalt 2016

6,1 %

44,3 %

6,6 %

3,8 %

3,0 %

6,3 %

6,9 %

Kommunled
ningskontoret
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 nivå på 5 procent. Strävan är att minska frånvaron ytterligare.
Tillsammans med kommunens företagshälsovård, Avonova, genomförs ett antal projekt som tidig
rehabilitering inom IFO/LSS och barnomsorgen och hälsofrämjande åtgärder inom äldreomsorgen.
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Kommunkoncernen
Törebodabostäder AB
Ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 8 000 tkr
Ordförande: Göran Johansson
Verkställande direktör: Dan Harryzon
Antal anställda: 5
Törebodabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag. Bolaget ska uppföra och förvalta bostäder
och lokaler. Bolaget förvaltar 285 bostadslägenheter och ett mindre antal lokaler.
Bolaget redovisar ett överskott med 776 tkr. Årets resultat ska ses över mot bakgrund av vi jämfört
med de senaste åren ökat vårt underhåll och reparationsarbete. Ett arbete som avses öka de närmaste
åren.
Vakansgraden har även detta år varit 0 %. Arbete har under året skett med projektering och planering
av nya bostäder med beräknad byggstart 2018. Under året har också ombyggnad av butikslokal till
bolagets egna lokaler skett.

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.
Resultat efter finansnetto uppgår till 34,7 mnkr och är det högsta någonsin. Det ska emellertid beaktas
att resultatet innehåller en stor andel anslutningsavgifter som är av engångskaraktär och att mycket
stora belopp redovisas som pågående anläggningsverksamhet där avskrivningarna ännu inte påbörjats.
Driftsituationen för fjärrvärme i Mariestad och Töreboda har varit mycket stabil under året.
Resultatet för Stadsnät är mycket starkt påverkat av anslutningsavgifter till följd av den kraftiga
utbyggnadstakten. Affärsområde Telekom visar också bästa resultatet någonsin.
Från och med februari 2017 har bolaget ytterligare ett affärsområde kallat Nya Energisystem. I detta
affärsområde samlas de delar som bolaget ansvarar för i Test- och Demonstrationsplats Mariestad. Här
inbegrips till exempel drift av vätgasstation och uppbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon.
Verksamheten har under räkenskapsåret bedrivits helt enligt gällande bolagsordning och dess ändamål
och syfte samt enligt gällande ägardirektiv.
Under året har Töreboda kommun erhållit 0,7 mnkr i aktieutdelning från VänerEnergi AB.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med medlemskommunerna, Skövde,
Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg samt Gullspång. Förbundet svarar för räddningstjänst och
förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
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År 2017 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram och verksamhetsplan för året.
Myndighetsutövningen i form av ärendehantering (tillsyner) har fortsatt nedgått på grund av ett
förändrat arbetssätt och personalvakanser. Följden av detta blir färre hanterade ärenden. Antalet
insatser under året motsvarar i stort föregående år. 2017 larmades räddningstjänsten till 1 593 larm och
under 2016 till 1 535 larm. Trafikolyckorna står för den i särklass största andelen larm. Brand i
byggnad har minskat i antal. Åtta personer har tyvärr omkommit till följd av olyckor under året.
Inom personaltjänsten fortsätter pensionsavgångarna. Rekrytering av deltidspersonal inom förbundets
område fortsätter att vara en prioriterad uppgift. Rekryteringsläget är generellt besvärande. Tendens
finns att det även blir svårare att rekrytera heltidspersonal (inklusive kategorin brandingenjörer).
Förbundets operativa ledningsförmåga har fortsatt stärkts genom prioriterad stabsutbildning. Arbete
med säkerställande av övningsfältet i Hasslum i Skövde har fortsatt. Under 2017 har övnings- och
utbildningsverksamhet kunnat bedrivas i planerad omfattning. Ekonomin har i huvudsak löpt enligt
plan. Resultatet för året visar på ett överskott på 1 873 tkr. Relaterat given uppgift (att upprätta
nollresultat) uppfattas det att det ekonomiska resultatmålet är uppnått.
Räddningstjänsten medverkade med personal och materiel vid en stor mossbrand i Värnamo kommun
under flera dagar. Vidare medverkade räddningstjänsten i bemanningen av räddningstjänsten vid
Skövde Flygplats under försvarsmaktsövning AURORA. Slutligen var två heltidsstyrkor
beredskapssatta för understöd vid EU-toppmötet i Göteborg. Nytt avtal för räddningspersonal i
beredskap medförde ett utdraget samverkansarbete för att hantera beredskapsläget vid
deltidsstationerna. Uppgiften löstes till slut.
I det korta perspektivet kommer stor kraft att läggas vid att skapa möjligheter till ett fortsatt nyttjande
av övningsfältet vid Hasslum. I det längre perspektivet fortsätter arbetet med att analysera och skapa
förutsättningar för en fortsatt långsiktig utveckling av räddningstjänsten. Från och med 2018 och
framåt bedöms begränsningar i att lösa uppgiften uppstå om nuvarande givna ekonomiska ramar
fortsatt kommer att gälla. Personalförsörjning kommer att vara prioriterat.

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala
renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. Ansvaret omfattar avfall som enligt miljöbalken
utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, som är jämförligt med hushållsavfall.
Matavfall är känsligt för felsorteringar eftersom restprodukten ska återföras till kretsloppet. Problemet
med felsorteringar är särskilt tydligt vid flerbostadshus där många lägenhetshushåll använder
gemensamma behållare för sitt matavfall. I december startades ett försöksprojekt i samarbete med
Törebodabostäder och Högskolan i Skövde för att se om nya tekniska lösningar kan leda till förbättrad
sorteringskvalité i flerbostadshus. Hittills har projektet fått en lyckad start.
Under året har en kundundersökning genomförts i AÖS medlemskommuner. Resultatet av
undersökning en visar att hela 83 procent av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med
avfallshanteringen i AÖS kommuner.
Resultatet för 2017 visar ett underskott med -8,8 mnkr vilket är bättre än det budgeterade resultatet på
-13 mnkr. Den ekonomiska ställningen i AÖS är fortsatt god med ett eget kapital om 55 mnkr. Det
egna kapitalet minskar dock i stadig takt allteftersom kostnaderna ökar och därmed det negativa
resultatet. För att klara det finansiella målet om en soliditet på 35 procent behöver intäkterna öka.
Under ett par års tid framöver kommer taxehöjningar att bli nödvändiga för att få ekonomin i balans,
fortsatt klara målet och kunna upprätthålla en god finansiell ställning.
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Finansiella rapporter
Redovisningsmodell och redovisningsprinciper
Upplysningar om redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och
skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande. Dessutom
redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljning samt kostnader och intäkter
för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande.
Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
rekommendation RKR 4.2.
Övriga intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2013 upp som en
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet.
Kostnader
Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.
På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Under
hösten 2017 kommer arbetet med att ta fram riktlinjer för övergång till komponentavskrivningar att
påbörjas. Kommunens ekonomisystem har under hösten uppgraderats i syfte att underlätta
komponentredovisning.
Finansiell analysmodell
Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkning, balansräkning samt
driftredovisning. Därtill görs en särskild analys över vilka risker kommunen är exponerad för. Den
finansiella analysen ska utvärdera kontrollen över den finansiella utvecklingen, långsiktig och
kortsiktig betalningsberedskap och riskförhållande.
I den finansiella analysen görs en avstämning mot kommunens övergripande ekonomiska mål. 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:
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Principen om pågående verksamhet





Objektivitetsprincipen
Försiktighetsprincipen
Matchningsprincipen
Principen om öppenhet

De principer som tillämpas leder till att en återhållsam bild av kommunernas ekonomi redovisas. Detta
innebär exempelvis att skuldredovisning ska ske i enlighet med såväl försiktighetsprincipen som
matchningsprincipen. Vidare innebär de etablerade principerna att värdering av tillgångar ska ske med
försiktighet. En tillämpning av god redovisningssed innebär således att den ekonomiska redovisningen
ger en försiktig och restriktiv beskrivning av utvecklingen och situationer. Redovisningen anger en
miniminivå för det ekonomiska läget.
Tillämpning av redovisningsprinciper
Kommunen följer i allt väsentligt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal
redovisning. Nedan följer en kort beskrivning av några väsentliga principer som påverkar bokslut och
redovisning.
Redovisning av hyres/leasingavtal Rek 13.1
Leasingavgifter i tkr

År 2016

År 2017

Inom 1 år

3 202

2 707

Senare än 1 år men inom 5 år

1 610

1 259

0

0

4 812

3 966

375

45

-3

0

372

45

327

11

45

34

0

0

372

45

Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter
förfaller enligt följande:

Senare än 5 år
Summa:
Leasing
Totala minimileasingavgifter
Framtida finansiella kostnader
Nuvärdet av
minimileasingavgifterna
Nuvärdet av
minimileaseavgifter förfaller
enligt följande:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år
Senare än 5 år
Summa:

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning Rek 18
Förskoleavgifter debiteras innevarande månad. Äldreomsorgsavgifter debiteras månaden efter men har
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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 19 januari 2018, men är hänförliga till
redovisningsåret 2017, har skuldbokförts och belastar 2017 års redovisning.
Redovisning av räntor
Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsåret har bokförts som
skuld respektive fordran och påverkar 2017 års resultat.
Redovisning av pensionsförpliktelser Rek 17:2 och 2:2
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt
att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Förtroendevalda som har uppdrag på en betydande del av heltid har rätt till pension enligt
bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) ingår i beräkningen av
pensionsåtagande som avsättning.
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen” Den pensionsskuld som uppkommit
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 2017 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.

Avskrivningstid

Antal år

Byggnader

22-33 år

Va-ledningar

50 år

Reningsverk/vattenverk

20 år

Inventarier

3-10 år

Komponentredovisning
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I slutet av år 2013 utgav RKR en rekommendation (nr 11.4) med ett explicit krav på
komponentredovisning som gäller från och med år 2014. Under våren 2014 utgav RKR ett yttrande
där vissa förtydliganden om hur en successiv anpassning till rekommendationen kan gå till. Från och
med 2014 ska kommuner och landsting förhålla sig till denna nya rekommendation. Töreboda
kommun har under 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.
Lånekostnader Rek 15.1
Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till. I tillgångarnas anskaffningsvärde
ingår inga lånekostnader.
Avsättningar Rek 10.1
Avsättningar för deponi har tagits upp till del av det belopp som bedöms krävas för att reglera
förpliktelsen på balansdagen. Avsättningen avser framtida återställningskostnader för sluttäckning av
deponi och årliga driftkostnader för att ta hand om lakvatten och deponigas samt utföra provtagningar.
De årliga driftkostnaderna beräknas finnas kvar i 30 år efter avslutad sluttäckning. Arbete med
deponins sluttäckning har varit begränsat då verksamheten väntar på tillstånd från Länsstyrelsen
för det fortsatta arbetet. Jordmassor till sluttäckningen har levererats in till anläggningen och deponin
har formats rätt inför sluttäckningen. Ytan som skall sluttäckas är 5 500 m2.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad övertid och
därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som kortfristig skuld.
Löneskuld
Lön som utbetalas i januari året efter redovisningsperiodens slut (upparbetade löner i december)
redovisas som kortfristig skuld.
Sammanställd redovisning Rek 8.2
I den kommunala koncernen ingår kommunens bostadsbolag. Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning.
Redovisning av finansieringsanalys rek 16.2
Finansieringsanalysen redovisar betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet,
investeringsverksamhet och finansieringsverksamheten. Analysen visar förändring av likvida medel.
Upplysningar skall även lämnas om väsentliga betalningsflödespåverkande händelser som avviker från
det normala. 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.
Töreboda kommun beslutade om ekonomisk placeringspolicy KF § 65/2010.Placeringsregler: Regler
för placeringsverksamheten kan delas upp i tre avsnitt: strategisk tillgångsfördelning, taktisk
tillgångsfördelning och val av värdepapper. Strategisk tillgångsfördelning ger de övergripande
riktlinjerna bl. a normalposition i den långsiktiga tillgångsfördelningen, index och limiter för maximioch minimi- position samt tillåtna tillgångsslag. Taktisk tillgångsfördelning syftar till att visa vilken
förvaltningsstruktur som gäller, generalist och/eller specialist, aktiv eller passiv förvaltning samt vilka
principer som gäller vid beräkning av portföljens värde. Val av värdepapper talar om vilka limiter som
gäller vid placering i enskilda värdepapper eller värdepappersfonder.
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Avsättning till en portfölj som utgörs av tillgångsslagen enligt avsnitt 4.1.2 startades under andra
kvartalet 2010.

Limiter för tillgångsslagen
Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel, som respektive tillgångsslag vid varje
tidpunkt ska få utgöras av portföljens totala marknadsvärde. I tabellen framgår även den av
kommunfullmäktige beslutade långsiktiga strategiska fördelningen mellan tillgångsslagen i form av
”normal position”.
Tillgångsslag

Portföljens totala procent
Min

Normal

Max

Svenska räntebärande
tillgångar

40

50

60

Företagsobligationer

20

30

40

0,5 år

0

5 år

Svenska aktier

5

10

20

Utländska aktier

5

10

20

Likvida medel

0

0

10

Duration

Kommentar till tabellen:
Durationen kan variera från 0,5 till 5 år. Andelen aktier kan variera mellan 10 och 40 procent av
portföljens totala marknadsvärde. Portföljen ska innehålla minst 5 % svenska respektive 5 % utländska
aktier. Efter uppstartsfasen får den högsta andelen likvida medel vara 10 %. Andelen får dock
tillfälligtvis överstiga 10 % pga. gällande likvidschema i genomförandet av affärstransaktioner.
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Resultaträkning
(tkr)

Kommunen

Sammanställd

Not

2017

2016

2017

2016

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader

1
1
2

211 624

211 647

226 509

225 449

-737 831

-695 939

-749 318

Avskrivningar

3

-20 838

-27 242

-23 021

-703
475
-29 258

-547 044

-511 535

-545 829

-507
284

356 279
202 527
1 975
-1 058

341 573
180 472
1 620
-799

356 279
202 527
1 809
-1 330

341 573
180 472
1 466
-1 250

12 680

11 331

13 455

14 976

12 680

11 331

13 455

14 976

Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
6
7

Resultat efter finansiella
poster
Årets resultat

8
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Kassaflödesrapport
Kommunen
Kassaflödesrapport
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för pensionsavsättningar
Justering för deponiavsättning
Justering för upplösning av bidrag för statlig
infrastruktur
Justering för realisationsvinster
Justering för avsättning E20
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
post
Medel från verksamhet före förändring av
rörelsekapital
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga fordringar

Not

3

2016

2017

2016

12 680
20 838
201
-5 199
11 960

11 331
27 242
-429
158
520

13 458
23 021
201
-5 199
11 960

14 976
29 258
-429
158
520

-2 233
427

427

36 589

43 868

42 251

24 931

-11
045
91
25 635

23 800

-10 208

9 995
77 664

-3 862
28 181

-33
798
2 400

-53 995

-39 027

294

2 400

-50 383
294
-43

-50 132

23
22

-2 233

40 907

8 685
74 524

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Investering i finansiella
anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten

2017

21

Ökning/minskning kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten

Sammanställd

-1 361
-400
133
-1 628

-43

-31
398

60
-1 621
-5 000
154
-6 407

-53 744

-36 627

-1 561
-400
133
-1 828

60
-1 821
-5 000
154
-6 606

22 092

-15 053

48 483
70 575

63 536
48 483

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
ÅRETS KASSAFLÖDE

22 764

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

42 974
65 738
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170
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Balansräkning
Kommunen

(tkr)

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar & bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Bidrag till statlig infrastruktur
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kortfristig placering
Kassa och bank

Not

2017

2016

2017

2016

9
10

297 491
11 314
308 805

268 111
11 844
279 955

383 786
11 378
395 164

352 501
11 984
364 485

11
12
12

39 325
8 814
0
48 139
356 944

39 281
8 549
11 960
59 790
339 745

31 365
8 814
0
40 179
435 343

31 321
8 549
11 960
51 830
416 315

13
14
15

42 353
26 479
39 259

67 284
26 478
16 496

42 949
26 479
44 096

66 897
26 478
22 005

108 091
465 035

110 258
450 003

113 524
548 867

115 380
531 695

12 680
25 074
229 219

7 453
25 074
221 766

13 458
25 074
263 179

11 098
25 074
227 007

266 973

254 293

276 637

263 179

3 594

3 795

3 594

3 795

22 024
25 618

26 796
30 591

22 024
25 618

26 796
30 591

38 934
133 510
172 444
465 035

40 294
124 825
165 119
450 003

108 812
137 800
246 612
548 867

109 947
127 978
237 925
531 695

170 387
275 774
70 000

176 648
291 724
70 000

170 387
275 774
70 000

176 648
291 724
70 000

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital. Avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Inom linjen
Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser
Limit checkräkningskredit
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16

17
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Noter och tilläggsupplysningar
(tkr)
2017
1. Verksamhetens intäkter
-Realisationsvinster

varav taxor och avgifter
bidrag
hyror och arrenden
försäljningsmedel
försäljning verksamhet

211 624

Kommunen
2016

Sammanställd
2017
2016
226 509

211 624

211 647
2 233
211 647

226 509

225 449
2 233
225 449

31 236
121 821
19 659
6 893
32 016

31 112
121 578
19 045
7 097
32 815

31 236
121 821
34 544
6 893
32 016

31 112
121 578
32 847
7 097
32 815

737 831

695 939

749 318

703 475

326 736
127 836

318 947
117 898

328 911
127 932

397 522
118 104

3 173
117 940
33 677
41 651
2 428
2 499
81 892

3 765
122 463
22 574
40 244
2 371
3 529
64 148

3 173
119 306
33 677
37 646
11 692
2 591
184 845

3 765
123 615
22 574
38 591
6 301
3 635
65 767

20 158
679
20 838

27 242

29 258

27 242

23 021
679
23 021

357 705
492
-1 917
356 280

343 099
-1 517
-9
341 573

357 705
492
-1 917
356 280

343 099
-1 517
-9
341 573

135 124

125 397

135 124

125 397

-92

-316

-92

-316

2 434
15 567
25 462
24 032
202 528

-1 054
15 398
22 181
18 866
180 472

2 434
15 567
25 462
24 032
202 528

-1 054
15 398
22 181
18 866
180 472

2. Verksamhetens kostnader
varav personalkostnader
pensionskostnader
hyra leasing av anläggnings
tillgångar
entrep och köp av verksamhet
bidrag o transfereringar
lokal-markhyror fast serv.
bränsle energi o vatten
tele it kommunikations post
övrigt
3. Avskrivningar
Planenliga avskrivningar
Nedskrivningar

4. Skatteintäkter
Preliminär skatteinbetalning
Slutavräkningsdifferens föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år

5. Generella statsbidrag och
utjämning
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Regleringsavgift
Kostnadsutjämningsavgift
Kommunal fastighetsavgift
Bidrag LSS-utjämning
Övrigt generellt statsbidrag
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6. Finansiella intäkter
Räntor likvida medel
Utdelning aktier och övriga värdepapper
Borgensavgift
Räntor utlämnade lån

7. Finansiella kostnader
Räntor upplåning
Övriga räntor

8. Årets resultat, avstämning mot
balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkning
Avgår realisationsvinster
Justerat resultat

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

Varav markanläggning
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Nedskrivning
Varav verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ack anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ack avskrivningar

Varav vatten och avloppsverk
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ack anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ack avskrivningar
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139
720
1 094
22
1 975

21
720
875
4
1 620

148
720
918
22
1 809

42
720
699
4
1 466

540
518
1 058

550
249
799

989
342
1 330

1 177
73
1 250

-12 680

11 331
2 233
11 331

-13 456

14 976
2 233
14 976

268 111
47 388

262 392
20 809
2 400

352 501
51 400

343 488
26 038
2 400

-18 008
297 491

-15 090
268 111

-20 115
383 786

-17 025
352 501

863
1 700

788
75

863
1 700

788
75

2 563

863

2 563

863

334 220
26 097
360 317

324 437
9 782
334 219

334 220
26 097
360 317

324 437
9 782
334 219

-159 896
-11 068
-170 964
189 353

-151 330
-8 566
-159 896
174 323

-159 896
-11 068
-170 964
189 353

-151 330
-8 566
-159 896
174 323

122 674
4 753
127 427

118 188
4 486
122 674

122 674
4 753
127 427

118 188
4 486
122 674

-72 477
-4 071
-76 549
50 879

-68 522
-3 956
-72 478
50 196

-72 477
-4 071
-76 549
50 879

-68 522
-3 956
-72 478
50 197

-12 680

-13 456
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Varav renhållning
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ack anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ack avskrivningar

Varav publika fastigheter
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets investeringsinkomster
Utgående ack anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ack avskrivningar

Varav hyresfastigheter
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående ack anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets försäljning
Årets avskrivning
Utgående ack avskrivningar

Varav övriga fastigheter
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Utgående ack anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets försäljning
Årets avskrivning
Utgående ack avskrivningar

4 458
4 458

4 458
4 458

4 458
4 458

4 458
4 458

-4 117
-212
-4 329
129

-3 904
-212
-4 116
342

-4 117
-212
-4 329
129

-3 904
-212
-4 116
342

76 371
14 836

70 165
6 206

76 371
14 836

70 165
6 206

91 208

76 371

91 208

76 371

-36 731
-2 536
-39 267
51 941

-34 490
-2 241
-36 731
39 640

-36 731
-2 536
-39 267
51 941

-34 490
-2 241
-36 731
39 640

7 292

7 292

114 724
1 429

109 532
5 229

7 292

7 292

116 153

114 761

-4 804

-4 691

-27 883

-25 835

-113
-4 917
2 375

-113
-4 804
2 488

-2 220
-30 103
86 050

-2 048
-27 883
86 878

260
1

260

260
1

260

261

260

261

260

-1
-8
-9
252

-1
-1
-1
259

Varav pågående investeringar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Överfört till verksamhetsfastigheter

297 491
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268 111

-8
-9
252

-1
-1
259

37
4 011
-1 429
2 619

25 328
-25 291
37

383 786

352 501
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10. Maskiner, inventarier och förbättring på fastigheter ej kommun
ägda
Ingående värde
11 844
11 083
Leasade maskiner inventarier
45
151
Årets försäljning
Nettoinvestering
2 299
3 562
Planenlig avskrivning
-2 830
-2 951
11 314
11 845
Varav maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets försäljning
Årets investeringar
Utgående ack anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Årets försäljning
Utgående ack avskrivningar
Varav leasade maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ack avskrivningar

Varav förbättringar på fastighet ej
kommun ägd
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ack anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ack avskrivningar
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11 984
45

11 304
151

2 299
-2 906
11 378

3 562
-3 032
11 984

68 070

64 568

68 962

65 460

2 299
70 369

3 502
68 070

2 299
71 261

350
68 962

-56 437
-2 703

-53 813
-2 624

-57 189
-2 779

-54 484
-2 705

-59 140
11 229

-56 437
11 633

-59 968
11 293

-57 189
11 773

1 423

1 423

1 423

1 364
60
1 424

1 423

1 364
60
1 424

-1 273
-106
-1 379
45

-965
-307
-1 272
152

-1 273
-106
-1 379
45

-965
-307
-1 272
152

200
200

200
200

200
200

200
200

-140
-20
-160
40

-120
-20
-140
60

-140
-20
-160
40

-120
-20
-140
60

11 314

11 845

11 378

11 984
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11. Aktier, andelar och bostadsrätter
Aktier
Törebodabostäder AB
VänerEnergi AB
Kommunaktiebolaget
Inera AB

8 000
24 000
1
43

8 000
24 000
1

Summa bokfört värde aktier

32 044

Andelar
Boda bygdegårdsförening
HSB
Kommuninvest
Riksbyggen
Husbyggnadsvaror
Summa andelar
Bostadsrätter
14 st. bokfört värde
Summa aktier, andelar och
bostadsrätter
Bokfört värde

12. Långfristiga fordringar
Kommuninvest-förlagslån 30 år
Föreningslån

24 000
1
43

24 000
1

32 001

24 044

24 001

1
1
7 236
43

1
1
7 234
43

7 280

7 279

1
1
7 236
43
40
7 280

1
1
7 234
43
40
7 319

1

1

1

1

39 325

39 281

31 325

31 321

1 600
7 214
8 814

1 600
6 947
20 507

1 600
7 214
8 814

1 600
6 947
20 507

12. Bidrag till infrastruktur
Medfinansiering av E20
11 960
Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 om medfinansiering
för utbyggnad av aktuella etapper av E20 med 13 mnkr.
Bidraget redovisas i balansräkningen och planerades initialt att upplösas
på 25 år. Under 2017 har dock kvarvarande medel upplösts i sin helhet.

11 960

Index uppräknas fram till utbetalningstidpunkten (prel.
påbörjas
utbetalningarna under år 2019) med Trafikverkets
investeringsindex
för väghållning per 2013-06-30. Avtal har undertecknats i december
2014.
Indexet har under 2017 räknats upp med 3,2 % vilket motsvarar 427 tkr.

13. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattekontot
Momsredovisning
Upplupna skatteintäkter
Avräkning VA abonnenter
Förutbetalda kostnader
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5 687
5 731
4 414
-1 314
9 878

4 256
984
10 441
773
-945
10 520

5 934
5 731
4 414
-1 314
10 197

4 376
984
10 441
773
-945
10 674
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Upplupna intäkter-övriga
interimsfordringar

14. Kortfristig placering
Nordea Bostadsobligationsfond
Etiskt urval Sverige
Nordea 1-Stabila Aktier
Nordea 1-European Corporate
Nordea 1-US Corporate Bond
Institutionella Företagsobligationsfonden
Räntefonder
Nordea Swedish Stars

17 956

41 255

17 986

40 594

42 353

67 284

42 949

66 897

2 989

2 989

2 989

2 989

9 784
10 135
3 571

9 784
10 135
3 571

9 784
10 135
3 571

9 784
10 135
3 571

26 479

26 479

26 479

26 479

21 863
2 257
15 139
39 259

-14 251
1 746
29 000
16 495

26 700
2 257
15 139
44 096

-8 742
1 746
29 000
22 005

65 738

42 974

70 575

48 484

70 000

14 251
70 000

70 000

14 251
70 000

254 293

246 841

263 179

252 081

25 074
12 680
266 973

25 074
7 453
254 294

25 074
13 458
276 637

25 074
11 098
263 179

2 724

995

2 724

995

168
2 892
702
3 594

2 059
3 054
741
3 795

168
2 892
702
3 594

2 059
3 054
741
3 795

995

1 111

995

1 111

-192
1 895

-78

-192
1 895

-78

Marknadsvärde 2017-12-31, 35 701tkr
15. Likvida medel och kortfristiga
placeringar
Postgiro
Bank
SBAB

Totalt likvida medel och kortfristiga
placeringar
Utnyttjad checkkredit
Beviljad checkkredit

16. Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd
balansräkning
Varav resultatutjämningsreserv
Årets resultat
Utgående balans

17. Avsatt till Pensioner
Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP
Avsatt till pensioner ÖK-SAP
Avsatt till pensioner förtroendevalda
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
Aktualiseringsgrad 96,0%
Ingående avsättning exkl.
förtroendevalda
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
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Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändr. av förs.tekn grunder (i
förekommande fall)
Övrigt
Utgående avsättning

17. Avsättningar
Avsatt för återställande av deponi
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar deponi
Ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning
17. Avsättning
Medfinansiering utbyggnad E20
Varav indexuppräkning

26

12

2 724

-49
995

13 796

26

12

2 724

-49
995

13 638
1 000
-842
13 796

13 796

13 000

13 427
427

13 000

109 947
44
2 303

-1 678
-1 361
38 934

41 915
152
1 616
60
-1 621
-1 678
40 294

-1 878
-1 561
108 811

111 768
152
2 241
60
-1 821
-2 303
109 947

40 250
44
-1 361
38 934

41 600
372
-1 678
40 294

110 328
44
-1 561
108 811

111 878
372
-2 303
109 947

1 361
23 023
289
6 762

1 678
11 556
635
6 409

1 561
25 304
289
6 814

2 303
11 849
649
6 462

-5 199
8 597

13 427
427

-5 199
8 597

13 638
1 000
-842
13 796

Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 om medfinansiering
för utbyggnad av aktuella etapper av E20 med 13 mnkr.
Bidraget redovisas i balansräkningen och planerades initialt att upplösas
på 25 år. Under 2017 har dock kvarvarande medel upplösts i sin helhet.
Index uppräknas fram till utbetalningstidpunkten (prel.
påbörjas
utbetalningarna under år 2019) med Trafikverkets
investeringsindex
för väghållning per 2013-06-30. Avtal har undertecknats i december
2014.
Indexet har under 2017 räknats upp med 3,2 % vilket motsvarar 427 tkr.

18. Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Varav skuld leasade tillgångar
Återföring av beräknad amortering
Nyupplåning under året
Årets faktiska amorteringar
Nästa års beräknade amortering
Kreditgivare
Kommuninvest
Danska Finans (Leasing)
Avgår summa nästa års amortering

19. Kortfristiga skulder
Beräknad amortering
Leverantörsskulder
Moms
Personalens källskatt
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40 294
44
1 678
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Sociala avgifter
Statsbidrag flyktingar
Upplupna löner
Semesterlöneskuld
Upplupna räntor
Förutbetalda skatteintäkter
Upplupen pensionskostnad individuell
del
Upplupen löneskatt individuell del
Förutbetalda hyror
Inkomstförskott
Övriga skulder och interimsskulder

20. Inom linjenposter
Ansvarsförbindelser
Pensioner anställda inklusive löneskatt
Borgensförbindelser
Törebodabostäder AB
Förlustansvar, Egna hem
Socialnämndens borgensåtagande
Fastigo
Riksbyggen kooperativa hyresrättsf
Töreboda äldreb
VänerEnergi AB

8 167
8 028
29 114
22
3 332
14 392

7 778
7 500
7 126
29 040
53
1 905
13 463

9 863

9 213

9 614
19 543
133 510

8 225
8 028
29 339
35
3 332
14 392

7 827
7 500
7 126
29 164
96
1 905
13 463

8 868
19 601
124 825

9 863
1 212
9 614
19 792
137 800

9 213
1 158
8 868
20 394
127 978

170 387

176 648

170 387

176 648

70 078
10

70 278
13

70 078
10

70 278
13

178 607

181 433

165 686

181 433

40 000
288 695

40 000
291 724

40 000
275 774

40 000
291 724

Töreboda kommun har den 29 oktober 2007 (Kf§79) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld
för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga
280 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingått
likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan
nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Töreboda kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige ABs totala
förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor.
Kommunens
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 156 525 209 kronor och andelen av de totala
tillgångarna
uppgick till 157 658 227 kronor.

Limit checkräkningskredit

70 000

70 000

70 000

70 000

21. Realisationsvinst
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Försäljning
Anskaffningsvärde
Ack avskrivning
Bokfört värde
Avgår försäljningsprovision
Total realisationsvinst
Försäljningspris
22. Minskning av långfristiga
fordringar
Mariestads kommun
Primärvården (tandläkarlokalen)
Golfklubben
Töreboda Motorklubb
Töreboda IK konstgräsplan

23. Ökning långfristiga fordringar
Töreboda IK konstgräsplan
Töreboda Golfklubb
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295
295

1314
1147
167

295

2 232
2 400

13
20
100
133

50
71
13
20
154

5 000
400

295
295

1 314
1 147
167

295

2 232
2 400

13
20
100
133

5 000
400
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50
71
13
20
154

5 000

Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningskapital
är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder plus avsättningar. Utgör en del av
det egna kapitalet.
Anläggningstillgångar
är tillgångar som ska användas en längre tidsperiod till exempel byggnader, fordon, maskiner,
värdepapper etc.
Ansvarsförbindelser
är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller
avsättning i balansräkningen till exempel borgensåtagande, ställda panter och dylikt. Om förpliktelsen
måste infrias så belastar den resultatet.
Avskrivningar
är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över
tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Avsättningar
är förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och
infriandetidpunkt. När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. I kommunen gäller detta bland annat
avsättning för pensioner och sluttäckning av soptipp.
Pensioner från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen som innebär att skuld
upparbetad till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som avsättning. Från 2000 betalar kommunen
hela det årliga intjänandet av pensionen för individuell avsättning.
Balanskrav
är lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.
Balansräkning
visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och
omsättningstillgångar) eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).
Driftredovisning
redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.
Eget kapital
är kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare års ackumulerade överskott/underskott. Består
dels av rörelsekapital dels av anläggningskapital.
Exploateringsverksamhet
är åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer,
kontor eller industrier.
Finansiella
intäkter/kostnader avser kostnader och intäkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar mm.
Finansnetto
är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Intern ränta
är en intern ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheten för det kapital som nyttjas.
Jämförelsestörande
poster avser händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att
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uppmärksamma vid jämförelser mellan åren.
Finansieringsanalys
visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och
därmed likviditetsförändringar.
Kapitalkostnader
är periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning dels av ränta. Är en intern post.
Kortfristig placering
pengar som placerats i fonder på kort sikt.
Likvida medel
består av kassa, plusgiro och bankmedel.
Långfristiga fordringar och skulder
är skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen.
Löneskatt
är skatt på pensionsförmåner till anställda
Omsättningstillgångar
är tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande
bruk.
Periodisering
innebär en fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod till vilken de hör.
Rörelsekapital
är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens finansiella
styrka.
Soliditet
är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna som
finansierats med egna medel.
Utdebitering
anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt.
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Revisionsberättelse
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Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse
Politisk ledning
Verksamhetens uppdrag








Det politiska arbetet (Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess utskott)
Överförmyndarverksamheten
Medlemsavgifter till Skaraborgs kommunalförbund, Sveriges kommuner och landsting
(SKL), Samordningsförbundet Norra Skaraborg m.fl.
Bidrag till intresseföreningar som Vattenvårdsförbund, STIM och Kommunforskning i
Västsverige
Bidrag efter beslut i kommunstyrelsen till föreningar i Töreboda kommun
Utvecklingsprojekt, utvecklingsstipendium och vänortsutbyte
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 149 2017-12-31. Periodvis
mycket hårt tryck på överförmyndarkontoret.
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
Bokslut 2016
Intäkt

Budget 2017

-269

Bokslut 2017

Avvikelse mot
Budget

-1 222

1 222

Personalkostnader

4 244

4 455

5 556

-1 101

Övriga kostnader

3 963

5 237

5 531

-295

Summa Kostnader

8 207

9 692

11 088

-1 396

Nettokostnad

7 938

9 692

9 866

-174

Kommunfullmäktige

3 000

3 356

3 538

-182

Kommunstyrelsen

4 938

6 336

6 328

8

Varav

Kommentar till resultat
Prognosen för kommunfullmäktiges budget visar på ett överskott med knappt 300 tkr.
Orsaken till överskottet är en lägre kostnad för läsplattor (125 tkr), arvoden (75 tkr), partistöd
(50 tkr) och diverse övrigt (50 tkr).
Överförmyndarverksamhetens resultat är ett stort underskott med 500 tkr, vilket är betydligt
större än förväntat. Kostnadsökningen beror på att antal ärenden ökat kraftigt. Kostnaden för
[2]
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ensamkommande barn täcks av statsbidrag.
Kostnader för Törebodafestivalen 2018 (-170 tkr) och vänortsbesök (-50 tkr) finansieras av
lägre arvoden än budgeterat för kommunstyrelsen och dess utskott.

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 med tillträde den 1 september. Kommunstyrelsen beslutar i
januari 2018 hur fastigheten ska användas.
Webb- och radiosändning av fullmäktiges möten förväntas vara på plats inom några år.
Den 5 - 7 juli 2018 vänds musikälskares öron och ögon mot Töreboda. Dags för
Törebodafestivalen! Äntligen!

[3]
Bilaga till årsredovisning 2017 – Töreboda kommun

Ledning och utveckling
Verksamhetens uppdrag













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

Viktiga händelser och utveckling under året
Töreboda befinner sig i en positiv utvecklingsfas. Antal förändrade detaljplaner är många.
Exploateringen av Kanalparken har skett under året och den är byggklar.
Projektet "Investeringsfrämjande åtgärder för besöksnäringen i MTGK" har genomförts med
många aktiva deltagare. Utvecklingsprojektet för fiber på landsbygden har avslutats.
Sommarsäsongen 2017 har varit bra för besöksnäringen. I juni testades konceptet med
utomhusbio, vilket uppskattades. Största evenemanget var konserten med Per Gessle på
Töreboda torg 14 juli.
En fortsatt decentralisering av ansvar genomförs inom kostenheten. Nytt livsmedelsavtal. I
avtalet har det satsats på närproducerade livsmedel.
Nyanlända: Vi har uppfyllt vår anvisade kvot för 2017 och arbeta för att skaffa fler bostäder
fortsätter. Projektet NYA (anställningar och studier) som stödjer nyanlända till egen
försörjning har fortsatt och resultatet är hittills bra.
Bemanningsenheten fortsätter att utöka verksamhetsområdet.
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Uppföljning ekonomi
Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse mot
Budget

-24 764

-27 939

-74 060

46 121

Personalkostnader

22 391

33 830

55 527

-21 697

Övriga kostnader

38 789

35 738

58 508

-22 770

Summa Kostnader

61 180

69 568

114 035

-44 467

Nettokostnad

36 416

41 629

39 976

1 653

20 452

21 674

20 029

1 645

592

-592

2 121

2 494

-372

-119

323

176

147

Ekonomienhet
Töreboda

3 599

4 366

3 987

379

IT-enhet Töreboda

3 827

4 155

4 084

71

Löneenhet
Töreboda

2 431

2 568

2 196

372

RÖS Töreboda

6 209

6 423

6 419

4

Intäkt

Varav
Utveckling Ledning
Mottagningsenheten

26

Bemanningsenheten
Kostenhet

Köp av
verksamheter

Kommentar till resultat
Kommunledning redovisar: personal (+200 tkr), heltidsprojektet (+260), ej använt överskott
från 2016 (+240), trygghetsskapande åtgärder (+90) och övrigt (+90). Totalt överskott med
880 tkr.
Utvecklingsenheten redovisar: Intäkter från markförsäljningar (+100 tkr). Vakant tjänst som
planarkitekt (+200), vilket försenat Översiktsplanen. Kostnader för aktivister/marknadsföring
inom näringsliv och turism har hållits nere (+200). Färdtjänstresorna har ökat (-100). Vakant
halvtidstjänst som Utvecklare (+200 tkr).Tjänst som MTG-samordnare har varit vakant
(+150). Totalt överskott med 750 tkr.
Mottagningsenheten redovisar underskott (-500) pga. att försörjningsstöd för nyanlända ökat
med 1,6 miljoner.
Bemanningsenheten: Ökad personalomsättning har ökat korttidspoolens
introduktionskostnader (-120) och långtids-poolen hade kostnader för sjukskrivningar och
omplaceringar (-250).
Kostenheten redovisar ett överskott pga. fler gäster (+150).
Gemensamma verksamheter (MTG m.fl.) går med + 826 tkr.

[5]
Bilaga till årsredovisning 2017 – Töreboda kommun

Investeringar
Utvecklingsinvesteringar avser exploatering av Kanalparken. Investeringen är knappt 3
miljoner kronor. Utgiften överförs till 2018 och kommer att täckas av markförsäljning och
anslutningsavgifter.
Budget till "Gästhamnen" (1,1 miljoner) avser belysning för GC-väg på båda sidor om
kanalen. Är inte påbörjat, men beräknas bli färdigt till sommaren 2018.
Budget för lekplatser återstår knappt 0,7 miljoner, vilket i huvudsak avser lekplats Kilen.
Färdigställs under 2018.
Övrig investeringsbudget avser inköp av inventarier till kostenheten och
kommunledningskontoret. Inköpen genomförs enligt plan och återstående del kommer att
behöva överföras till 2018.

Framtiden
Ny översiktsplan bli klar inom något år. Vakant planarkitekttjänst tillsätts, vilket är en
förutsättning.
Nyföretagandet ökar och några företag etableras i kommunen.
Fler tillagningskök i verksamheten. Nästa kök på tur är Kastanjen.
Integrationen av nyanlända lyckas bra. Investeringar i utbildning, praktik och sysselsättning
medför att nyanlända är en tillgång för företag och kommun.
Bostäder byggs med början på Kanalparken och antalet invånare i Töreboda kommun minskar
inte. Vi bygger tillräckligt med bostäder för äldre och för personer med
funktionsnedsättningar.
Turismsamarbetet MTGK (Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg) fortlöper och
utvecklas. Fortsatt samarbete med Turistrådet Västsverige, turismen i Skaraborg och längs
Göta kanal.
Fortsatt 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
Verksamhetens uppdrag
Utbildning ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen.
Verksamheten består av;












Förskoleverksamhet
Skolbarnomsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Elevhälsa
Kommunal vuxenutbildning/Särskild utbildning för vuxna
Utbildning svenska för invandrare
Grundläggande vuxenutbildning i svenska, matematik och engelska.

Viktiga händelser och utveckling under året
Förskola
Moholms förskola har en ny avdelning i det som tidigare var folkbibliotek. Den tillfälliga
avdelningen Gruvan/Björnen på skolan måste fortfarande vara öppen då det är fortsatt mycket
barn. Samtliga avdelningar byter namn på förskolan för att ha namn som har anknytning till
Tallkottens förskola.
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.
Behovet av kvällsbarnomsorgen har ökat med fler barn inskrivna.
Fritidshem
En ny fritidsavdelning på fritidsgården Loftet har öppnats aug-17 för åk 4-6. Beroende på det
stora behovet av fritidshemplaster.
Fritidshemmen har fortsatt arbetet med förmågeutveckling samt Helene Jenvens arbete med
Normkritiskt förhållningssätt.
Det är många barn på fritidshemmen som är i behov av stöd. Antalet har ökat under året och
fritidshemmen arbetar mycket med anpassningar för att alla barn ska få lekro.
Grundskola
Moholm, Under sommaren har ett omfattande arbete med ventilationen påbörjats i
skollokalerna. Arbetet pågår fortfarande och kommer att slutföras under v.7 2018.
Centralskolan Ett nytt café och nya elevtoaletter har iordningsställts, allt i markplan mot
tidigare källarplan. Det blev färdigt i oktober, och är mycket välbesökt och uppskattat av både
elever och personal.
D-huset invigdes, blev mycket fint. A-huset tömdes och A-laget fördelades till befintliga lag.
Centralskolan fick två fler klasser mot förra läsåret och nästa läsår får vi ytterligare en "extra"
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klass, detta gör att det blir svårt att behålla de dubbla pedagogerna och samtidigt hålla budget.

Uppföljning ekonomi

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse mot
Budget

Intäkt

-69 379

-46 297

-67 157

20 860

Personalkostnader

142 836

150 938

155 688

-4 750

Övriga kostnader

120 054

106 593

116 675

-10 082

Summa Kostnader

262 890

257 531

272 362

-14 832

Nettokostnad

193 511

211 234

205 205

6 028

Barnomsorg

44 658

50 132

47 175

2 957

Grundskola

99 214

113 132

107 257

5 875

Gymnasieskola

47 053

45 824

46 085

-261

Vuxenutbildning

2 597

2 145

4 685

-2 540

Varav

Kommentar till resultat
Barnomsorg Överskottet beror på att planerad verksamhet med nya förskoleavdelningar inte
kommit igång som planerat.
Grundskolan Centralskolan har ett överskott med ca 900 tkr beroende på återhållsamhet med
personal. Guldgruvan visar ett positivt resultat på ca 900tkr, det beror på att verksamheten
inte är igång än och att planerade inköp inte har genomförts ännu.
Migrationsverket har gjort en utbetalning för 2015-17 vilket är den stora anledningen till det
positiva resultatet.
Gymnasiet Underskottet beror på ökade kostnader på särskoleskjutsar.
Vuxenutbildningens underskott beror bl. a på hög belastning på SFI samt GRUNDVUX.
Under året har antalet inskrivna elever inom vuxenutbildningen legat relativt konstant på över
450 st. Detta påverkar behovet av personal, inköp av läromedel, förbrukning av materiel.
Köp av vuxenutbildning från andra kommuner bidrar till underskottet. Det finns behov av
vuxenutbildning för att nå egenförsörjning hos många kommuninvånare. Budgetramen för
2018 ökad för att möta behoven.

Framtiden
Det är fortsatt stort tryck på barnomsorgsplatser. Det gäller Moholm och tätorten. I tätorten
löses det då ny avdelning blir färdigställd.
Stort antal fritidshemsbarn gör att det kan bli åk 3-6 på fritidshemmet på Loftet. Det är inte
optimalt, åk 3 har kortare skoldagar vilket innebär att barnen kommer till Loftet och inte
direkt till Björkängens matsal för mellanmål. Mycket förflyttningar. Det finns heller ingen
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utegård vid Loftet.
Ett ökat behov av särskilt stöd för att anpassa så det blir studiero och lekro för alla barn i
förskola, skola och på fritidshem.
Det finns stort behov av språkstödjare i olika sammanhang.
Stort behov av fortsatt digitalisering och påfyllnad av digitala läromedel
Fortsatt arbete med språkutveckling och läsförståelse och trygghet och studiero.
Fortsatt arbete med att integrera alla de nyanlända, att utveckla språkstödjarna.
Extra anpassningar inom klassens ram är något som påbörjats och arbetet med särskilt stöd
fortgår.
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Arbetsmarknadsutbildning
Verksamhetens uppdrag






AMU har som uppdrag att verka för ökad sysselsättning, utbildning och därmed
minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland kommunens invånare.
Deltagarna som är aktiva hos AMU är personer som befinner sig långt ifrån
arbetsmarknaden och som varit arbetslösa under en längre tid, långtidssjukskrivna
eller har en funktionsnedsättning/arbetshinder av något slag.
Deltagarna kommer till AMU via remiss från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Vårdcentralen eller från kommunens individ- och familjeomsorg.
Som deltagare har man regelbunden kontakt med en coach och tillsammans arbetar
man aktivt för att stärka, stödja, och motivera deltagaren att komma in på
arbetsmarknaden.
Utifrån ett kartläggningssamtal utformas en handlingsplan där arbetsträning är
huvudaktivitet.. Deltagarens förmåga och intresse sätts alltid fokus och aktivitet och
extra resurser skräddarsys efter individens behov.

Viktiga händelser och utveckling under året
En plan för 2017 har arbetats fram som innehåller bl. a förbättringsarbete med målgruppen
”psykisk ohälsa”
Påbörjat en arbetsmodell för att underlätta fallgropar och förkorta processer för
kommuninvånare som ej är redo för arbetsmarknaden.
Skapa arbetstillfällen för kommuninvånare som har svårt på reguljär arbetsmarknad.
Implementera 7Tjugo i AMU verksamheten (arbetsmodell) för att öka förståelse och större
samverkan mellan deltagare och anställda.
Behov att göra en översyn av budget och organisation för att nå uppsatta mål.
Nyheter i verksamheten är Caféet Hjärtat som finns på AMU och vid färjan Lina

Uppföljning ekonomi
Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse mot
Budget

-6 485

-5 675

-10 359

4 684

Personalkostnader

8 959

6 707

11 034

-4 327

Övriga kostnader

1 577

1 678

1 778

-100

10 536

8 385

12 811

-4 426

4 050

2 710

2 453

258

Intäkt

Summa Kostnader
Nettokostnad

Kommentar till resultat
Arbetsmarknadsenheten visar ett överskott .
Överskottet beror delvis på tillskott av medel från samordningsförbundet för ökad utredning
av arbetsförmågebedömningar. Minskade personalkostnader då vikarier inte satts in fullt ut
vid sjukskrivning av ordinarie personal.
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Framtiden
Organisation och budget kommer att ses över 2018.
Fortsatt arbete med uppsatta mål som beskrivs under viktiga händelser ovan.
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Kultur- och fritidsverksamhet
Verksamhetens uppdrag
Kultur och fritidsverksamhetens uppdrag är bl. a











Folkbibliotek
Kulturskola
Kultursamordnare
Fritidsgård
Simhall
Fritidsanläggningar
Verksamhetsbidrag
Skötselbidrag
Föreningsregister
Föreningsbidrag

Viktiga händelser och utveckling under året
Bibliotek Filialerna har öppnat i sina nya lokaler. Till Moholms bibliotek har bibliotekarien
bjudit in alla klasser från skolan till en boktipsstund.
Bokprat för alla elever i åk 3 och 4.
Kura Skymning hölls i samarbete med Kulturskolan.
Boklördag hölls med försäljning av gallrade böcker, bokcafé, sagostund och
informationsstund om det nya samarbetet Bibliotek Mellansjö.
Töreboda ansluter till Bibliotek Mellansjö i slutet av januari 2018. Mycket tid ägnas åt att
informera besökare och låntagare om det nya. Alla behöver underteckna en samtyckesblankett
för att kunna låna i det nya systemet. .
Kulturskolan jobbar för en tillgänglig kulturskola. Detta för att nå elevgrupper som
vanligtvis inte nås. Tack vare statligt bidrag från kulturrådet har verksamhet i kommunens
ytterområde möjliggjorts.
Samarbetar med Fritidshemmen och särskolan har inletts det är dans och prova på musik.
Våren 2018 kommer mer statliga bidrag sökas för kulturskolans utveckling.
Simhallen Vuxna nyanlända som ej är simkunniga har erbjudits gratis simskola två dagar i
veckan under fem veckor.
En svikt är nu installerad, något vi hoppas ger mer besökare.
Fritidsgården Loftet har under året arbetat med att få fler tjejer att komma. Den särskilda
satsningen på tjejkvällar har inte gett önskat resultat men till de ordinarie kvällarna har fler
tjejer kommit. Den svåra gruppen att nå är de nyanlända tjejerna. Varje månad har Loftet haft
extraöppet under en fredag och lördag. Detta har uppskattats och besökarantalet ligger nu
stadigt på en hög nivå.
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Uppföljning ekonomi
Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse mot
Budget

-1 794

-1 804

-1 899

95

Personalkostnader

6 943

7 782

7 941

-159

Övriga kostnader

9 163

9 998

10 062

-64

Summa Kostnader

16 106

17 780

18 003

-224

Nettokostnad

14 311

15 976

16 104

-128

Kulturverksamhet

6 664

8 493

8 525

-32

Fritidsverksamhet

7 687

7 483

7 579

-96

Intäkt

Varav

Kommentar till resultat
Biblioteket visar en budget i balans.
Kulturskolan har en budget i balans.
Simhallen har ett litet underskott, simhallen var stängd några veckor för renovering av golv.

Framtiden
Bibliotek Samarbetet Bibliotek Mellansjö kommer att vara klart i början av mars 2018.
Migrering till det nya bibliotekssystemet pågår.
Kulturskolan vill vara en mötesplats dit barn och ungdomar kan komma för att spontant
spela och sjunga med varandra m.m. Att kunna öva ihop eller spela i band kräver mer plats.
Samarbete sker med fritididshem och grundskolan med olika projekt.
Ny simhallsföreståndare som finns i verksamheten kommer att kunna utveckla verksamheten.
Fritidsgården har många besökare. Som mest har 85 ungdomar besökt Loftet under en och
samma kväll och ett snitt ligger på cirka 60 ungdomar per kväll. Det är nödvändigt att alltid
vara två personal både av säkerhetsskäl och för att hinna serva och samtala med ungdomarna.
Under 2018 försök att nå fler tjejer. Nya möjligheter så som chansen att spela instrument och
särskilda temakvällar riktade mot tjejer planeras. En enkät ska genomföras med syfte att få
viktig respons direkt från ungdomarna på verksamhets inriktning.

[13]
Bilaga till årsredovisning 2017 – Töreboda kommun

Individ- och familjeomsorg
Verksamhetens uppdrag
Under individ och familjeomsorgen organiseras följande verksamheter:

















Administration (reception mm)
Myndighetsutövning barn/unga
Ensamkommande barn
Familjehemsverksamhet
Familjerätt
Familjerådgivning (köps av Skövde kommun)
Ekonomiskt bistånd
Budget och skuldrådgivning (köps av Mariestads kommun)
Myndighetsutövning vuxna (missbruk, våld i nära relation, kontaktpersoner)
Beroendecentrum (öppenvård till missbrukare i samarbete MTG)
UTVÄG, stöd till våldsutsatta och våldsutövare (bekostas gemensamt av Skaraborgs
15 kommuner)
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
Vuxna
Verksamheten har bedrivits enligt gällande lagstiftning men kostat 2 mkr över budget. Som en
konsekvens av detta har Vuxenenheten påbörjat arbetet med att utveckla mer effektiva
hemmaplanslösningar.
PILOT-projektet med Vuxenpsykiatrin kring personer med missbruk och psykiatrisk diagnos
har fallit väl. Vi har också fältare som arbetar drogförebyggande med ungdomar.
Försörjningsstöd
Trots högkonjunktur har antal hushåll i behov av försörjningsstöd ökat. En ökning av
ungdomshushåll (ungdomar under 24 år). De grupper som förväntas att bli långtidsberoende
är utrikesfödda, personer med funktionsnedsättning och missbrukare.
Barn/Unga
Verksamheten bedrivs enligt plan. Belastningen har varit mycket hög. Gruppen utökas med
två tjänster efter årsskiftet 2017.
Även verkställighetsgruppen är högt belastad. Gruppen utökades med familjehemssekreterare
och barnhandläggare. Denna målgrupp har stadigt ökat. Planen är att hitta verktyg för att
motverka placeringar men nuvarande ärendemängd kräver mer personal.
Alla som söker stöd erbjuds möjlighet till möte inom 15 arbetsdagar.
Ensamkommande barn
[14]
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Omfattande åtgärder har krävts för att få kostnaderna att gå ihop. Kommunen har ett eget
stödboende.
Nyanlända barn med vårdnadshavare i Sverige
Bemanningen utökas för att möta behovet av den höga inströmning av ärenden som rör
nyanlända barn, flera placeringar har skett.
Familjestöd
Fortbildning av medarbetare med många olika föreläsningar och utbildningar. Speciell
satsning av unga föräldrar på olika sätt i våra verksamheter. Ingår i arbetet med tidiga insatser.
även riktade föräldragrupper inom olika områden bidrar till tidiga insatser.
Generell föräldrastödsutbildning, Alla Barn i Centrum, en satsning för alla föräldrar med barn
3-12 år.
Töreboda FC hade i oktober ansvar för nätverksträff för alla FC i Skaraborg. 90 personer
deltog.

Uppföljning ekonomi

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse mot
Budget

-68 126

-25 413

-31 811

6 398

Personalkostnader

35 659

25 369

29 060

-3 691

Övriga kostnader

64 982

39 696

42 464

-2 767

100 641

65 066

71 524

-6 458

32 515

39 653

39 713

-60

Gemensam
verksamhet

2 650

5 757

4 941

816

Vuxen

4 379

3 831

5 937

-2 106

Försörjningsstöd

8 222

8 208

8 327

-119

Flykting

-1 801

3 000

767

2 233

Barn och Ungdom

18 747

18 857

19 740

-883

Intäkt

Summa Kostnader

Nettokostnad

Varav

Kommentar till resultat
Vuxen
Budgeten för hela verksamheten var förbrukad redan i juni. Orsaken är externa
behandlingsplaceringar. (10st) samt dubbelt så många placeringar utifrån våld 2017 (8st).
Tillkommit kostnader utifrån arbetet med hemmaplanslösningar så som Triple A, stödboende,
boendestöd och kontaktpersoner.
Försörjningsstöd
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd blev större än förväntat då vi sett en ökning av arbetslösa
[15]
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ungdomar(ca10 st.) i behov av försörjningsstöd.
Barn och ungdom
HVB: Totalt 3 årsplatser, budgeterat 2 årsplatser. Underskottet beror på en ett av kommunens
svårare ärenden där dygnskostnad under en period var 13 000 kr/dygn. .
Familjehem: Totalt 30,3 årsplaceringar . Budgeterat 26 helårsplaceringar egna familjehem.
722 kr/dygn budgeterat 740 kr/dygn. Underskottet är på grund utav fler externa placeringar.
Kontaktverksamhet: 21 avslutade insatser, 8 påbörjade. Antalet kontaktinsatser har minskat i
jämförelse med föregående år.
Familjerätt: Underskott på grund av extra timanställd arbetskraft.
Familjecentralen
Har en budget i balans.
Ensamkommande barn
Budget i balans med intäkter från MV
Nyanlända barn med vårdnadshavare i Sverige:
Andelen barn ökar. I dag pågår totalt 12 placeringar.

Investeringar
Inga behov av investeringar. Vi ser dock över möjligheter till att digitalisera visa delar av
verksamheten.

Framtiden
Vuxen
En utvärdering av missbruksinsatser har gjorts. Utvärderingen visar att personer med
samsjuklighet kräver en tydlig och sammanhållen samverkan mellan kommunen och hälsooch sjukvården. Ansvarsfördelningen mellan specialistpsykiatrin och kommunen skall vara
klargjord inför beslut om institutionsvård och vara dokumenterad i utredningen. SIP kommer
fortsätta vara ett viktigt verktyg.
Fältarna kommer fortsätta att arbeta uppsökande och drogförebyggande med ungdomar i
riskzon.
1 januari 2018 får spelberoende samma status som drogmissbruk och alkoholmissbruk. För
kommunens del innebär detta att vi tillsammans med VG-regionen ska arbeta med stöd,
behandling och förebyggande åtgärder för denna målgrupp.
Gällande flyktinggruppen står vi inför stora utmaningar då behovet av försörjningsstöd
förväntas öka allt eftersom personer avslutar sin etableringsperiod och fler familjer kommer
på anknytning till redan bosatta i kommunen. Vi planerar för en förbättrad samverkan med
Mottagningsenheten, AF, AMU och Vuxenutbildning för att hitta arbetssätt som påskyndar
etableringen in i arbetslivet.
Försörjningsstöd
Fortsatt intensivt arbete kommer att ske för att få människor vidare i egen försörjning.
Sysselsättningsprogrammet har återupptagits på 50% med fokus på ungdomar och personer
med missbruk. Större krav på AMU kan komma att ställas genom förslag om ny
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resursfördelning. SIP används frekvent och är ett viktigt verktyg för att samordna insatser.
Samarbete avseende gruppen flyktingar är prioriterad då detta är en grupp som kostar mer
varje år. Ytterligare prioriterade grupper är missbrukare och personer med psykisk ohälsa.
Digitalisering av vissa arbetsmoment kan komma att effektivisera arbetet ytterligare.
Förhoppningen är att vi under 2018 kan införa Life Care som tidigare planerats.
Barn och ungdom
De senaste åren har trenden varit en stor ärendemängd och många placeringar vilket tyvärr
bedöms kvarstå framöver. Enheten har utökats de senaste åren och mångdubblat sin
personalstyrka.
Ensamkommande barn
Rådande migrationspolitik gör att antalet ensamkommande barn bedöms fortsatt minska.
Familjecentralen
Fortsätter att utveckla sin verksamhet under 2018 med olika insatser för att tidigt förebygga
och stötta familjer med olika behov. Att vara en mötesplats för familjer samt
informationscentrum. Familjecentralen har Öppna förskolan, babycafé,
spädbarnsmassagegrupper, riktade föräldragrupper där samverkan sker mellan BMM; BHV
(VG Regionen) och Socialtjänsten i Töreboda Kommun.
Familjestödsenheten fortsätter sitt förebyggande arbete med Öppet intag, insatser på uppdrag
av socialkontoret, samarbetssamtal, samverkan i våra elevhäsloteam. Två av familjestödjarna
ska gå utbildning till gruppledare i föräldrastödsprogrammet ABC. Då har vi 6 st. utbildade
gruppledare i kommunen vilket gör att vi kan starta fler föräldragrupper 2018 och nå ut till
fler familjer.
Projekt Barns bästa 0-6 år fortsätter med samverkan mellan Familjestödsenheten, förskolan
och BHV.
Start av cafékvällar i vår, i samverkan med Attention för föräldrar med barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
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Äldreomsorg
Verksamhetens uppdrag
Äldreomsorgen ska






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

Viktiga händelser och utveckling under året
* Äldreomsorg och IFO/LSS/Socialpsykiatri blev två delar i Vård- och omsorg. Varje del har
nu sin verksamhetschef. För äldreomsorgen innebär detta att två enhetschefer delar på
uppdraget som verksamhetschef.
* 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.
* 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 avd. 1 på Krabbängsgården skall läggas ned. Verksamheten
kommer att flytta till Björkängen i Töreboda under 2018.
* Äldreomsorgen har påbörjat en översyn vad gäller hur välfärdstekniken kan användas som
ett stöd i verksamheten.

Uppföljning ekonomi
Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse mot
Budget

Intäkt

-55 529

-23 885

-57 150

33 265

Personalkostnader

100 918

80 196

112 919

-32 724

63 472

57 205

65 171

-7 966

Summa Kostnader

164 390

137 401

178 090

-40 689

Nettokostnad

108 861

113 516

120 940

-7 424

9 867

10 837

8 493

2 344

Utredningsenhet
ÄO

21 671

23 998

23 608

390

ordinärt boende

33 853

34 226

43 689

-9 463

Särskilt boende

43 626

44 455

45 150

-695

Övriga kostnader

Varav
Gemensam
verksamhet äo
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Kommentar till resultat
Gemensam verksamhet har ett överskott på 2 300 tkr. Överskottet är medel från
Socialstyrelsen. Dessa medel har använts till det ökade behovet i hemvården.
Utredningsenheten har ett överskott på 458 tkr. Det positiva resultatet beror främst på att
frånvaro i form av sjukskrivningar och semester inte har ersatts fullt ut samt att vakanser har
lösts inom befintlig personal.
Ordinärt boende har ett underskott på ca 9 500 tkr. Underskottet beror på ökade
personalkostnader för att kunna utföra beviljade tid (SoL och HSL) till brukarna. Vi ser att de
brukare som i dag får sitt stöd från hemvården har ett större behov i sin vardag om man
jämför fem år bakåt i tiden.
Särskilt boende har ett underskott på 695 tkr. Underskottet beror på att några
boendeavdelningar haft en hög arbetsbelastning i kombination med en hög sjukfrånvaro bland
medarbetarna under senare delen av 2017, vilket har påverkat resultatet.
Semesterlöneskuld samt upplupna lönekostnader påverkar resultatet med ca 2 500 tkr.

Investeringar
Investeringar under året uppgår till 510 tkr. Budgeten var 1 200 tkr.
Investeringarna handlar främst om möbler samt IT utrustning.

Framtiden
Vi verkar i en tid där förändring sker allt snabbare. Utvecklingen av den offentliga
verksamheten ställer högre krav på organisation, ledarskap och chefer. Förmågan att hantera
förändringar sätts på prov. Chefer, administration och övriga stödfunktioner inom
äldreomsorgen behöver rustas för att leda äldreomsorgen in i framtiden.
Kompetensförsörjning är A och O inför framtiden samt arbetssätt med digitalisering som ett
viktigt hjälpmedel för att klara av den ökning av äldre kommuninvånare som kommer ske de
närmsta åren.
När Lagen om utskrivningsklara går i skarpt läge kommer detta att påverka verksamheten.
Trygg hemgång nämns som en framgångsrik arbetsmetod, vilket kan jämföras med vårt
arbetssätt På väg som redan är inarbetat.
Vi tror att pågående analys inom hemvården kan hjälpa oss att tänka framåt, skapa en vilja till
förändring samt hitta arbetssätt som möter upp målgruppens behov på ett som vi hoppas,
kostnadseffektivt sätt.

[19]
Bilaga till årsredovisning 2017 – Töreboda kommun

LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade)
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

Utöver ovanstående organiseras även Socialpsykiatri här.

Viktiga händelser och utveckling under året
Gemensam verksamhet LSS
Verksamheten bedrivs enligt plan, här redovisas socialchefens övergripande ansvar,
projektmedel och övergripande konto för kostnader i verksamheten.
Socialpsykiatri
Verksamheten följer planering. Fortsatt stor efterfrågan från IFO om hjälp vid
hemmaplanslösningar. Antalet insatser har ökat med 7 ärenden under året.
Övriga insatser LSS
Verksamheten bedrivs enligt plan (korttidsvistelse Killingen, avlösare/kontaktfamiljer,
kontaktpersoner och ledsagare).
Killingen: 2 nya ärenden. En brukare har assistent med till Killingen, men kräver även
personal när han är där. En brukare har korttidsvistelse 305 dagar/år. Detta har påverkat då
man varit tvungen att bemannad varje dag/vaken natt alla dagar. Medförde att man inte kunde
stänga under sommar/jul. Med ökade kostnader för personal. Betalar en Korttids/ fritids för
brukare som bor i annan kommun. Samverkar med IFO i många ärenden/kontaktfamiljer,
även samverkan med skolan.
Avlösare:2 ärenden som tidigare varit personlig assistans tillkom, dessa är nu avlutade men
medförde ett underskott.
Kontaktpersoner och ledsagare: Nytt arbetssätt har införts för att öka kvaliteten i insatsen.
Tidigare har kontaktpersonen kunnat erhålla ersättning utan att utföra uppdraget med det nya
arbetssättet utgår ersättning endast vid inlämnad aktivitetsrapport. Ledsagare har minskat
under året.
Daglig verksamhet
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Jobbcoach jobbar aktivt för att brukare skall få pröva på nya arbeten, byta arbetsplats helt
eller delvis gäller både internt och externt. 8 nya brukare.
Personlig assistans
Under året har flera nya beslut på personlig assistans enligt LSS tillkommit vilket inneburit en
kostnadsökning som inte går att påverka.
Samtliga assistentgrupper har under året fått tillgång till en dator vilket var en viktig
förberedelse inför uppstart av digital dokumentation som kommer att ske under 2018.

Uppföljning ekonomi
Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse mot
Budget

-58 233

-5 144

-33 223

28 079

Personalkostnader

97 067

47 716

72 937

-25 221

Övriga kostnader

24 418

21 190

23 738

-2 548

121 486

68 906

96 675

-27 769

63 253

63 762

63 452

310

Gemensam
verksamhet

4 382

6 231

5 062

1 170

Socialpsykiatri

3 937

4 805

3 920

885

24 831

25 128

25 260

-133

Daglig verksamhet

7 778

7 930

8 354

-424

Personlig assistans

13 630

11 727

13 265

-1 538

6 539

7 940

7 590

350

Intäkt

Summa Kostnader

Nettokostnad

Varav

Boende LSS

Övriga Insatser
LSS

Kommentar till resultat
Klockaren: Förstärkt bemanningen pga. stora omvårdnadsbehov.
Kilagården: En översyn av totala personalbudgeten planeras under 2018
Killingen: Budget i balans med 1 050 mkr tillskott ur LSS-utjämningsbidraget
Daglig verksamhet: Alla verksamheter uppvisar ett underskott, analys skall genomföras men
vis del kan hänföras till sjukfrånvaro.
Personlig assistans: KF beslutade i november om en omfördelning på 1 950 mkr från LSSutjämningsbidraget. Trots tillskottet kommer verksamhetsområdet hamna på ett underskott på
1 500 mkr. Det prognostiserade underskottet var 250 tkr som förklaras med att ersättningen
för journätter från FK inte täcker den verkliga kostnaden. Utfallet visar på ytterligare
1 250 mkr i underskott vilket beror på högre kostnader till privata utförare av PA för sjuklöner
och LSS-beslut med 650 000 kr. Kostnaden för hyra och förbrukningsmaterial visar ett
underskott på 400 tkr. 200 tkr av underskottet beror på ökad timlönekostnad, en
bokslutsdisposition för december månads timlöner då mellanskillnaden mellan 2016 och 2017
års decemberlöner belastar resultatet. Vid analysen av resultatet framkom att tidigare modell
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för budgetuppföljning inte varit tillförlitlig. Ny modell är införd för 2018.

Investeringar
Under 2018 startar en ny gruppbostad upp i en lokal som kommunen redan hyr (Maskrosens
gamla lokal).

Framtiden
Gruppbostäder
I gruppbostäderna finns utmaningarna att klara fler brukare i satelitlägenheter med bibehållen
personalstyrka. Förändrade behov hos vissa brukare medför att verksamheterna måste planera
och prioritera på annat sätt. Under 2018 kommer stort fokus att sättas på IBIC och övergången
till digital dokumentering.
Gruppbostaden Klockaren skiljer ut sig lite och det finns stora och unika insatsbehov hos vara
och en som bor i boendet. Ett boende som kommunen behöver för personer som inte riktigt
passar in i ordinarie verksamhet men som har stora omvårdnadsbehov.
Gruppbostaden Maskrosen flyttar till Krabbängsgården under våren 2018. Kommer att
omfatta bemanningen, översyn och planering för samtliga brukare gällande behov i vardagen
samt utformning och anpassning av den fysiska miljön på nya boendet Krabbängsgården. En
god och nära dialog med anhöriga är av stor vikt.
Socialpsykiatri
Inför 2018 kommer IFO köpa en 50% tjänst mot eftersom insatserna ofta varier stor i
omfattning och tid.
Inför 2019 kommer betalningsansvaret för kommunen drastiskt att ändras från 30 dagar till 3
dagar.
Törebo har planerat att riva och bygga om stora delar av socialpsykiatrins lokaler. Hur detta
skall fungera rent praktiskt och vad förutsättningarna blir vet vi inte idag.
Killingen
Killingen byggs ut, detta för att daglig verksamhet skall få plats. Det skall även finnas ett rum
för akutboende/elevhem vid behov. Hårt tryck på platserna på Killingen, alla helger är öppna
och även fritids till många ungdomar.
Kontaktperson
Uppdraget som kontaktperson blir mer och mer komplicerat och i flera ärenden krävs särskild
kompetens kring brukarens funktionsnedsättning, tydliggörande pedagogik och olika
kommunikationssätt.
Daglig verksamhet
Antalet brukare ökar. Många av de brukare som söker insatsen önskar arbete externt, vår
jobbcoach jobbar aktivt med den målgruppen
Personlig assistans
Det har under 2017 skett en skärpning av rättspraxis vilket lett till att många brukare som fått
sina beslut omprövade har fått en kraftig neddragning av assistanstimmar. Under hösten
stoppades alla omprövningar på grund av att försäkringskassan varnade för hur hårt tolkning
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av nytillkommen rättspraxis skulle slå mot enskilda individer i behov av personlig assistans.
Under 2018 kommer lagstiftningen kring personlig assistans att förändras med utgångspunkt i
den LSS-utredning som regeringen tillsatt.
Under 2018 kommer utbildningar och implementering i arbetssättet IBIC (Individensbehov i
centrum) och digital dokumentation genomföras. Digital rapportering till försäkringskassan av
genomförda assistanstimmar ska införas under året vilket kommer innebära besparingar av
administrativ tid inom verksamhetsområdet.
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Tekniska nämnd
Nämndens uppdrag
Tekniska nämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner och
består av ledamöter från alla tre samarbetskommunerna. Tekniska nämnden är en
utförarnämnd och får beställningar från respektive kommunstyrelse/kommunfullmäktige.
Inom nämnden finns följande ansvarsområden:






Förvaltning, utveckling och nybyggnation av lokaler till kommunens olika
verksamheter samt bad- och idrottsanläggningar och andra anläggningar som ägs av
kommunen.
Städning i lokaler med först och främst kommunal verksamhet.
Skötsel och nyanläggning av gator, torg, parker, småbåtshamnar, salutorg.
Myndighetsutövning gällande trafik.
Dricksvattenproduktion och avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät.
Mätnings- och kartteknisk service samt tillgängliggörande av lägesbunden data.

Viktiga händelser under året
Under året har ett stort antal rekryteringar har genomförts, några av dem på chefspositioner.
Även om verksamheten har tappat mycket kompetens i de som pensionerats så har uppdragen
klarats av på ett mycket bra sätt.
Centralskolans D-hus och elevcafeterian har under året genomgått en omfattande renovering
och skolverksamheten kan nu genomföra sin utbildning i nya och fräscha lokaler.
Mycket fokus har under året lagt på olika ventilationsåtgärder inom framförallt
skolverksamheten, dock finns det ett kvarstående arbete som behöver genomföras under 2018
för att nå i mål med de formella krav som ställs.
Lite senare än planerat startades utbytet av gatubelysningens armaturer till energieffektiva
LED-lampor. Ett projekt som när det är klart kommer att generera en stor besparing på
kommunens energikostnader.
I slutet på året blev vi klara med den entreprenadupphandling som ska innebära att vi under
första halvåret 2018 bygger om Töreboda reningsverk för att klara av de reningskrav som
ställs.

Uppföljning ekonomi
Kommentar till resultat
Verksamhet Teknik sammantaget träffar budget nästan exakt utfallsmässigt. De positiva
avvikelserna ligger på Städavdelningen och Gatuavdelningen.
Gällande Städavdelningen så har verksamheten gått resurssnålt under året vilket inte håller i
längden, men man har också lyckats börja få ner sjukfrånvaron vilket fått en positiv effekt på
ekonomin.
Gatuavdelningen lyckas också gå något bättre än budget främst på grund av den minskade
energiförbrukningen som utbytet till LED har bidragit med. Samtidigt har det varit lägre
kostnader för vinterväghållning än normalt.
Den negativa avvikelsen finns på Fastighetsavdelningen där man trots stor återhållsamhet inte
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lyckades parera helt för den ramminskningen som skedde inför året.

Investeringar
Kostnadsutfallet på årets investeringar är betydligt lägre än budget vilket beror på att några
större projekt så som t.ex. Ombyggnad av Töreboda reningsverk är förskjuten i tid och inte
kom igång under året. Ny byggnad vid förskolan Kornknarren är annat exempel där projektet
fortfarande är i förstudiefasen och därför inte fått något kostnadsutfall ännu.
De större projekten under året har varit:







Renovering av Centralskolan
Installation av pelletspanna på Älgarås skola
En ny modul på Björkäng
Förskolan i Moholm
LED-utbytet på gatubelysningen
GC-vägar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Gällande tillbyggnad av Killingen så aviseras att projektet inte kommer att hålla budget på
grund av en större omfattning än budgeterat.

Framtiden
Den tekniska verksamheten kommer att fortsätta arbetet med att skapa en tydligare struktur i
verksamheten och likställa arbetssätt inom MTG för att skapa mer möjligheter till positiva
samordningseffekter. Att införskaffa ett för MTG gemensamt fastighetssystem prioriteras
under 2018 precis som att skapa förutsättningar för långsiktiga underhållsplaner för att skapa
en bättre förutsägbarhet över underhållsbehovet för de kommande åren.
Internt arbetar tekniska med att skapa bättre uppföljningsmöjligheter som ska möjliggöra
bättre prioriteringar och på sikt också öka effektiviteten.
Att på ett strategiskt sätt fortsätta arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder är ett av nämndens
fokusområden. Arbetet med att öka tryggheten och tillgängligheten för kommuninvånarna är
högt prioriterat.
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IT-nämnd
Nämndens uppdrag
IT-nämndens uppdrag regleras i Reglemente och Samarbetsavtal inom MTG och innebär i
korthet att:




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

Viktiga händelser under året
Under 2017 har bl. a följande genomförts.
IT-avdelningen har genomfört 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. Intern
kompetensöverföring har genomförts för att dubblera kunskap på viktiga områden och minska
sårbarheten.
Verksamhetsdialogen har fördjupats kring utveckling och digitalisering, bl. a ett samarbete
med Utbildningsförvaltningarna i MTG kring digitaliseringsstrategi. En ny
finansieringsmodell för IT-kostnader är framtagen för att successivt kunna inrättas från 2018.
Utredning kring införande av en e-tjänsteplattform har genomförts och beslutsunderlag
lämnats till respektive KS för beslut och ett möjligt införande våren 2018.
Drift av MTGs IT-miljö har varit stabil och inga större driftavbrott eller incidenter finns att
rapportera. IT-supporten har under 2017 besvarat och löst 19.722 ärenden.
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Uppföljning ekonomi
Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse mot
Budget

-19 324

-20 567

-19 382

-1 185

11 506

13 061

11 648

1 412

7 819

7 507

7 734

-227

19 324

20 567

19 382

1 185

Intäkt
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader
Nettokostnad

I ovanstående tabell har överskjutande resultat på +283 återbetalats mot respektive kommun enligt gällande fördelningsmodell

Resultat Totalt 2017
Nettokostnad

-1123,3

Överföring överskott projekt

Återbetalning kommun

840

(283,3)

Töreboda

70,8

Mariestad

170

Gullspång

42,5
0

Kommentar till resultat
Utfall för helåret 2017 är +283 tkr.
Verkligt resultat för helåret är +1 123 tkr. Från detta har överföring på 840 tkr skett mot
projekt för införande av e-tjänsteplattform som inte hann genomföras under 2017.
Kvarvarande resultat på +283 tkr återbetalas till respektive kommun enligt gällande
fördelningsmodell.
IT-nämndens överskott beror till största del på vakanser och längre föräldraledigheter vilket
inneburit att personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat. Fokus har legat på att
upprätthålla drift- och supportnivåer men en del utvecklings- och utredningsarbete har fått stå
tillbaka. Rekrytering har genomförts och ny personal är på plats inför 2018.
Investering för utbyte av server/lagrings lösning har senarelagts i avvaktan på genomgång och
korrigering av gamla investeringar som nu är klar. Inköp av nytt system kommer medföra
ökade kostnader.

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.
Även under 2017 har investeringarna skjutits på och istället har tidigare investeringar
[27]
Bilaga till årsredovisning 2017 – Töreboda kommun

slutavskrivits vilket ger ekonomiskt utrymme för planerade utbyten av bl. a
server/lagringslösning under början av 2018.

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.
Den nya fördelningsmodellen för IT-kostnader kommer ge förutsättningar och möjligheter för
fortsatt verksamhetsutveckling med stöd av IT då budget för IT-kostnaderna successivt flyttas
över till beställande verksamheter.
Införande av en MTG-gemensam e-tjänsteplattform kommer ske under första halvåret 2018
och ge medborgare och medarbetare ett skjuts mot digitalisering och verksamhetsutveckling
med stöd av IT.
Arbete för att följa den nya Dataskyddsförordningen från maj 2018 kommer att kräva resurser
både från verksamheterna och IT-avdelningen under hela 2018.
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Ekonominämnd
Nämndens uppdrag
Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan 2008 en gemensam ekonominämnd med ett
gemensamt ekonomikontor. Ekonominämndens uppdrag är att





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

Viktiga händelser under året
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. Arbetet med övergång till komponentavskrivningar har påbörjats.
Ekonomienheten är nu fullt bemannad efter rekryteringar under våren.

Uppföljning ekonomi
Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse mot
Budget

-5 735

-6 862

-6 388

474

Personalkostnader

4 568

5 448

5 040

408

Övriga kostnader

1 167

1 414

1 348

66

Summa Kostnader

5 735

6 862

6 388

474

Intäkt

Nettokostnad

0

Kommentar till resultat
Nämnden för ekonomiadministration redovisar ett överskott gentemot budget uppgående till
+601 tkr. Orsakerna till avvikelserna finns på såväl intäkts som kostnadssidan. Intäkterna
redovisade ett överskott till följd av att ekonomienhetens åtagande gentemot de kommunala
bolagen, främst Skagerns Energi AB, har ökat i omfattning. Personalkostnader redovisade ett
större överskott beroende på vakanta tjänster vid ekonomienheten under det första halvåret.
Resultatet har återförts till Töreboda kommun med 379 tkr och till Gullspångs kommun med
222 tkr.

Investeringar
Det finns inte några budgeterade investeringsanslag innevarande år inom ramen för Nämnden
för ekonomiadministrations verksamhet.
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Framtiden
En ny lagstiftning kommer att träda i kraft den 1 januari 2019 (kommunal redovisningslag,
KRL). Nyheter i lagstiftningen finns avseende redovisning av kommunala avtalspensioner,
finansiering av pensionsförpliktelser, sammanställd redovisning samt delårsrapporter.
Utvecklingen i kommunerna går mot att det ekonomiska ansvaret decentraliseras och förs ut
längre i organisationen. Detta innebär att det blir fler chefer med budgetansvar som behöver
stöd från ekonomienheten med att budgetera, följa upp och analysera sin ekonomi.
Personalrörlighet innebär också ett utökat behov från verksamheterna av att få stöd.
Ekonomienheten står inför stora utmaningar och åtaganden avseende komponentavskrivning,
utveckling av budget och prognos i styrsystemet Stratsys kopplat till ekonomisystemet,
utveckling av arbetet med intern kontroll integrerat i Stratsys som planeras genomföras i
kommunerna under 2019.
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Uppföljning Kommunstyrelsens åtagande
Invånare/Brukare
I Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en trygg och säker miljö
dygnets alla timmar - överallt
Åtagande:

Töreboda kommuns elever känner sig trygga.
Arbetet med att alla elever känner sig trygga och har studiero pågår ständigt. Varje enhet
arbetar årligen fram en aktivitetsplan över åtgärder för att nå målet och följer kontinuerligt
upp de aktiviteter som ska genomföras.

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.

97%

minst 85%

113,8 %

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

90%

minst 85 %

105,9 %

Åtagande:

Töreboda kommuns invånare känner trygghet i sin vardag.
Trygghet är ett av ledorden i Töreboda kommuns värdegrund. I SCB:s
Medborgarundersökning 2016 hamnar Töreboda lägre än andra kommuner.
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning. Att arbeta med trygghet är viktig i
kommunens alla verksamheter.
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

46%

minst 58%

79,3 %

Åtagande:

Töreboda kommuns brukare känner sig trygga.
Socialstyrelsens brukarundersökning visar på en hög grad av trygghet både bland dem som
bor i ordinärt- och på särskilt boende.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

98%

minst 95%

103,2 %

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

99%

minst 95%

104 %

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

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet
Det pågår ett gemensamt (skola och kostenhet) förbättringsarbete på Centralskolan för att
eleverna ska bli mer nöjda med skolmaten.
I åk 8 har ingen enkät genomförts under 2017 då det gäller elevers syn på skolan och
undervisningen. En enkät genomfördes höstterminen 2016 och ny enkät genomförs i januari
2018.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Minst 85% av
brukarna på särskilt

80%

minst 85 %

94,4 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

94%

minst 85%

110,6 %

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

98%

minst 90%

108,9 %

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

93%

minst 90%

102,9 %

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

98%

minst 85%

114,8 %

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

88%

minst 90%

97,8 %

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

70%

minst 90%

77,8 %

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.

98%

minst 85%

115,3 %

boende är nöjda med
maten.

Åtagande:

Töreboda kommun styr mot god kvalitet genom ständigt förbättringsarbete.
Täckningsgraden i palliativ registret har försämrats. 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.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Töreboda kommun
ska nå minst 70%
täckningsgrad i Svenska
palliativregistret

59,4%

minst 70%

84,9%
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

92%

minst 90%

102,2 %

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

94%

minst 100%

94 %

Åtagande:

Töreboda kommuns elever i grundskolan når godkända betyg för
gymnasiebehörighet
Målet för åk 6 ej uppnått. Matematik och engelska behöver förbättras.
Behörighet till gymnasiet har succesivt ökat något varje år från 2012 fram till 2016 då denna
positiva trend bryts. Åtgärder för att vända denna negativa trend är en satsning på
språkutveckling, läsförståelse och skrivförmåga.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

79%

minst 60%

131,7 %

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

59%

minst 70%

84,3 %

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

69%

minst 86%

80,2 %

Åtagande:

Töreboda bibliotek stimulerar till läsning och främjar läsutveckling
Målet uppnått.

Styrmått

Utfall

Målvärde

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

53 099 st.

50 000st

Måluppfyllelse

[34]
Bilaga till årsredovisning 2017 – Töreboda kommun

Åtagande:

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

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

59%

65%

90,8 %

Åtagande:

Medborgare som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar
Verksamheten arbetar på att förbättra resultatet.

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
Nytt från 2016 är att i metoden för att mäta detta mått ingår en självgranskningsdel. I
Töreboda anser vi att vi var hårda och kritiska i självgranskningen. Under 2017 märks
saknaden av e-tjänster.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Nöjdhet med
webbinformation. Mål;
80%

82%

80%

102,5 %

[35]
Bilaga till årsredovisning 2017 – Töreboda kommun

Åtagande:

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån individens behov
Utifrån den arbetsmetod vi idag har för handläggning av ekonomiskt bistånd är målet högt
satt.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Väntetid till särskilt
boende. Målvärde snitt
30 dagar.

18 dagar

30 dagar

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

18 dagar

15dagar

80 %

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

9 dagar

20dagar

155 %

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

Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande ökar
Det pågår arbete med kompetenshöjning av förskolepersonal, assistenter samt pågår en
kartläggning av psykisk hälsa. Arbete som pågår är fredagsgruppen, ABC utbildning,
förbyggande arbete med våld i nära relationer.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

83%

89%

106,7 %
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Åtagande:

Andelen personer som upplever förbättrat självskattat hälsotillstånd ökar

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Hälsotillståndet
förbättras med 2%
jämfört med tidigare
mätning

72%

72%

100 %

Åtagande:

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar till individens oberoende och
självständighet
Av SKL:s brukarundersökning framgår det att 76 % upplevde att deras situation förbättrats
efter kontakt med socialtjänsten målet var 80%.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

11%

12%

106,7 %

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

76%

80%

95 %

Åtagande:

Bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar
Det pågår olika aktiviteter för att minska användandet av narkotika och alkohol.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

5%

3%

33,3 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

19%

9%

-11,1 %

Åtagande:

Andelen individer med fetma minskar
En kartläggning på Skaraborgsnivå gällande fetma pågår. Detta på uppdrag av hälso-och
sjukvårdsnämnden Östra samt kommunalförbundets styrelse.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

19%

13%

53,8 %

Åtagande:

Töreboda kommun ska i samverkan med Primärvården verka för en god
läkemedelsbehandling för äldre.
Tack vare ett nära samarbete med vårdcentralen och att läkemedelsgenomgångar utförs i hög
utsträckning för de personer som har kommunal hälso- och sjukvård uppnås ett gott resultat.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

7%

9%

122,7 %

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

1,9%

2%

105 %

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

18%

högst 20%

110 %
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Åtagande:

Töreboda kommun skall verka för att alla elever 7-15 år skall ha möjlighet att
delta i kulturskolans verksamhet.
Målet mycket väl uppfyllt. Det har möjliggjorts genom extra medel från Kulturrådet.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

61%

25%

244 %

Medarbetare
Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare, som ser
betydelsen av medarbetarnas goda hälsa och välbefinnande, som grund för att
leverera bra tjänster till medborgarna
Åtagande:

Medarbetarna har en god hälsa.
Sjukfrånvaron har gått ner dock bör man arbeta för att öka den fysiska förmågan hos
medarbetarna.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

50%

70%

71,9 %

5,3%

5%

94 %

Sjukfrånvaro högst
5%
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Åtagande:

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende.
Medarbetarna upplever förtroende för sin närmsta chef.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Medarbetarna känner
att de har förtroende.
Minst indexvärde 80.

83

minst 80

103,2 %

Åtagande:

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt
God måluppfyllelse.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Medarbetare
upplever sitt arbete
meningsfullt. Minst
indexvärde 80.

90

80

112,5 %

Åtagande:

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor
(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet).
Arbetet med att implementera värdegrunden fortsätter.
En enhet har inte haft regelbundna APT vilket nu är åtgärdat.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

75

90

83,3 %

Alla verksamheter
har regelbundna
arbetsplatsträffar där
verksamhetsfrågor lyfts

99%

100%

98,9 %

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

81

minst 80

101,5 %
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Åtagande:

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag
Utbildning har inte nått målet. Det är svårt att rekrytera legitimerad personal. Det är ett
nationellt problem. Olika åtgärder för att behålla personal och för att nyrekrytera finns.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

71%

minst 90%

79,1 %

Andelen legitimerade
förskollärare inom
förskolan ökar till minst
66 procent

62%

minst 66%

93,2 %

Andelen pedagogiskt
utbildad personal inom
fritidshem ökar till minst
66 procent

25%

minst 66%

37,1 %

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

93%

minst 90%

103 %

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

99%

minst 90%

110 %

Alla socialsekreterare
som arbetar inom barnoch ungdom har rätt
kompetens

100%

minst 100%

100 %

Ekonomi
Kommunen har en stabil ekonomi med budget i balans
Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

2,3%

minst 2%

115 %

100%

100%

100 %

Reinvesteringar/avskrivningar
och årets resultat finansieras
med egna medel.
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Åtagande:

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill
och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget
Det pågår ett arbete med delegerat budgetansvar vilket vi tror kan leda till mer medvetenhet
ute i verksamheten. Verksamheter som har underskott kommer även att göra
månadsuppföljningar mer strukturerat för att nå budget i balans och en bättre analys av
resultatet.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andel
budgetansvariga med
budget i balans är lägst
75%

57%

minst 75%

75,4 %

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

Företagare och näringsidkare är nöjda med kommunens service och attityder
genom att kommunikationen och tillgänglighet håller hög nivå

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

67

högst 75

110,7 %

Åtagande:

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

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Andelen elever som
fullföljer sitt

78%

minst 78%

100 %
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

25%

minst 27%

93,8 %

gymnasieprogram inom
fyra år. Mål 78%.
Invånare 25-64 år
med eftergymnasial
utbildning. Mål 27%.

Åtagande:

Töreboda kommun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat
genom en aktiv lokal arbetsmarknad.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

65%

minst 60%

108,3 %

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

48

minst 60

80 %

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

36%

minst 70%

51,4 %

Åtagande:

Kommunen samverkar med näringsliv och föreningar i syfte att främja en
positiv utveckling.
Tjänstemän och politiker har inte lyckats genomföra 50 företagsbesök under 2017.
Kommunen samarbetar med det lokala näringslivet utifrån sysselsättning.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

41

minst 50

82 %
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Åtagande:

Att arbeta med att främja företagandet och näringslivets fortsatta utveckling i
kommunen
Genom delaktighet och proaktivt arbete utvecklas möjligheterna för att främja företagandet i
Töreboda. Dock behövs fler etableringar för att säkerställa arbetsmarknaden i framtiden.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

2,8

minst 4,5

62,2 %

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 %

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

Nya bostäder uppförs.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Antal
bostadsområden färdiga
för byggnation är minst
10 st.

10

minst 10

100 %

Minst 30 nya
bostäder per år.

3

minst 30

10 %

Åtagande:

Kommunen arbetar fram en god planberedskap för olika former av boende på
attraktiva områden i hela kommunen
Kommunen har en god planberedskap för nya bostäder
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Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

12st

minst 12st

100 %

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

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin
miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.
Ingen verksamhet har ännu antagna planer med mål och strategier för hållbar utveckling.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

0%

minst 100%

0%
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Vi ser turism- och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad omsättning
Åtagande:

Kommunen bidrar till en tillväxt av turismberoende branscher.
När det gäller andel nöjda eller ganska nöjda besökare har vi nått målet, sett utifrån det
material och de resurser vi haft att tillgå.
Statistik från SCB med antal sysselsatta i turismberoende branscher under 2017 kommer
under slutet av kvartal ett 2018. Nu används statistik från SCB, 2016.

Styrmått

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

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

98%

minst 90%

108,6 %

Antal sysselsatta i
turismberoende
branscher uppgår till 120
st.

115st

minst 120st

95,8 %
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Miljöoch byggnadsnämnden
Ordförande:
Vice ordförande:

Bild på verksamheten
Bild väljs ut av Kommunikationsavdelningen

Kjell Lindholm (C) Gullspång
Björn Fagerlund (M) Mariestad

Miljö- och byggnadsnämnden har sitt uppdrag tillsammans
med Töreboda och Gullspångs kommuner.
Avdelningar som lyder under nämnden:
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är uppdelad i
bygglov, livsmedel, hälsoskydd, miljö- och
naturvård/miljöövervakning.

Ansvarsområden







Ärenden och uppdrag inom byggnads- och
miljöområdet.
Handlägga prövning av ansökningar inom bygg- och
miljöområdet mot gällande lagstiftning.
Utföra kontroll och tillsyn av verksamheter och
anläggningar enligt gällande lagstiftning med
tillhörande författningar.
Bistå med kompetens vad gäller naturvård till
kommunerna i MTG.
Följa planeringen och utvecklingen inom byggnadsoch miljöområdet.

Sammanfattning viktiga händelser











Under året har mycket handläggningstid ägnats åt
större bygglov i centrala Mariestad. Exempelvis med
Mariehus nybyggnation på fastigheten Eken och
förarbete till ombyggnation av fastigheten Ärlan.
Nya förskolor med alternativ energidrift finns också
bland de större pågående uppdragen.
Tomtförsäljning i Sjölyckan skapar också
ansökningar till byggenheten.
Under året har antal bygglovsansökningar varit
något färre än i fjol. I MTG har 374 bygglov
beviljats jämfört med 400 st året innan.
Bygglovshandläggningen har prioriterats. Tillsyn
över förfallna fastigheter har utövats men behovet
är större än verksamhetens resurser för uppdraget.
Byggenheten har under året aktivt deltagit i
utvecklings- och planarbetet i MTG-kommunerna. I
Mariestad har även granskning av översiktsplanen
varit ett av uppdragen.
Verksamheten beviljades pengar av Länsstyrelsen
för att inventera kulturmiljöer i Mariestad. Arbetet
har startat. Förhoppningen är att få ytterligare
pengar under kommande år för att kunna fullfölja
arbetet och publicera en digital karta på hemsidan.
Arbetet med avloppsärenden är omfattande.
Under året har 113 tillstånd för enskilda avlopp
beviljats varav några gäller gemensamhetsanläggningar och minireningsverk för flera
fastigheter. Antalet färdigställda anläggningar är 83
stycken. 135 inspektioner och inventeringar i
området har också utförts.
















Livsmedelskontrollen i MTG har bedrivits enligt
planerna. 267 kontrollbesök har genomförts varav
169 på anläggningar i Mariestad.
Inom livsmedel har glassprovtagning och projektet
Redlighet i kött genomförts. Båda uppdragen har
visat på bra resultat.
Tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen
pågår.
Tillsynen över miljöfarliga verksamheter bland annat
inriktats på täkter, tillståndspliktiga och
anmälningspliktiga lantbruk med djurhållning samt
övriga tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter i
MTG.
Under året har matavfallsutsortering införts i
Mariestad och Gullspång vilket medfört omfattande
handläggning av ansökningar om hemkompostering.
Digitalisering av arbetssätt i verksamheten har pågått
under året och ett uppgraderat verksamhetssystem
är nu på plats i. Förseningar i handläggning av
ärenden har blivit med anledning av detta.
Verksamheten har arbetat med att ta fram blanketter
med digital signering för anmälningar och
ansökningar inom miljöbalkens område. Lansering
till allmänheten sker på www.mariestad.se under
2018.
Bygglovsansökningar kan skickas och signeras digitalt
från och med våren 2018. Verksamheten har under
hösten arbetat med att få nödvändiga program och
verktyg på plats. I december och januari pågår
provkörning av funktioner och utbildning av
personalen.

Plats för måluppfyllnadsmatris. De dras direkt ur Stratsys och läggs in av redovisningschefen.

Framtid
Under kommande år kommer ändringar i plan- och bygglagen
för enklare bostäder att påverka bygglov.
Förändrade krav på åtaganden när det gäller vattenförvaltning
kommer att påverka tillsynen enligt miljöbalken. Beslut om
nytt åtgärdsprogram presenterades av Länsstyrelsen den 21 dec
2016.
Livsmedelsverkets nya risk-klassning av alla
livsmedelsverksamheter kommer att kräva ytterligare resurser
till livsmedelstillsynen och dess administration under år 2019
och 2020.
Folkhälsomyndighetens revidering av sina allmänna råd kan
påverka tillsynen inom hälsoskydd, verksamheten bevakar
området särskilt rörande radontillsyn och hygienverksamheter.
Ny tobakslag om e-cigaretter medför ansökningskrav för
försäljningsställen.
För att nå upp till EUs krav om 5 procent åtgärdade avlopp
per år behöver arbetet med detta intensifieras.
Samhällets krav på tillgänglighet och digitalisering gör att vi
måste etablera e-tjänster till våra kunder. E-tjänsterna
förbättrar tillgängligheten för medborgarna. Säkrare
arkivhantering när det gäller digitala dokument är ett starkt
önskemål.
I och med förestående pensioneringar av personal med
spetskompetens under år 2019 finns ett behov av att knyta till
sig och att behålla och utveckla befintliga kompetenser inom
miljöavdelningen.
För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att göra rättssäkra
bedömningar i myndighetsutövningen är kompetensutveckling
viktig och måste ges det utrymme som behövs.
Klagomålshantering och tillsyn inom hälsoskydd ökar till följd
av bostadsbristen i landet.

Ekonomisk analys
Under året har verksamheten haft alla tjänster tillsatt. För att
möta och klara ett digitaliserat arbetssätt har resurser lagts på
riktad utbildning i det nya verksamhetssystemet. Andelen sökta
bygglov har minskat något jämfört med tidigare år och
sänkningen av bygglovstaxan för Mariestad har slagit igenom
på intäktssidan. Inom miljöbalksområdet har verksamheten
haft ett bättre utfall än tidigare år vilket ses som ett resultat av
ekonomiskstyrning och andra rutiner för fakturering.
Ekonomiskt utfall läggs till när bokslutet är klart.
Samarbetsavtalet mellan MTG-kommunerna innebär att överoch underskott i varje års resultat normalt om-budgeteras i sin
helhet. Det föregås av en begäran från nämnden med
efterföljande prövning av kommunstyrelsen i Mariestad enligt
gällande styr principer.

Datum: 2018-02-12
Dnr:2018/MBN
Sida: 1 (2)

Verksamhet miljö och bygg
Annika Kjellkvist
Verksamhetschef

Miljö- och byggnadsnämnden

Bokslut år 2017
Förslag till beslut
Miljö och byggnadsnämnden beslutar att godkänna bokslutet för verksamheten
år 2017 samt noterar informationen rörande redovisningen av nämndens mål
och kvalitetsmål.

Bakgrund
Verksamhet miljö och bygg har tagit fram ett förslag på verksamhetsberättelse för år
2017. Till verksamhetsberättelsen lämnas också en ekonomisk översikt och en
redovisning av uppfyllelsen av nämndens mål och verksamhetens kvalietsmål.
Målsuppföljning
Bedömningen är att ambitionerna i så väl kvalitetsmålen som nämndmålen i stort sett
har uppfyllts. Arbetsbelastningen för personalen på byggenheten har påverkat nämndsmålet rörande tillsyn av förfallna fastigheter då nya bygglovsärenden har fått prioriteras
före ovårdade tomter och tillgänglighet till besöksmål. .Extra medel för att handlägga
tillsynen har ej beviljats. Handläggningstider har förövrigt bra måluppfyllelse både
inom miljö-, livsmedels- och bygglovsärenden.

Underlag för beslut
Miljö- och byggnadsnämndens bokslutstext
Bokslut Miljö och bygg år 2017
Måluppfyllelse år 2017
Redovisning av Kvalitetsmålen
Expedieras till: Ekonomikontoret i Mariestad, ekonomichef
Ekonomikontoret för Töreboda och Gullspång, ekonomichef
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Verksamhetschef miljö- och bygg
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Uppföljning av mål
Förklaring till de färgmarkeringar som används i rapporten framgår nedan.
Målet kommer att uppfyllas
Målet kommer delvis att uppfyllas
Målet kommer inte att uppfyllas

Nämndmål 1
Nämndmål

Fokusområden

Mål1: Synliggöra rättssäkerheten – Miljö- och byggnadsnämnden ska fatta lagenliga beslut.

Lärande

Realism
Är grundläggande för Miljö- och byggnadsnämndens myndighetsutövning.
Kommentar
Totalt har 4 ärenden av de 16 som överklagats fått ändrade beslut av högre instans under året., 25 % . Ett ärende har fått delar av beslutet förändrat och
2 ärenden har återförvisats för ny handläggning. Motsvarande siffror för år 2016 var att 4 ärenden av 13 som överklagats fick ändrade beslut av högre
instans, 31%
Nämnden har under år 2017 fattat 108 beslut och verksamheten har fattat 4698 beslut på delegation.

Etappmål 1
Etappmål
Andelen laga-kraft-vunna beslut som helt eller delvis ändrat nämndens beslut ska högst vara lika stor som för år 2016.
Kommentar
Andelen beslut som ändrats av högre instans är lägre år 2017 jämfört med år 2016

Nämndmål 2
Nämndmål

Fokusområden

Mål2: Öka det aktiva deltagandet i utvecklingsarbetet i kommunerna omfattande arbetet med översiktsplan,
detaljplaner etcetera.

Boende
Kommunikationer
Lärande
Besöksmål

Realism
Grunderna för denna samverkan finns redan men kan behöva utvecklas och ges en hög prioritet. Vid hög arbetsbelastning är det idag svårt att avsätta
tillräckligt med tid.
Kommentar
Verksamhet miljö och bygg har varit representerade på alla kommunutvecklingsmöte under året och aktivt tagit del i och påverkat samarbetet inom MTG
samt inom sektorsamhällsbyggnad. Samarbetet är positivt och resultatet främjar i längden verksamhetens handläggning av olika ärenden.

Nämndmål 3
Nämndmål

Fokusområden

Mål3: Öka den välvårdade bebyggelsemiljön.

Boende
Besöksmål

Realism
Arbetet kräver skattefinansiering och tillgång på kompetent personal. Förslaget är att begära anslag för personalförstärkning genom en projektanställning.
Det finns också en risk att extra resurser kan behövas för att finansiera de åtgärder som kan behöva utföras i form av rivning, underhåll med mera.

Etappmål 3
Etappmål
En person ska ha arbetat heltid med uppdraget att få åtgärdat vanvårdade hus och fastigheter under 2017.
Kommentar
Verksamheten arbetar med etappmål 3 utifrån den åtgärdsplan som presenterades för kommunstyrelsen i Mariestad 2017-09-06. Arbetet fortsätter under
år 2018 då flertalet ärenden är långdragna och inte kunnat avslutas.
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Etappmål
Åtgärd

Ansvarig

Inventering av
pågående ärenden

Byggchef

Avsätta resurser
och omdisponering
av arbetsuppgifter

Verksamhetsc
hef och
Byggchef

Handläggning av
ärenden

Byggchef,
Bygglovshandl
äggare och inspektörer

v.36

v.37

v.38

v.39

v.40-52

Nämndmål 4
Nämndmål

Fokusområden

Mål4: God bebyggd miljö och frisk vattenmiljö.

Boende
Besöksmål

Realism
Förutsätter att det finns tillgängliga personalresurser.

Etappmål 4
Etappmål
Antalet bristfälliga enskilda avloppsanläggningar ska minska jämfört med 2016 och minst 150 fastigheter ska ha åtgärdat sina utsläpp.
Kommentar
Arbetet med att inventera och åtgärda bristfälliga avlopp MTG har fungerat bra under året och antalet fastigheter som åtgärdat sina avlopp är 83 st. samt
113 st. fastigheter har beviljats tillstånd till nya avloppsanläggningar. Andelen dåliga avlopp är högre och ökar med tiden i en snabbare takt än vad
verksamheten hinner med att handlägga. EU-målet om 5 % åtgärdade avlopp om året blir hela tiden svårare att uppnå. Positivt i sammanhanget är att det
kommunala va-nätet byggs ut och att fler fastigheter därigenom får godkända avlopp.

Nämndmål 5
Nämndmål

Fokusområden

Mål5: Höja kompetensen hos Miljö- och byggnadsnämnden.

Lärande

Realism
Det måste finnas utrymme för detta arbete även om det i det korta perspektivet kan innebära extra kostnader som kan vara svåra att rymma inom budget.
Kommentar
Nämndens presidie har deltgit i utbildningsdagar under året. Här kan nämnas SKL:s presidiedagar under våren och Byggsamverkan Västs seminaruim om
bygglovsjuridik under hösten. På nämndens möten specifik information delgetts av medarbetarna om arbetet i de olika ämnesområden som finns i
verksamheten verksamheten.
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Bokslut Miljö- och byggnadsnämnden 2017
Miljö‐ och byggnadsnämnden
Verksamhetsområde
Miljö- och byggnadsnämnden
övergripande

Budget

Utfall

Avvikelse

Kommentar
215 Bufferten, om 270 tkr år 2017, har bibehållits genom mindre
omkostnader totalt i verksamheterna.

270

55

-5 688

-5 688

0 Kommunbidrag från Töreboda och Gullspång. För
Mariestads kommun motsvaras detta av budgetbeloppet.

Byggenheten

4 024

4 289

-265 Intäkterna har inte nått upp till den förväntade nivån i
budgeten. Den sänkta faktorn för bygglovstaxan i Mariestad
ses som den största orsaken till detta. I den här delen av
verksamheten ingår bygg-, mark- och rivningslov, eldstäder,
tillsyn, remisser på detaljplaner samt samverkan med
kommuner och myndigheter.

Miljöbalk och naturvård

6 182

5 780

402 Intäkterna är bättre än budgeterat och beror på att
verksamheten har nya rutiner för fakturering och fokus på att
ta betalt. Kostnaderna ligger under budget då löner om 115
tkr för miljöstrateg inte har belastat verksamheten, bidrag
från Energimyndigheten upparbetades istället. En
sjukskrivning som ej ersatts med vikarie förrän i december
bidrar också till överskottet. I den här delen av
verksamheten ingår Miljö- och hälsoskyddstillsyn, remisser
och samverkan med kommuner och myndigheter, naturvård
och andra kommunspecifika uppdrag.

0

-20

20 Avser kalkningsuppdrag, verksamheten finansieras med
externa medel som ska följa med till år 2018.

Livsmedel

911

827

84 Livsmedelstillsynen har något mindre intäkter än budgeterat
men har hållt ned den totala kostnadsnivån och visar ett
mindre överskott.

Tobak mm

86

84

2 Tobakstillsyn, animaliska biprodukter, strålskydd gick mot
budget.

5 785

5 327

Ersättning från andra kommuner

Projekt

Summa

458

Årsbokslut 2017 - Töreboda
Tekniska nämnden
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Verksamhetsberättelse
Gemensamma nämnder
Nämndens uppdrag
Tekniska nämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner och
består av ledamöter från alla tre samarbetskommunerna. Tekniska nämnden är en
utförarnämnd och får beställningar från respektive kommunstyrelse/kommunfullmäktige.
Inom nämnden finns följande ansvarsområden:






Förvaltning, utveckling och nybyggnation av lokaler till kommunens olika
verksamheter samt bad- och idrottsanläggningar och andra anläggningar som ägs av
kommunen.
Städning i lokaler med först och främst kommunal verksamhet.
Skötsel och nyanläggning av gator, torg, parker, småbåtshamnar, salutorg.
Myndighetsutövning gällande trafik.
Dricksvattenproduktion och avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät.
Mätnings- och kartteknisk service samt tillgängliggörande av lägesbunden data.

Viktiga händelser under året
Under året har ett stort antal rekryteringar har genomförts, några av dem på chefspositioner.
Även om verksamheten har tappat mycket kompetens i de som pensionerats så har uppdragen
klarats av på ett mycket bra sätt.
Centralskolans D-hus och elevcafeterian har under året genomgått en omfattande renovering
och skolverksamheten kan nu genomföra sin utbildning i nya och fräscha lokaler.
Mycket fokus har under året lagt på olika ventilationsåtgärder inom framförallt
skolverksamheten, dock finns det ett kvarstående arbete som behöver genomföras under 2018
för att nå i mål med de formella krav som ställs.
Lite senare än planerat startades utbytet av gatubelysningens armaturer till energieffektiva
LED-lampor. Ett projekt som när det är klart kommer att generera en stor besparing på
kommunens energikostnader.
I slutet på året blev vi klara med den entreprenadupphandling som ska innebära att vi under
första halvåret 2018 bygger om Töreboda reningsverk för att klara av de reningskrav som
ställs.

Uppföljning ekonomi
Kommentar till resultat
Verksamhet Teknik sammantaget träffar budget nästan exakt utfallsmässigt. De positiva
avvikelserna ligger på Städavdelningen och Gatuavdelningen.
Gällande Städavdelningen så har verksamheten gått resurssnålt under året vilket inte håller i
längden, men man har också lyckats börja få ner sjukfrånvaron vilket fått en positiv effekt på
ekonomin.
Gatuavdelningen lyckas också gå något bättre än budget främst på grund av den minskade
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energiförbrukningen som utbytet till LED har bidragit med. Samtidigt har det varit lägre
kostnader för vinterväghållning än normalt.
Den negativa avvikelsen finns på Fastighetsavdelningen där man trots stor återhållsamhet inte
lyckades parera helt för den ramminskningen som skedde inför året.

Investeringar
Kostnadsutfallet på årets investeringar är betydligt lägre än budget vilket beror på att några
större projekt så som t.ex. Ombyggnad av Töreboda reningsverk är förskjuten i tid och inte
kom igång under året. Ny byggnad vid förskolan Kornknarren är annat exempel där projektet
fortfarande är i förstudiefasen och därför inte fått något kostnadsutfall ännu.
De större projekten under året har varit:







Renovering av Centralskolan
Installation av pelletspanna på Älgarås skola
En ny modul vid Björkängskolan
Förskolan i Moholm
LED-utbytet på gatubelysningen
GC-vägar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Gällande tillbyggnad av Killingen så aviseras att projektet inte kommer att hålla budget på
grund av en större omfattning än budgeterat.

Framtiden
Den tekniska verksamheten kommer att fortsätta arbetet med att skapa en tydligare struktur i
verksamheten och likställa arbetssätt inom MTG för att skapa mer möjligheter till positiva
samordningseffekter. Att införskaffa ett för MTG gemensamt fastighetssystem prioriteras
under 2018 precis som att skapa förutsättningar för långsiktiga underhållsplaner för att skapa
en bättre förutsägbarhet över underhållsbehovet för de kommande åren.
Internt arbetar tekniska med att skapa bättre uppföljningsmöjligheter som ska möjliggöra
bättre prioriteringar och på sikt också öka effektiviteten.
Att på ett strategiskt sätt fortsätta arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder är ett av nämndens
fokusområden. Arbetet med att öka tryggheten och tillgängligheten för kommuninvånarna är
högt prioriterat.
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Bokslut 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-12-31

MTG Teknisk nämnd
Verksamhetsområde

Budget
kostnader

Budget
intäkter

Budget

Resultat

Avvikelse

Kommentar

Verksamhet Teknik
Töreboda
Administration

718

-299

419

441

Kart- och mätavdelningen

408

-116

292

294

Gatuavdelningen

12 506

-5 790

6 716

6 662

-22 Uppvisar ett underskott efter det att kostnaderna fastställts för året.
-1 Enligt budget
Utbytet av gatubelysningen till LED kom igång sent, men fick en positiv
effekt på energikostnaderna. De få snöröjningstillfällena har också minskat
kostnaderna. När utrymme funnits har lades mer resurser på parkunderhåll
vilket också fått uppskattning från allmänheten. Kostnaden för bidrag till
54 enskilda vägar drar ner resultatet.
-3

Fastighetsavdelningen
varav Bostadsanpassning
Städavdelningen

Summa skattefinansierad vht:

29 566
1 250

-19 102
0

11 714
1 250

11 812
889

8 460

-8 460

0

-65

52 908

- 33 767

19 141

19 144

Fastighet aviserade i prognos 3 ett underskott om 800 tkr, åtgärder som
vidtagits har bidragit till att resultatet förbättrats avsevärt. Kostnader för
personalen samt utfallet på bostadsanpassningen har bidragit starkt till
-98 återhämtningen mot budget.
361
65 Högre intäkter gentemot budget ger ett postivt resultat.

- 3

Bokslut 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-12-31

MTG Teknisk nämnd
Verksamhetsområde

Budget
kostnader

Budget
intäkter

Budget

Prognos

Avvikelse

Kommentar

Verksamhet Teknik
Töreboda

VA-avdelningen

14 477

-20 420

-5 943

-6 369

Verksamheten har lägre kostnader för personal då man lyckats samordna
resurser inom MTG på ett bra sätt. I avvaktan på ombyggnad av Töreboda
reningsverk har underhållsinsatserna legat nere. Den torra väderleken under
425 första halvåret har bidragit till lägre energikostnader.

Summa avgiftsfinansierad vht mot fond:

14 477

-20 420

-5 943

-6 369

425

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-13

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 23

Dnr 2018/00039

Bokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda
kommun
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda
kommun år 2017.
Bakgrund
Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i
Töreboda kommun under år 2017.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott på 3 tkr exklusive
kapitalkostnader.
Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett överskott på
425 tkr exklusive kapitalkostnader.
Arbetsutskottets förslag
Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Dokumentet bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk
chef Michael Nordin ”Bokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda
kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TÖREBODA KOMMUN
Per-Ola Hedberg, Kommunchef
0506-18152

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-02-27

Sida 1 av 2
Referens
KS 040 2018-00091

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017 – överföring av över- och underskott
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att föra över resultat i
driftbudgeten 2017 om sammanlagt 1 300 000 kronor till år 2018.
Överföringen finansieras via kommunens finansförvaltning

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Kommunens ekonomiska styrprinciper bygger på god ekonomisk hushållning.
Det är de finansiella målen som är styrande. Detta medför att om
resultatöverföring ska aktualiseras måste finansiella målen vara uppfyllda.
Resultatöverföring mellan redovisningsår beslutas av kommunfullmäktige för
varje nämnd och styrelse efter att årsredovisningen är fastställd. Villkor för
överföring av ett överskott av resultatet är följande:
1. Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts
2. Resultatet ska ha uppstått av påverkbara faktorer
3. Ej felaktiga budgetantaganden
Nämnden eller styrelsen ska inte driva sin verksamhet så att underskott
uppstår. Detta ska styras under pågående budgetår genom att åtgärder vidtas
för att finansiella målen ska uppnås. Uppkommer undantagsvis underskott kan
kommunfullmäktige besluta att nämnds eller styrelsens underskott eller delar
av sådant ska täckas i kommande årsbudget.
Förslag till överföring framgår av bilaga. Orsaker till 2017 års resultat
redovisas i årsredovisningen. Överfört belopp ska budgeteras under respektive
verksamhetschefs ansvar. Fördelning och ianspråktagande av överskott
beslutas av verksamhetschef efter det att information lämnats till berört
utskott.
Töreboda 2018-02-27

Per-Ola Hedberg
Kommunchef
Bilaga:
Specifikation av förslag till överföring av driftbudget till år 2017.

Töreboda kommun

Beslutet ska skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef
Barn-och utbildningschef
Socialchef
Äldreomsorgschef

Datum
2018-02-27

KS 040 2018-00091

Sida 2 av 2

2018-02-27

Ks 2017/0091 Bilaga

Specifikation av förslag till överföring av driftbudget till år 2018
Verksamhet/Kf:s ramnivå
Kommunstyrelsens verksamheter
Politisk ledning
Ledning och utveckling

Barnomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Arbetsmarknadsåtgärder
Fritidsverksamhet
Kulturverksamhet
Individ- och familjeomsorg
Äldreomsorg
LSS-verksamhet
Summa verksamheter
Kommentarer

Budget
Resultat Varav
Justerat Överförs
2017
2017
opåverkbart resultat till 2018 Anmärkning
9 692
-172
-172
0
0 Överförmyndarverksamheten, ökat behov
21 674
1 645
645
1 000
500 Hälften av överfört överskott 2016, Heltidsprojektet,
trygghetsåtgärder, Översiktsplan, samt aktiviteter inom
närngsliv och turism.
50 132
2 957
2 957
0
0 Nya förskoleavd har inte kommit igång som planerat.
101 599
5 875
4 075
1 800
450 Centralskolan (900 tkr)
450 Guldgruvan (900 tkr)
45 824
-261
-261
0
0 Särskoleskjutsar
2 145
-2 540
-2 540
0
0 Fler elever än budgeterat.
2 710
258
58
200
100 Färre vikarier vid frånvaro.
7 483
-96
-96
0
0
8 493
-32
-32
0
0
39 653
-60
-60
0
0 Huvuddelen av IFO är inte påverkbart på kort sikt.
113 516
-7 424
-7 000
-424
-200 Opåverkbart har beräknats för ökade behov och
semesterlöneskuld som övertagits från annan verksamh
63 762
310
310
0
0
466 683
460
-2 116
2 576
1 300

2018-02-27

Ks 2017/0091 Bilaga

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Anders Bernhall

2018-03-16
Kommunstyrelsen

Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till
ombudgeteringar av investeringsprojekt från 2017 till 2018 med totalt
48 854 tkr.

Ärendet
Enligt Töreboda kommuns Lednings- och styrprinciper, antagna av
Kommunfullmäktige 2015-09-28, kan ombudgetering av pågående
investeringsprojekt som inte hunnit förbrukas under året ske.
Investeringsbudgeten år 2017, inklusive ombudgeteringar från
föregående år, uppgick till 93 934 tkr. Under året har
49 687 tkr förbrukats. Av kvarvarande investeringsmedel, uppgående
till 44 247 tkr, föreslås att 48 854 tkr ombudgeteras till 2018. Orsaken
till varför ett högre belopp föreslås ombudgeteras, jämfört med de
medel som finns kvar, kan förklaras av köp av Gjutaren samt
överskridande av budgeterade anslag avseende bland annat Moholms
förskola, modul vid Björkängsskolan och byte av tak vid Syrenen.
Av bifogad bilaga framgår även slutredovisade investeringsprojekt 2017
från Tekniska nämnden – Töreboda.

Bilagor
Ombudgeteringar från 2017 till 2018 sammanställning
Ombudgeteringar från 2017 till 2018 specifikation
Teknisk nämnd –Ombudgetering Töreboda 2017-2018
Teknisk nämnd - Slutredovisning av investeringsprojekt Töreboda 2017

Anders Bernhall
ekonomichef

POSTADRESS
Box 83
545 22 TÖREBODA

TELEFON
0506-180 00 VÄXEL
0506-180 15 DIREKT

TELEFAX
0506-180 21

E-POST
kommunen@toreboda.se
anders.bernhall@toreboda.se

POSTGIRO
12 09 00 - 6

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-03-07

Underlag till förslag till ombudgeteringar från 2017 till 2018
Ansvar

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse Ombudgetering

2 884 500

3 563 900

-679 400

-672 200

11

Kommunstyrelsen

91101
91102
91105
91211
91522
92106

110 Kommunstyrelsen
Kommunalt nät Töreboda
Bredband på landsbygden
KS inventarier 5
Växel/telefoni
Nätverk
Tillgänglighet kommunhus

0
40 500
50 000
50 000
100 000
100 000

32 600
8 800
28 000
0
18 300
0

-32 600
31 700
22 000
50 000
81 700
100 000

0
31 700
110 700
50 000
49 100
150 000

91181

112 Ledningsverksamhet
Ledningsverksamhet

294 000

5 300

288 700

0

91109
91120
92119
92157
92281
92282

113 Utveckling
Kilen 15:19 - 15:22
Centrumutveckling gata
Gästhamnen 2017
Lekplatser
Kanalparken
Renov & modern pumps.

0
0
1 100 000
1 000 000
0
0

1 700 000
7 200
0
314 900
1 281 600
30 500

-1 700 000
-7 200
1 100 000
685 100
-1 281 600
-30 500

-1 700 000
0
1 100 000
685 100
-1 312 100
0

91191

119 Kostenhet
Inventarier Kostenheten

150 000

136 700

13 300

163 300

12

Tekniska verksamheter

83 855 100

44 021 000

39 834 100

44 990 000

92118
92305
92406
92416
92417
92428
92494
92496
92497
92508
92509
92514
92515
92516
92517
92519
92604

12120 Fastighetsavdelningen
Töreboda camping 30 plats
Moholms sk vent h2-3 gymn.
Kilenskolan ventilation
Inbrottsskydd fastigheter
Centralskolan
Idrottshallen
Älgarås skol panna
Björkäng 2017 Modul
Belysning ridbana
Kornknarren ny byggnad
Bibliotek, utredning pågår
Tillbyggnad Killingen
Lilla Börstorp stödboende
Ventilation kommunhus
Förskola Moholm
Bibliotek Älgarås
Tillg samt fastig budget

0
1 524 000
442 000
79 900
9 098 500
2 362 000
3 000 000
3 173 300
250 000
6 000 000
600 000
4 692 500
0
410 800
2 028 000
495 300
700 000

102 500
1 402 100
386 200
24 900
6 008 100
452 100
2 473 900
3 483 200
221 500
36 700
0
1 942 500
1 400
10 000
2 462 800
474 900
444 000

-102 500
121 900
55 800
55 000
3 090 400
1 909 900
526 100
-309 900
28 500
5 963 300
600 000
2 750 000
-1 400
400 800
-434 800
20 400
256 000

0
122 000
0
0
3 090 000
1 910 000
526 000
0
29 000
5 963 000
600 000
2 750 000
0
401 000
0
0
256 000

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-03-07
Ansvar
92608
92628
92629
92630
92631
92632
92802
92941

Energis enl. handik budget
Vårdcentral energi
Ventilation Kornknarren
Multisport Centralskolan
Byte tak Syrenen
Utökn fsk Gruvan (Moholm)
Töreboda Teater
Gjutaren 4
Delsumma:

91120
92130
92139
92145
92148
92150
92153
92154
92156
92157
92158
92161
92162
92163
92165
92166
92167
92168
92169
92170
92171
92172
92259
92279
92280

12130 Gatuavdelningen
Centrumutveckling
Gator och vägar
Kv. Hästen gata
GC väg Torstorpsgatan
GC-väg töreshob etapp E
Upprustning lekplatser
Trafiksäkerhet Kilsgatan
Kollektivsäkerh. Kilsg. Central
C-skolsn busshållplats
Lekplatser
Trafiksäkerhethöj. Åtgärder
Kanalparken projektering
Asfalt u-belägg o upprustn.
Belysning GC-väg Kilen
Åtg Moholms skola
Motveck Gastorp
Korsning Kanalv/Kyrkog
Trafiksäkherhet Vallav
Passage Sötåsenv
GC Kilenområdet
Bergsg etapp 1
Upprustning GC vägar
Kv Hästen VA
Tillgänglighet HIN
LED-belysning
Delsumma:

92161
92201
92257
92258
92264
92271
92273

12123 VA-avdelningen
Kanalparken projektering
Va-investering
Reningsverk-rensgaller
Omb tryckluftskompressor
Sträte pumpstation
Hygien kretslopp del 1
Moholms pumpstation

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse Ombudgetering

468 700
1 512 000
1 000 000
500 000
900 000
600 000
200 000
0

171 000
0
117 800
449 100
1 150 400
261 600
99 400
4 060 800

297 700
1 512 000
882 200
50 900
-250 400
338 400
100 600
-4 060 800

298 000
1 512 000
882 000
51 000
0
338 000
101 000
0

40 037 000

26 236 900

13 800 100

18 829 000

1 300 000
189 000
1 918 000
0
-21 700
76 100
-325 300
-88 500
225 000
0
135 000
5 435 900
973 000
250 000
400 000
100 000
500 000
100 000
200 000
300 000
600 000
100 000
0
278 800
4 955 200

856 800
0
1 782 000
50 800
-231 000
77 200
306 800
-43 200
0
47 000
0
3 978 800
616 600
169 100
44 900
0
246 800
0
21 700
24 400
10 500
100 100
34 400
0
3 105 100

443 200
189 000
136 000
-50 800
209 300
-1 100
-632 100
-45 300
225 000
-47 000
135 000
1 457 100
356 400
80 900
355 100
100 000
253 200
100 000
178 300
275 600
589 500
-100
-34 400
278 800
1 850 100

443 000
189 000
136 000
0
209 000
0
0
0
0
-47 000
135 000
1 457 000
356 000
81 000
355 000
100 000
253 000
100 000
178 000
276 000
590 000
0
-34 000
279 000
1 850 000

17 600 500

11 198 800

6 401 700

6 906 000

-14 900
160 000
0
-144 800
-10 000
1 000 000
-10 000

1 863 000
0
200
0
0
0
53 700

-1 877 900
160 000
-200
-144 800
-10 000
1 000 000
-63 700

-1 878 000
160 000
0
-145 000
-10 000
1 000 000
-64 000

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-03-07
Ansvar
92276
92278
92282
92283
92284
92285
92286
92287
92288
92289
92290
92291
92293
92294
92295
92296
92297
92298

Slätte VV Rostfri Tank
Idrottsvägen VA
Renov & Modern. pumpst
Relining 2015
Hajstorps reningsverk
VA-sanering Depågatan
VA-sanering Kilsgatan
VA-sanering Halnavägen
VA-led konstruktören
Relining Fägre
Enstaka Servisdelar
VA-åtg Östra Torggatan
Renov. ombygg kväveren.
Byte tak personaldel
Relining spillv Kanalpark
VA sanering Björnstigen
Ombyggn Vassb./Moholm
Ren.utbygg. till kväveren

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse Ombudgetering

-72 700
0
1 164 600
193 500
1 782 500
690 900
82 300
213 900
682 300
1 000 000
0
1 500 000
12 500 000
200 000
2 400 000
1 500 000
400 000
1 000 000

0
63 500
327 800
229 900
417 300
303 800
0
0
889 200
539 600
70 800
682 400
316 600
72 200
0
602 000
153 300
0

-72 700
-63 500
836 800
-36 400
1 365 200
387 100
82 300
213 900
-206 900
460 400
-70 800
817 600
12 183 400
127 800
2 400 000
898 000
246 700
1 000 000

-73 000
0
837 000
0
1 365 000
0
0
0
0
460 000
-71 000
818 000
12 183 000
128 000
2 400 000
898 000
247 000
1 000 000

26 217 600

6 585 300

19 632 300

19 255 000

(Rundmatning Rotkilen enl underlag från TK)

Delsumma:
14

Barn- utb. fritid och kultur

3 470 000

1 364 200

2 105 800

2 105 800

92607
94100
94111
94203
94205
94210

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

500 000
2 120 000
500 000
0
350 000
0

0
0
0
50 800
0
310 500

500 000
2 120 000
500 000
-50 800
350 000
-310 500

500 000
755 800
500 000
0
350 000
0

94403
94405
94410

141 Förskola
BUN Invent 3 år Förskola
BUN Invent 5 år Förskola
BUN Invent 10 år Förskola

0
0
0

9 700
103 200
172 000

-9 700
-103 200
-172 000

0
0
0

94203
94205
94210

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

0
0
0

20 600
497 400
29 900

-20 600
-497 400
-29 900

0
0
0

94205
93110

147 Centralskolan
BUN Invent 5 år Grund
Kfn inventarier 10 år

0
0

108 100
62 000

-108 100
-62 000

0
0

3 470 000

1 364 200

2 105 800

2 105 800

Delsumma:

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-03-07
Ansvar

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse Ombudgetering

1 724 700

738 000

986 700

430 000

15

Vård och omsorg

95030
95033
95035
95063
95106
95131

150 Nämnd och förvaltning
Inventarier ÄO 10 år
Inventarier ÄO 3 år
Inventarier ÄO 5 år
Inventarier LSS 3 år
Digitala lås & nycklar ÄO
SN Invent ÄO budget

0
0
0
0
430 000
894 700

72 800
113 600
24 000
70 900
0
0

-72 800
-113 600
-24 000
-70 900
430 000
894 700

0
0
0
0
430 000
0

95023
95120

152 IFO
Inventarier IFO 3 år
SN Invent IFO budget

0
200 000

136 700
0

-136 700
200 000

0
0

95030
95033

153 Äldreomsorg
Inventarier ÄO 10 år
Inventarier ÄO 3 år

0
0

246 400
53 700

-246 400
-53 700

0
0

95060
95063
95160

156 LSS
Inventarier LSS 10 år
Inventarier LSS 3 år
SN Invent LSS budget

0
0
200 000

10 600
9 300
0

-10 600
-9 300
200 000

0
0
0

It-nämnd

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

IT-MTG Budget plattform

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

93 934 300

49 687 100

44 247 200

48 853 600

17
Projekt
91500

Totaler

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-03-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-03-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-03-07

Förslag till ombudgeteringar från 2017 till 2018
Ansvar

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse

Ombudgetering

2 884 500

3 563 900

-679 400

-672 200

Tekniska verksamheter

83 855 100

44 021 000

39 834 100

44 990 000

12120 Fastighetsavdelningen
12130 Gatuavdelningen
12140 VA-avdelningen

40 037 000
17 600 500
26 217 600

26 236 900
11 198 800
6 585 300

13 800 100
6 401 700
19 632 300

18 829 000
6 906 000
19 255 000

Barn- utb. fritid och kultur

3 470 000

1 364 200

2 105 800

2 105 800

Vård och omsorg

1 724 700

738 000

986 700

430 000

IT-nämnd

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

93 934 300

49 687 100

44 247 200

48 853 600

Kommunstyrelsen

Totaler

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-13

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 24

Dnr 2018/00042

Ombudgetering 2017-2018,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att:


Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2017 till 2018 i Töreboda
kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Bakgrund
Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2017 till 2018 i Töreboda kommun.
Under år 2017 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 19 141 tkr och utfallet
blev 19 144 tkr, vilket innebar ett underskott om 3 tkr. Den intäktsfinansierade
verksamheten redovisade ett resultat om -6 369 tkr, vilket är 426 tkr mer än budget om – 5
943 tkr.
Under år 2017 var investeringsbudgeten 83 856 tkr och utfallet blev 43 861 tkr, vilket
innebar en avvikelse på 39 995 tkr. Totalt föreslås 40 976 tkr ombudgeteras enligt följande
fördelning per avdelning:


VA-avdelningen 19 256 tkr



Gatuavdelningen 6 953 tkr



Fastighetsavdelningen 14 767 tkr

Arbetsutskottets förslag
Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Dokumentet Ombudgetering från 2017 till 2018 (drift).
Dokumentet Ombudgetering från 2017 till 2018 (investeringar).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-02-13

Tekniska nämnden
Tn § 24 (forts.)

Dnr 2018/00042

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och. teknisk chef
Michael Nordin ” Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2017 till 2018
Töreboda kommun”
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2013-02-08

Ombudgetering från 2017 till 2018

(tkr)
Nämndbeslut

Tekniska nämnden - Töreboda kommun
Driftbudget 2017 inklusive ombudgetering
Resultat - skattefinansierad och avgiftsfinansierad vht
Avvikelse - skattefinansierad och avgiftsfinansierad vht

12 775
423

Investeringsbudget 2017 inklusive ombudgetering

83 856
43 861
39 995

Förbrukade investeringsmedel
Avvikelse
Verksamhet

Text

Belopp att
ombudgetera

Fastighetsavdelningen Se bifogade bilagor

14 767

Gatuavdelningen

Se bifogade bilagor

6 953

Va-avdelningen

Se bifogade bilagor

19 256

Summa/transport

40 976

2013-02-08

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2017 till 2018
(tkr)
Datum

2017-12-31

Nämnd Tekniska nämnden - Töreboda
Vht.

Fastighetsavdelningen

Proj.

Projektbenämning

Projektstart

Projekt-slut

nr.

Totalt anslag

Förbrukade

2017 inkl

medel 2017

Avvikelse

Begärd

Budget

Kommentarer

ombudget.

2018

om projektet

ombudget
92305

Moholms sk ventilation

2015

2018

1 524

1 402

122

122

92406

Kilenskolans ventilation

2015

2017

442

386

56

0

Projektet färdigställs under 2018.
Slutredovisas.

92416

Inbrottskydd fasigheter

2015

2017

80

25

55

0

Slutredovisas.

92417

Centralskolan

2010

2018

9 099

6 008

3 090

3 090

92428

Idrottshallen
Älgarås skola pelletspanna

2014

2018

2 362

452

1 910

1 910

2016

2018

3 000

2 474

526

526

92494
92496

Björkäng 2017 modul

2016

2017

3 173

3 483

-310

0

92497

Belysning ridbana

2017

2018

250

222

29

29

2017

2018

6 000

37

5 963

5 963

2017

2018

600

0

600

600

2016

2018

4 693

1 943

2 750

2 750

2016

2018

0

1

-1

-1

Kornknarren ny byggnad
92508
92509

Bibliotek, utredning påg

92515

Lill Börstorps stödboende

Pannan är idrifttagen, mindre
arbeten kvarstår.
Slutredovisas
Slutförs under våren.
Projekteras och diskuteras, ombudg.

Tillbyggnad Killingen
92514

D-huset är klart, elevcafét är klart. Ahuset projekteras.
Entre mm etap 4 startas upp under
februari-mars, Etapp 1,2 och 3 är
klara.

Uppdrag oklart, ombudg.
Slutbesiktigas under feb. stora
tillkommande kostnader.
Projektet pågår, såväl intäkter
(2112,2 tkr) som kostnader (2112,2
tkr) ombudgeteras.
Ventilation klar, 2 kontor ombygda i
samband med detta, projektet
återupptas till sommaren, nya medel
tillskjuts.

92516

IT-ventilation Kommunhus

2016

2018

411

10

401

401

92517

Förskola Moholm

2016

2017

2 028

2 463

-435

0

Slutredovisas

92519

Bibliotek Älgarås

2016

2017

495

475

20

0

Slutredovisas

92604

Tillg samtliga fastigheter

2015

2018

700

444

256

256

92608

Energiåtg enl handlingsplan budget

2014

2018

469

171

298

298

92628

Vårdcentral energi (92608)

2014

2018

1 512

0

1 512

1 512

Hiss biblioteket. Resterande medel
ombudgeteras
Ett fläktrum byggs om, arbeten pågår
samkörs med projekt 92628 Medlen
ombudgeteras.
Ventilationsarbeten planeras 2018.

92629

Ventilation Kornknarren

2017

2018

1 000

118

882

882

92630

Multisport Centralskolan

2017

2018

500

449

51

51

92631

Byte tak Syrenen

2017

2017

900

1 140

-240

0

92632

Utökn. Förskolan Gruvan (Moholm)

2017

2018

600

262

338

338

92802

Töreboda teater

2017

2018

200

92941

Gjutaren 4

2017

2018

Summa

40 037

99

101

101

4 061

-4 061

-4 061

26 124

13 913

14 767

Projeket kommer att samköras med
ombyggnad av kök 2018. Tre av fyra
aggregat är åtgärdade.
Arenan är klar, efterarbeten utförs
efter vintern.
Slutredovisas
Projektet pågår, samkörs med
ventilationsprojektet.
Mindre delar kvarstår, ej
slutfakturerat.
Projektering o planering pågår.

2013-02-08

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2017 till 2018
(tkr)
Datum

2017-12-31

Nämnd

Tekniska nämnden - Töreboda

Vht.

Gatuavdelningen

Proj.nr.

Projektbenämning

Projektstart

Projektslut

Totalt anslag Förbrukade
2017 inkl
medel 2017

Avvikelse

Begärd
ombudget.

Budget
2018

Kommentarer
om projektet

ombudget
91120
92130
92139
92145

92148
92150
92153
92154
92156
92158
92161
92162

92163
92165
92166
92167
92168
92169
92170
92171
92172
92259
92279
92280

Centrumutveckling
Gator o vägar
Kv Hästen gata
GC väg Torstorpsgatan
GC-väg Töreshov
etapp E
Upprustning
lekplatser
Trafiksäkerhet
Kilsgatan
Kollektivsäkerhet
Kilsg/Central
C-skolan
busshållplats
Trafiksäkerhetshöja
nde åtg
Kanalparken
Asfalt, u-belägg &
upprustning

Belysning GC-väg
Kilen
Åtgärder Moholms
skola
Motveck Gastorp
Korsning
Kanalv/Kyrkog.
Trafiksäkerhet
Vallav.
Passage
Sötåsenvägen
GC Kilenområdet
Bergsg. Etapp 1
Upprustning GC
vägar
Kv Hästen VA
Tillgänglighet HIN
LED Belysning
Summa:

2017
2016
2015

2018
2018
2018

1 300
189
1 918
0

857
0
1 782
51

443
189
136
-51

443
189
136
0

2015

2018

-22

-231

209

209

2016

2017

76

77

-1

0

2016

2017

-325

307

-632

0

2016

2017

-89

-44

-45

0

Ombudg.
Ombudg.
Ombudg.
Slutredovisat 2016
Proj pågår, reglering av
samförläggning
återstår.
Slutredovisas.
Slutredovisas.
Slutredovisas.
Slutredovisas.

2016

2017

225

0

225

0

2016
2016

2018
2018

135
5 436

0
3 979

135
1 457

135
1 457

2016

2018

973

617

356

356

2017

2018

250

169

81

81

2017
2017

2018
2018

400
100

45
0

355
100

355
100

Ombudg.
Ombudg.

2017

2018

500

247

253

253

Ombudg.

2017

2018

100

0

100

100

Ombudg.

2017
2017
2017

2018
2018
2018

200
300
600

22
24
11

178
276
590

178
276
590

Ombudg.
Ombudg.
Ombudg.

2017
2015
2016
2016

2017
2018
2018
2018

100
0
279
4 955

100
34
0
3 105

0
-34
279
1 850

0
-34
279
1 850

17 601

11 152

6 449

6 953

Ombudg.
Ombudg.
Ombudg. för att höja
status.
Resterande medel
ombudg. till det forsatta
arbetet med GC-väg
Kilen.

Slutredovisas
Hör till proj. nr 92139
Ombudg.
Ombudg.

2013-02-08

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2017 till 2018
(tkr)
Datum

2017-12-31

Nämnd

Tekniska nämnden - Töreboda

Vht.

VA-avdelningen

Proj.nr.

Projektbenämning

92161

Kanalparken projektering

2016

2018

-15

1 863

-1 878

-1 878

92201
92257

VA-investering
Reningsverk-Töreboda

2014
2011

2018
2016

160
0

0
0

160
0

160
0

92258
92271

Omb tryckluftskompressor
Hygien kretslopp

2016
2014

2018
2018

-145
1 000

0
0

-145
1 000

-145
1 000

92282

Modernisering av pumpstationer. 2015

2018

1 165

328

837

837

92264

Sträte Pumpstation

2016

2018

-10

0

-10

-10

92273

Moholms pumpstation

2016

2018

-10

54

-64

-64

92276
92278
92283

Slätte VV Rostfri tank
Idrottsvägen VA
Relining 2015

2016
2016
2015

2018
2016
2017

-73
0
194

0
64
230

-73
-64
-36

-73
0
0

92284
92285
92286
92287
92288

Hajstorp reningsverk
VA-sanering Depågatan
VA-sanering Kilsgatan
VA-sanering Halnavägen
VA-led konstruktören

2016
2016
2016
2016
2016

2018
2017
2017
2017
2017

1 783
691
82
214
682

417
304
0
0
889

1 365
387
82
214
-207

1 365
0
0
0
0

92289

Relining Fägre

2016

2018

1 000

540

460

460

92290

Enstaka servisdelar

2017

2018

0

71

-71

-71

92291

VA-åtg Östra Torggatan

2017

2018

1 500

682

818

818

92293

Renov. ombygg kväveren.

2017

2018

12 500

317

12 183

12 183

92294

Byte tak personaldel.

2017

2018

200

72

128

128

92295

Relining spillv Kanalpark

2017

2018

2 400

0

2 400

2 400

92296

VA sanering Björnstigen

2017

2018

1 500

602

898

898

92297
92808

Ombyggn VassbackenMoholm
Rundmatning Rotkilen

2017
2015

2018
2016

400
1 000

153
0

247
1 000

247
1 000

26 218

6 585

19 633

19 256

Summa:

Projektstart

Projekt- Totalt anslag Förbrukade Avvikelse Begärd
slut
2017 inkl
medel 2017
ombudget.
ombudget

Budget
2018

Kommentarer
om projektet

Projektet pågår
Kvarvarande medel
omdisponeras till
kvävereduktion.
Proj. slutredovisat 2016
Bokföringsfel hör till
92285. ombudgeteras.
Ombudgeteras
Modernisera och
installera
"fjärrövervakning" av
pumpstationer. 1 500 tkr
omdisponerat enl. beslut
nämnd från proj.nr
92201.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Proj. slutredovisat 2016
Slutredovisas
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Slutredovisas
Slutredovisas
Slutredovisas
Slutredovisas
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Ombudgeteras.

0
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Tekniska nämnden

Tn § 25

Dnr 201 8/00045

Slutrpdovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska
nämndens verksamheter i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkännet slutredovisning av investetingsptojekt 2017 föt tekniska
nämndens verksamheter i Töreboda.

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt iTöreboda
kommun år 2017.

Arbetsutskottets förslag
Överensstämmer med teföiska nämndens beslut.

Behandling på sammanträdet

Otdf«5tande Suzanne Michaelsen Gunnatsson (S) tar upp atbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Dokumentet slutredovisade investeringsprojekt år 2017 i Töreboda.

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Ca;hrin Hurtig Andetsson och teknisk
chef Michael Nordin "Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska nämndens
verksamheter i Töreboda".
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SLUTREDOVISADE INVESTERINGSPROJEKT 2017
Tekniska nämnden - Töreboda
Ansvar 217 - Fastighetsavdelningen

Projekt 92406 Kilenskolans ventilation
Aggregat till fritidsavdeelningarna är utbytta. Kanaler är omdragna. Skollokalerna har idag en bra
ventilation. Projektet innefattar ej byggnaden med kök och gymnastik
År
2015
2016
Summa:

Budget
700

700

Intäkter
0
0
0
0

Kostnader Nettokostnad
0
0
258
258
386
386
644
644

Avvikelse
700
-258
-386
56

Projekt 92416 Inbrottskydd fastigheter
Uppdatering av larm och passersystem på flera anläggningar, senast Björkängsskolan. Kommande
projekt kommer att separatredovisas.
År
2015
2016
2017
Summa:

Budget

Intäkter

400

0
0
0
0

400

Kostnader Nettokostnad
97
224
25
346

Avvikelse

97
224
25
346

304
-224
-25
55

Kostnader Nettokostnad
126,7
126,7
3 483
3 483
3 610
3 610

Avvikelse
-126,7
-310
-310

Projekt 92496 Björkäng2017Modul
Projeket klart, ett bidrag om 1,2 mnkr är tillfört projektet.

År
2016
2017
Summa:

Budget
3 173
3 173

Intäkter
0
0
0

Projekt 92514 Lilla Börstorps stödboende

Projektet klart och överlämnat finansierat med bidragsmedel.

År
2015
2016
2017
Summa:

Budget

Intäkter

0

0
0

Kostnader Nettokostnad

Avvikelse

0
0

0
0

0

Projekt 92517 Förskola Moholm
Ny förskoleavd. i gamla biblioteket. Avvikelsen beror bland annat på arbeten med utemiljön.

År
2016
2017
Summa:

Budget

Intäkter

2 028
2 028

0
0

Kostnader Nettokostnad
72
72
2 463
2 463
2 535
2 535

Avvikelse
-72
-435
-507

Kostnader Nettokostnad
5
5
475
475
480
480

Avvikelse
-5
20
16

Projekt 92519 Bibliotek Älgarås
Nytt bilbliotek i servicehuset.

År
2016
2017
Summa:

Budget

Intäkter

495
495

0
0

Projekt 92631 Byte tak Syrenen
Projektet klart, ett befarat överskridande redovisas framförallt av kringarbeten.

År
2017
Summa:

Budget
900
900

Intäkter
0
0

Kostnader Nettokostnad
1 150
1 150
1 150
1 150

Projekt 92613 Kilenskolan elsäkerhet
Pengarna har använts till att byta ut den belysning i skolsalarna som var i sämst skick.

Avvikelse
-250
-250

År
2014
2015
2016
Summa:

Budget
109
118

Intäkter

0
0

118

Kostnader Nettokostnad
109
109
127
127
0
0
127
127

Avvikelse
0
-9
0
-9

Ansvar 215 - Gatuavdelningen

Projekt 92148 GC vägTörehov etapp E
Utbyggnad av sträckan Halnavägen-Örnstigen.

År
2015
2016
2017
Summa:

Budget
430
200
-22
608

Intäkter
0
0
0
0

Kostnader Nettokostnad
59
59
793
793
-232
-232
620
620

Avvikelse
371
-593
210
-12

Projekt 92150 Upprustning lekplatser
Projektet omfattar upprustning av lekplatser enigt lekplatsprogram

År
2015
2016
2017
Summa:

Budget

Intäkter

300

0
0
0
0

300

Kostnader Nettokostnad
0
224
77
301

Avvikelse

0
224
77
301

300
-224
-77
-1

Projekt 92153 Trafiksäkerhet Kilsgatan
Projekten 92153- 92156 skall ses som ett sammanhållet projekt och avser trafiksäkerhetshöjande
åtgärder och busshållsplatser.
År
2016
2017
Summa:

Budget

Intäkter

500

0
0
0

500

Kostnader Nettokostnad
825,3
307
1 132

825,3
307
1 132

Avvikelse
-325,3
-307
-632

Projekt 92154 Kollektivsäkerhet Kilsg./Centralskolan

År
2016
2017
Summa:

Budget
0
0

Intäkter
0
0
0

Kostnader Nettokostnad
88,5
88,5
-43,5
-43,5
-44
-44

Avvikelse
-88,5
43,5
-45

Kostnader Nettokostnad
0
0
0
0
0
0

Avvikelse
225
0
225

Kostnader Nettokostnad
100,1
100,1
100
100

Avvikelse
-0,1
0

Projekt 92156 C-skolan busshållsplats

År
2016
2017
Summa:

Budget
225
225

Intäkter
0
0
0

Projekt 92172 Upprustning GC vägar
Projektet färdigställt 2017.

År
2017
Summa:

Budget
100
100

Intäkter
0
0

Ansvar 211 - VA-avdelningen

Projekt 92283 Relining 2015
Projektet omfattar reliningsarbeten på olika ledningssträckor inom Töreboda.
Projektet har löpt under två år och färdigställdes 2017.
År
2016
2017

Budget
1500

Intäkter
0

Kostnader Nettokostnad
1306,5
1306,5
230
229,9

Avvikelse
193,5
-230

Summa:

1 500

0

1 536

230

-36

Projekt 92285 VA-sanering Depågatan
Projektet omfattade utbyte av VA-ledningar vid Depågatan. Projektet färdigställt 2017.
År
2016
2017
Summa:

Budget

Intäkter

700
0
700

0
0

Kostnader Nettokostnad
9,1
691
700

Avvikelse

9,1
303,8
304

690,9
-304
387

Projekt 92286 VA-sanering Kilsgatan
Projektet omfattade va-sanering i delar av Kilsgatan. Projektet utfördes till största delen under
2016 och återställdes 2017.
År
2016
2017
Summa:

Budget
600
600

Intäkter
0
0
0

Kostnader Nettokostnad
517,7
517,7
82
82,3
600
82

Avvikelse
82,3
-82
0

Projekt 92287 VA-sanering Halnavägen
Projektet omfattade mindre va-saneringsåtgärder i Halnavägen. Projektet färdigställdes 2016.

År
2016
2017
Summa:

Budget
300
300

Intäkter
0
0
0

Kostnader Nettokostnad
86,1
86,1
0
0
86
0

Avvikelse
213,9
0
214

Projekt 92288 VA-led konstruktören
Projektet omfattade utbyte och flytt av VA-ledningar vid fastigheten Konstruktören.
Projektet färdigställt 2017.
År
2016
2017
Summa:

Budget
1000
1 000

Intäkter
0
0
0

Kostnader Nettokostnad
317,7
317,7
889
889,2
1 207
889

Avvikelse
682,3
-889
-207
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2018 års rekommendation för beräkning av studieförbundens
kommunala anslag

Utbildnings- och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Västra Götalands Bildningsförbunds 2018 års
rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag.
Sammanfattning av ärendet

Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för
det statliga bidraget till studieförbundens verksamhet.

Västra Götalands bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny
rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.

Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund ser stora fördelar såväl för
kommunerna som för studieförbunden med att det kommunala

bidragsystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det
statliga.
Rekommendation

Västra Götalands Bildningsförbund rekommenderar att man vid beräkning av
studieförbundens kommunala anslag utgår från förbundens:
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet
-Unika deltagare
-Studietimmar

-Deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
-Antal kulturarrangemang
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Anslagets fördelning mellan verksarrföetsformerna

70% Studiecirklar, (50 % deltagafö och 50 %?studietimmar)
10% annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 %
studietimmar)

20% Kulturarrangemang (antal kulturprogram)

2018 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med
en eftersläpning på ett år. D.v.s. 2018 års anslag beräknas på snittet av
verksamheten 2015 och 2016. Denna formel används i alla tre
verksamhetsformerna.

Inrapportering av verk5amihet

?Studieförbunden redovisar dessa uppgifter i så kallade STUV-listor för
föregående års verksamhet till kommunen senast 30 juni. Inrapporterad
verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av
kommunbidrag. Ex 2018 års bidrag beräknas på verksamheten för 2015 och
2016.

Utbetalning.av kommunanslaget

Utbetalning av bi-drageti sin?helhet sker senast 31 januari. De kommuner som
antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds
fördelningsverktyg.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningschef Marita Friborgs och förvaltningssekreterare
Kristina Roslund Bergs tjänsteskrivelse den 25 januari 2018.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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TÖREBODA KOMMUN
Kristina Roslund Berg,

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Kommunfullmäktige

2018 års rekommendation för beräkning av studieförbundens
kommunala anslag
Utbildnings- och kulturutskottets förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Västra Götalands Bildningsförbunds 2018 års
rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag

Bakgrund
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för
det statliga bidraget till studieförbundens verksamhet.
Västra Götalands bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny
rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund ser stora fördelar såväl för
kommunerna som för studieförbunden med att det kommunala
bidragsystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det
statliga.

Rekommendation
Västra Götalands Bildningsförbund rekommenderar att man vid beräkning av
studieförbundens kommunala anslag utgår från förbundens:
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet
-Unika deltagare
-Studietimmar
-Deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
-Antal kulturarrangemang
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
70% Studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10% annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20% Kulturarrangemang (antal kulturprogram)
2018 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med
en eftersläpning på ett år. D.v.s. 2018 års anslag beräknas på snittet av
verksamheten 2015 och 2016. Denna formel används i alla tre
verksamhetsformerna.

Töreboda kommun

Datum
2018-01-25

KS 2018-00038

Inrapportering av verksamhet
Studieförbunden redovisar dessa uppgifter i så kallad STUV-listor för
föregående års verksamhet till kommunen senast 30 juni. Inrapporterad
verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av
kommunbidrag. Ex 2018 års bidrag beräknas på verksamheten för 2015 och
2016.
Utbetalning av kommunanslaget
Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari. De kommuner som
antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds
fördelningsverktyg.

Ärendet
Ett antagande av Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation skulle
innebära en säker beräkning av studieförbundens kommunala anslag då den
grundar sig på faktiska uppgifter redovisade årsvis i så kallade STUV listor från
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2018 års rekommendation för beräkning av studieförbundens
kommunala anslag
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget till
studieförbundens verksamhet.
Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala
bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga.
Villkor för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och utbildningsnivån i samhället
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Rekommendation
Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet
- unika deltagare
- studietimmar
- deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
- Antal kulturarrangemang
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
70 %
studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10 %
annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20 %
kulturarrangemang (antal kulturprogram)
2018 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamheten under två år, med en eftersläpning på
ett år. DVS 2018 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2015 och 2016. Denna formel
används i alla tre verksamhetsformerna.
Nya studieförbund i kommunerna
För de studieförbund som är nytt i kommunen sker en infasning efter genomförd verksamhet efter
samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller
50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %.

Inrapportering av verksamhet
Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast den 30 juni.
Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av
kommunbidraget. Ex 2018 års bidrag beräknas på verksamheten för 2015 och 2016.
Utbetalning av kommunanslaget
Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari.
De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands Bildningsförbunds
fördelningsverktyg.
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Ola Wirtberg
Ordförande i Västra Götalands Bildningsförbund
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0511-134 65, 0709-709400
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PLANBESKRIVNING
fem meter, varav större delen ligger i områdets östra
del.
Hela området är bebyggt och ianspråktaget.
Vid korsningen mellan Klockaregatan och Börstorpsgatan finns en lindallé, som består av tio välväxta
träd. Övrig vegetation inom området utgörs av enstaka
lövträd.

PLANENS SYFTE
Detaljplanen möjliggör etablering av ett antal nya
bostäder för trygghetsboende vid kommunens äldreboende Björkängen.
Gällande planbestämmelser för Björkängsskolan
samt en befintlig panncentral ändras till överensstämmelse med befintligt och planerat användningssätt.

Grundförhållanden
Undersökningsområdet i planområdets sydöstra del,
som är aktuell för exploatering, består i huvudsak av en
asfalterad parkeringsplats med svag lutning mot söder.
Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av
friktionsjord ner till fast botten - troligen morän, block
eller berg. Grundvattennivån ligger 1,8-2,3 meter under
markytan.
Jorden bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 2 och
materialtyp 3B enligt AMA Anläggning.
Radonmätning har utförts i två punkter. Mätvärdena
uppgår till 6 resp. 9 kBq/m3, vilket betyder att marken
klassas som lågradonmark. Några specifika radonskyddande åtgärder krävs alltså inte.
Marken bedöms inte som sättningsbenägen.
Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med
sulor, alternativt förstyvad bottenplatta på naturligt
lagrad jord eller väl packad fyllning.
Ovanstående beskrivning är en sammanfattning av
utredningsrapporten, daterad 2017-05-17.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget i tätortens västra del och begränsas i söder av Börstorpsgatan, i väster av Frögränd, i öster av Klockaregatan samt i norr av gränsen
mot mark tillhörande kyrkan.
Områdets areal uppgår till cirka 4,6 hektar.
Markägare
Större delen av området tillhör fastigheten Prästkragen
1, som ägs av den kooperativa hyresrättsföreningen
RKHF Riksbyggen. Prästkragen 4 ägs av Töreboda
kommun. Kommunen driver äldreboendet och förskolan Bergmansgården.
Planens handläggning
Detaljplanen handläggs med s.k. utökat förfarande, vilket innebär att handlingarna görs till föremål för både
samråds- och granskningsutställningar, vilka kungjorts
i ortspressen.
Ett förslag ställdes ut för samråd från slutet av december 2016 till slutet av februari 2017. Under samrådstiden framfördes anmärkningar från länsstyrelsen,
Lantmäteriet, Miljö- och byggnadsnämnden samt ett
antal berörda grannar. Anmärkningarna utgjordes dels
av formella synpunkter och dels av kritik mot lokaliseringen av det nya boendet och de negativa effekter
rörande trafik och parkering som befarades bli följden.
Under våren 2017 har informella samråd ägt rum
med länsstyrelsen, miljö- och byggförvaltningen, äldreomsorgen samt berörda markägare och grannar. Planhandlingarna har kompletterats med illustrationer och
en studie av hur den föreslagna bebyggelsen påverkar
skuggbildningen för omgivande fastigheter.
De framförda synpunkterna bildade underlag för ett
reviderat planförslag, som var föremål för samråd i juni
2017. Efter ytterligare omarbetning var planförslaget
utställt för granskning kring årsskiftet 2017/2018.

Bebyggelse
All bebyggelse inom området är uppförd under 60-, 70och 80-talen.
Äldreboendet på Prästkragen 1 är uppfört i 1-3
våningar och innehåller 84 bostadslägenheter för olika
vårdbehov samt lokaler för terapi och övrig service. I
bottenvåningen i byggnaden närmast Klockaregatan
ligger Bergmansgårdens förskola med tre avdelningar.
På Prästkragen 4 ligger Björkängsskolan med klasserna 4-6 och som har cirka 200 elever. Här finns också
en idrottshall och fritidshemmet Galaxen.
Inom norra delen av Prästkragen 4 ligger en kommunägd panncentral, som inte längre är i bruk. Lokalerna används f.n. som förråds- och kontorslokaler.
Inom Prästkragen 1, vid Börstorpsgatan, ligger en
transformatorstation.
Angränsande mark i väster är bebyggd med flerbostadshus i tre våningar, i öster finns småhus i en och två
våningar. I norr ligger kyrkans församlingshem med
tillhörande park. Söder om Börstorpsgatan ligger kommunens vårdcentral.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Fornlämningar
I området finns inga kända fornlämningar eller andra
kulturhistoriska intressen.

Mark och vegetation
Planområdet ligger i västlig lutning. Höjdskillnaden
mellan områdets östra och väsra delar uppgår till cirka
3
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Rekreation och friluftsliv
I äldreboendet finns ett flertal mindre friytor som är anpassade till de boendes behov. Skolan har stora friytor
för lek och utevistelse.

Övergripande intressen
Planområdet berörs inte av riksintressen, Natura 2000
eller strandskydd.
Gällande detaljplaner
Planområdet berörs av detaljplan (stadsplan) fastställd
1980 samt detaljplan antagen 2006.
Hela planområdet är enligt gällande planer avsett
för allmänt ändamål, A, en beteckning som numera är
utmönstrad. Marken längst i sydost ska enligt planen
utnyttjas för bostäder och vårdanläggning.

Teknisk service
Området är anslutet till kommunens ledningsnät för
vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten. Det finns
också ledningar för el- och datakablar samt fjärrvärmeledningar inom området.

Detaljplan 68
2006-12-18
Börstorpsgatan

Gällande detaljplaner

PLANERAD MARKANVÄNDNING
Planbestämmelser
För bebyggelsen inom planområdet föreslås att bestämmelserna om byggnads höjd ändras så att byggnadernas
totalhöjd över nollplanet bestäms i stället för att ange
höjd över marken. Anledningen härtill är att det är lättare att avgöra bebyggelsens effekter på stadsbilden om
man anger totalhöjden i lutande terräng.
Användningsbestämmelsen Allmänt ändamål ändras
till överensstämmelse med verkliga och planerade användningssätt.

Samhällsservice
Hela området är fyllt av servicefunktioner. Härutöver
kan nämnas vårdcentralen, som ligger omedelbart söder
om Börstorpsgatan. Övrig service i form av butiker,
kontor och restauranger m.m. finns vid torget cirka 400
meter öster om planområdets östra gräns.
Störningar och risker
Planområdet ligger inte i närheten av större trafikleder
eller andra störande verksamheter. Lokalgatan Borrebodagatan cirka 330 meter från planområdet utgör
sekundär trafikled för farligt gods. Avståndet är enligt
rådande bedömningsprinciper fullt tillräckligt för att
någon riskutredning inte behöver göras..

Bostäder för äldre
Större delen av planområdet upptas av Björkängens
äldreboende, som innehåller bostäder för olika vårdbehov. Här finns också lokaler för dagverksamhet och
rehabilitering. Totalt 84 lägenheter finns i området.
Det föreligger ett behov av fler lägenheter för trygghetsboende, som föreslås att uppföras i fastighetens
sydöstra del, som för närvarande till större delen utnyttjas för parkering. Den befintliga byggnaden norr därom,
Bergmansgården, inehåller 42 trygghetslägenheter.
Behovet har beräknats till omkring 25 lägenheter i
en ny byggnad med fem våningar.
Den totala höjden på den föreslagna byggnaden
uppgår till 108 meter över nollplanet. Nivån är endast
två meter högre än den befintliga trevåningsbyggnaden
där Bergmansgårdens trygghetsboende samt försko-

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Töreboda kommuns översiktsplan antogs 1992. Arbetet med en ny översiktsplan pågår. Hittills har ett antal
samrådsmöten med kommuninvånarna genomförts.
Översiktsplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under 2019.
Detaljplan för kvarteret Prästkragen m.m.

Stadsplan 22
1980-04-28

n
Klockaregata

Frögränd

Trafik och parkering
Området ligger i anslutning till Börstorpsgatan, som
utgör matargata till delar av bebyggelsen i ortens västra
delar.
Både Frögränd och Klockaregatan är återvändsgator,
men från Frögränd kan man via Tvärgatan nå övriga
delar av lokalgatunätet.
Gång- och cykeltrafiken till ortens centrala delar
leds via befintliga gångbanor utmed gatorna. Hållplats
för skol- och linjetrafik finns vid Börstorpsgatan.
Börstorpsgatan är hastighetsbegränsad till 30 km/tim
utmed planområdet.
Parallellt med områdets norra gräns finns en delvis
utbyggd gång- och cykelväg.
I områdets östra och sydöstra delar finns parkeringar
med sammanlagt ett åttiotal bilplatser, varav flertalet är
reserverade för äldreboendet och dess anställda. Tolv
bilplatser är med stöd av en gemensamhetsanläggning
reserverade för den angränsande fastigheten Nybyggaren 9.
Inom skolans område finns 14 bilplatser.
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Lokaler för lager och kontor
Norr om skolan ligger en numera nedlagd panncentral.
För närvarande utnyttjas lokalerena för lager och ett
mindre kontor för kommunens behov.
Marken i fråga har reserverats för Björkängsskolans
framtida lokalbehov och getts beteckningen S (skola).

lan är inrymda. Att skillnaden inte är större beror på
den mycket höga överbyggnaden på den sistnämnda
byggnaden. Den nya byggnaden bedöms inte utgöra ett
dominant inslag i stadsbilden.
Vid överläggningar med sakägare och grannar och
i samrådsskedet framfördes förslaget att förlägga det
nya trygghetsboendet i planområdets nordvästra del,
vilket skulle minska trafik- och parkeringsproblemen på
Klockaregatan. Mot detta anfördes att avståndet mellan
bostäderna och ortens centrum avsevärt förlängdes och
att en nivåskillnad på fem meter skulle försvåra för de
äldre att gående ta sig till butiker och andra servicefunktioner i centrum.
För att förbättra trafiksituationen på Klockaregatan
kan åtgärder vidtas (se avsnitten Parkering och genomfartstrafik längre fram i denna beskrivning).
Det har framförts farhågor om att den nya byggnaden kommer att kasta skuggor över bebyggelsen på
östra sidan av Klockaregatan. En solstudie för beräkning av skuggorna har utförts, vilken visar att farhågorna bedöms ogrundade. Skuggberäkningen redovisas
i slutet av denna beskrivning.
I beskrivningen finns också illustrationer av den nya
bebyggelsen och dess närmaste omgivning.

F.d. panncentralen
Parkering
Parkeringsbehovet för äldreboendet och förskolan har
beräknats
enligt följande:
Behov, antal bilplatser
För anställda
För boende och besökare i gamla och nya
trygghetsboendet (0,6 platser/lägenhet)
För tillfällig överbelastning
Summa

45
40
20
105

Tillgång, antal bilplatser
Vid f.d. panncentralen, anställda i äldreboendet
och förskolan
48
Vid huvudentrén, besök
10
Vid det nya trygghetsboendet
44
Kantstensparkering på angränsande gator
50
Summa
152

Del av Björkängens äldreboende
Skolor
I bottenvåningen i det längst i nordost belägna bostadshuset ligger Bergmansgårdens förskola med tre avdelningar jämte friytor för lek och utevistelse.
På Prästkragen 4 ligger Björkängsskolan med
klasserna 4-6 och cirka 200 elever. Här finns också en
idrottshall och fritidshemmet Galaxen.
Användningssätten för båda skolorna ges beteckningen S.

Den befintliga gemensamhetsanläggningen för parkering i områdets sydöstra del omvandlas till servitut.
Tolv bilplatser ska som tidigare utnyttjas av fastigheten Nybyggaren 9 med gemensam utfart från Prästkragen 1 mot Börstorpsgatan.
Skolan i områdets västra del har 14 bilplatser för
eget behov.
Ovan nämnda platser ingår ej i ovanstående tabell.
Det finns för närvarande inga planer på att ta hela panncentralstomten i anspråk för skolans lokalbehov. Det
har därför ansetts praktiskt att tills vidare utnyttja marken för parkering. Om och när marken helt eller delvis
behöver tas i anspråk för skolan får parkeringsfrågan
utredas på nytt. Se kartillustration längre fram i denna
beskrivning.
Tillfälliga behov av ytterligare bilplatser kan tillgodoses genom kantstensparkering. Tekniska nämnden

Björkängsskolan med egen idrottshall
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har gjort en inventering av de parkeringsmöjligheter
som finns på Frögränd, Klockaregatan och Garvaregatan, där det finns utrymme för femtio bilplatser.
Parkering får ske på gatumark enligt kommunens
policy för parkering i ortens centrala delar.

Uppvärmning
Hela området är anslutet till ortens fjärrvärmenät.

Genomfartstrafik
Åtgärder för att minska genomfartstrafiken på Klockaregatan övervägs genom enkelriktning av Tvärgatan i
riktning mot Storgatan samt Klockaregatan på sträckan
Tvärgatan-Börstorpsvägen.

Avfallshantering
Avfallet hanteras av kommunens entreprenör.

El och tele
Ny bebyggelse ansluts till befintliga ledningsnät.

ÖVERVÄGANDEN ENLIGT
MILJÖBALKEN

Övrigt
Den befintliga transformatorstationen vid Börstorpsgatan har inordnats i planen med beteckningen E.
Gällande utfartsförbud utmed Börstorspgatan har tagits bort. Det förutsätts att berörda verksamheter vidtar
nödvändiga åtgärder för att hindra olämpligt belägna
utfarter. Det kan påpekas att hastighetsbegränsning till
30 km/tim gäller på Börstorpsgatan väster om korsningen med Klockaregatan.
De befintliga lindarna utmed Klockaregatan och del
av Börsgårdsgatan har getts särskild skyddsbestämmelse. Det har ifrågasatts om lindarna kan utgöra en
biotopskyddad allé. Frågan torde sakna praktisk betydelse, eftersom träden ändå är skyddade genom bestämmelsen.
Särskilda bestämmelser har även införts angående
bebyggelsens högsta andel av tomtytan samt reservat
för underjordiska ledningar och allmän gångtrafik.
I denna planbeskrivning har infogats en illustrationsplan över det planerade trygghetsboendet samt ett
förslag till utformning av byggnadens fasader.

Grundläggande hushållningsbestämmelser
I 3 kapitlet miljöbalken föreskrivs att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som de är bäst
lämpade för. Om det finns mark eller verksamheter som
är utpekade som riksintressanta, ska dessa skyddas mot
åtgärder som kan orsaka påtaglig skada.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Delar av Töreboda kommun är enligt miljöbalken av
riksintresse med avseende på rådande natur- och kulturvärden, vilka inte får påtagligt skadas. Särskild hänsyn
ska tas till turismens och friluftslivets intressen.
Det aktuella planområdet berörs inte av sådana riksintressen.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kapitlet miljöbalken får regeringen meddela
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt.
Hittills har sådana normer antagits för utomhusluft,
vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

INFRASTRUKTUR
Trafik
Angränsande gator ingår inte i planområdet. Några ändringar av gatornas sträckningar planeras inte. Däremot
kan det bli aktuellt med trafikregleringar som syftar
till att begränsa genomfartstrafik och för att öka trafiksäkerheten på Klockaregatan och Tvärvägen. Kommunens gata/trafikavdelning har ställt sig positiv till att
vidta sådana åtgärder.
Ett reservat för allmän gångtrafik finns i norra delen
av äldreboendets område.

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Behovsbedömning
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB-förordningen) föreskrivs att alla detaljplaner ska
innehålla en bedömning av om planens genomförande
kan orsaka betydande miljöpåverkan. Om så är fallet
kan en särskild konsekvensbeskrivning behöva upprättas.
Betydande miljöpåverkan kan bli följden om planen
berör Natura 2000-områden eller om den syftar till att
uppföra anläggningar som kräver tillstånd enligt MKBförordningens bestämmelser.

Dricks- och spillvatten
Planområdet är anslutet till kommunens ledningsnät för
vatten och spillvatten. Ny bebyggelse kan anslutas till
befintligt nät.

Bedömingskriterier
Bedömningen grundas på följande kriterier:
Regleringar och skyddsvärden
- Planen berörs inte av rådande riksintressen
- Nätverket Natura 2000 berörs inte.

Dagvatten
Dagvattnet leds till kommunens ledningsnät. Dagvatten
från parkeringsytor ska renas före anslutning till det
kommunala ledningsnätet.
Detaljplan för kvarteret Prästkragen m.m.

6

- Förordnande om strandskydd berörs inte.
- Inga kända fornlämningar berörs.
- Planen strider inte mot kommunens översiktsplan.

GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar den principiella
ansvarsfördelningen och möjligheterna till genomförande, men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten
med beskrivningen är att ge vägledning vid planens
genomförande.

Effekter på miljön
- Planen berör inte områden som kan medföra negativ påverkan på naturmiljön med avseende på växtoch djurliv.
- Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse berörs inte.
- Möjligheterna till rekreation och friluftsliv påverkas
inte.
- Risker för skred eller ras kan bedömas som försumbara.
- Risken för översvämningar kan bedömas som
mycket små.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planprocessen
Detaljplanen hanteras med s.k. utökat förfarande,
vilket innebär att förslaget först ska göras till föremål
för samråd, och därefter ställas ut för granskning. När
dessa processer är genomförda kan planen tas upp för
antagande i kommunfullmäktige.
Samråds- och granskningsprocesserna är genomförda. I nästa steg ska planförslaget behandlas av
kommunstyrelsen och därefter tas upp för antagande av
kommunfullmäktige.

Effekter på naturresurser
- Planens genomförande anses förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser.
- Areella näringar påverkas inte.
- Viktiga transportleder påverkas inte.

Preliminär tidsplan
Beslut om antagande i kommunfullmäktige beräknas
ske före semesterperioden 2018.
Byggandet av de nya trygghetsbostäderna beräknas
kunna påbörjas under hösten 2018.

Hälsa och säkerhet
- Planens genomförande befaras inte medföra oacceptabla störningar i form av utsläpp, buller och vibrationer.
- Några påtagliga risker med avseende på människors
hälsa och säkerhet bedöms inte finnas.

Genomförandetid
Planens genomförandetid har bestämts till femton år.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras eller upphävas utan fastighetsägarnas medgivande.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla tills den ändras eller upphävs.

Miljökvalitetsnormer
- Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken bedöms inte komma att överskridas.
- Inga nationella eller lokala miljömål befaras bli
motverkade.

Huvudmannaskap för allmänna platser
Några allmänna platser, dvs gator, parker och kommuägda friområden ingår inte i planområdet. Frågan
om huvudmannaskap och därav följande ansvar är
därmed inte formellt berörd.
Ansvaret för anläggande, drift och underhåll av
ledningar för vatten och spillvatten, fjärrvärme, el, tele
m.m. åvilar respektive fastighetsägare eller av berörda
infrastrukturföretag.

Samlad bedömning
Planens genomförande innebär att ortens centralt belägna delar kompletteras med ny bebyggelse.
Kommunen bedömer, med hänvisning till ovanstående beskrivningar, att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i sitt tidigare
samrådsyttrande uttryckt samma uppfattning. Någon
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet miljöbalken behöver därmed inte upprättas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

KONSEKVENSER

Exploatörer och markägare
Berörda fastighets- och rättighetsägare redovisas i
en till detaljplanen hörande fastighetsförteckning.
Det planerade trygghetsboendet ska uppföras av
markägaren RKHF Riksbyggen.

Som framgår av föregående avsnitt görs bedömningen
att några negativa konsekvenser för miljön eller för
hälsa och säkerhet inte blir följden av den nu aktuella
planens genomförande.

Fastighetsbildning
Någon fastighetsbildning föranleds inte av det upprättade planförslaget.
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Servitutsrätt för parkering och utfart
Berörda fastighetsägare kommer att ansöka om upphävande av den befintliga gemensamhetsanläggningen
GA:1 i planområdets sydöstra del och ersätta den med
ett servitut. I anläggningen ingår fastigheterna Prästkragen 1 och Nybyggaren 9, den sistnämnda belägen
öster om Klockaregatan. Servitutet ska omfatta tolv
parkeringsplatser för Nybyggaren 9 och gemensam
utfartsväg från parkeringen och från Prästkragen 1 mot
Börstorpsgatan.

Följande avtal kommer att upprättas som underlag för
planens genomförande:
- Avtal mellan kommunen och äldreboendets verksamhetsutövare angående nyttjanderätt till parkering
på den f.d. panncentralstomten.
- Avtal mellan kommunen och ägaren till Prästkragen
1 angående anläggande, drift och skötsel av gångoch cykelvägen i områdets norra del. Huvudinriktningen är att det är kommunens ansvar att bekosta
och underhålla vägen.
- Avtal mellan kommunen och berörda infrastrukturföretag angående rättigheter för drift och skötsel
av el- och datakablar samt fjärrvärmeledningar i uområdet i östra delen av fastigheten Prästkragen 4.

AVTAL
Följande avtal har upprättats som underlag för planens
genomförande:

De ledningar som ligger i ledningsreservatet (u-området) i områdets norra del tillhör respektive fastighetsägare och ligger inom deras ansvar.

- Avtal mellan kommunen och ägaren till Prästkragen
1 angående fördelning av kostnaderna för upprättande av denna detaljplan. I avtalet regleras bl.a. att
ägaren till Prästkragen 1 inte ska debiteras planavgift vid prövning av bygglov.

FÖRESLAGEN PARKERING VID DEN TIDIGARE PANNCENTRALEN
48 BILPLATSER
Skala 1:500
Detaljplan för kvarteret Prästkragen m.m.
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PRÄSTKRAGEN 1 NYTT TRYGGHETSBOENDE
ILLUSTRATION 1:500 STUDIO EKBERG

Fasad mot norr

Fasad mot söder

PRÄSTKRAGEN 1 NYTT TRYGGHETSBOENDE
FASADER 1:200 STUDIO EKBERG

Detaljplan för kvarteret Prästkragen m.m.
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12:00

09:00

Vårdagjämning 20/3

17-04-24
Sida 1 av 2

Bergmansgården - Töreboda

Solstudie

Sommarsolstånd 21/6

Höstdagjämning 22/9
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18:00

15:00

Vårdagjämning 20/3

17-04-24
Sida 2 av 2

Bergmansgården - Töreboda

Solstudie

Sommarsolstånd 21/6

Höstdagjämning 22/9

Bef
10 P platser

Bef
44 P platser
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TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för planområdet, tillika användningsgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

D

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas, gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning
och utformning är tillåten.

Lr 1493-403.1
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BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
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Högst 60 procent av fastighetens areal får bebyggas
Byggnad får inte uppföras
u
Mark en ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
x
Mark en ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik
p, utfart
Mark en ska vara tillgänglig för ett servitut för parkering och utfart

Lr 1473-539
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Högsta totalhöjd i meter över kartans nollplan. Högre höjd får
medges för ventilationsdon och liknande mindre anordningar.

MARK OCH VEGETATION
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Trädet får inte fällas. Undantag från förbudet får
medges om trädet angripits av sjukdom eller om det
utgör fara för hälsa och säkerhet. Fällt träd ska ersättas
genom återplantering.
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+91,5

Bostäder för äldre med tillhörande servicefunktioner
Energianläggning
Skola

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden slutar femton år efter det att bes lut om planens antagande
vunnit laga kraft.
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UPPLYSNINGAR
Byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning ska klara en uppdämning
till mark nivå vid anvisad förbindelsepunkt för dagvatten.
Dagvatten från parkeringsytor ska renas före anslutning till det kommunala
ledningsnätet.
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Grundkarta över kv.Prästkragen m.m.
Töreboda kommun

BETECKNINGAR

Upprättad av Sektor Samhällsbyggnad
Kart- och Mätavdelningen, Augusti 2016

Prästkragen GA:1

Camilla Pärleborn
GIS-ingenjör
Skala: 1:1000
Standard Klass: II
Koordinatsystem: SWEREF 99 1330
Höjdsystem: RH2000
Fastighetsredovisning: 2016-12-09

Fastighetsgräns

Lr 1493-503.1
PRÄSTKRAGEN 1
Klockaregatan

Vägkant

Gemensamhetsanläggning

Kantsten

Servitut

Berg i dagen

Ledningsrätt

Lövträd

Fastighetsbeteckning

Rutnätspunkt

Gatunamn

Polygonpunkt

Bostadshus resp. uthus

Markhöjder

Byggnad i allmänhet
Övrig byggnad
Skärmtak

Belysningsstolpe
E
D
F

Elledning
Datakabel/Fiber
Fjärrvärme

Upprättad i maj 2017, reviderad i februari 2018

Töreboda kommun
Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef

L I Knutsson arkitektkontor
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TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Töreboda tätort, Töreboda kommun
Synpunkter som framförts under granskningen jämte UTLÅTANDE
Ett förslag till detaljplan, upprättat i maj och reviderat i november 2017, har varit utställt för granskning
under tiden 18 december 2017- 12 januari 2018.
Under granskningstiden har följande yttranden inkommit (sammanfattning jämte kommentarer):
1
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen konstaterar att
de synpunkter som framfördes
i samrådsskedet i allt väsentligt
har beaktats. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i plan- och bygglagen och nu kända förhållanden
att planen kan accepteras.

Noteras.

2
Lantmäteriet

Den i planen föreslagna gemensamhetsanläggningen bör ersättas med ett servitut som ger
Nybyggaren 9 rätt till parkeringsplatser samt utfart mot Börstorpsgatan.

Gemensamhetsanläggningen g har
tagits bort och kommer att ersättas med
ett servitut i enlighet med lantmäteriets
förslag.

Handlingarna behöver kompletteras med uppgifter om upplåtelseformer och ansvarsfördelning för
drift och skötsel av ledningsområde (u) samt gång- och cykelväg
(x).

Handlingarna har kompletterats i berört
avseende.

Plankartan följer inte helt Boverkets rekommendationer för formulering av planbestämmelser.

Noteras. De avvikelser som finns bedöms inte skapa oklarheter om bestämmelsernas innebörd.

Det saknas uppgifter om hur den
föreslagna parkeringen vid den
f.d. panncentralen ska upplåtas
och regleras.

Se kommentaren till miljö- och byggnadsnämndens yttrande.

Föreslagen parkering vid den
f.d. panncentralen bör regleras
så att oklarheter inte uppstår om
markens utnyttjande.

Marken runt befintlig byggnad avses att
upplåtas till äldreboendet och fförskolan
för personalparkering under överskådlig
framtid.
Eventuell framtida utbyggnad av
skolan medför att behovet av bilplatser
får ske på annan plats.

3
Miljö- och byggnadsnämnden

2
4
Tekniska nämndens
arbetsutskott

Vissa formuleringar i handlingarna rörande teknisk service och
huvudmannaskap bör ändras.

Handlingarna har reviderats i berört
avseende.

5
Boende vid Klockaregatan och Tvärgatan

Det nya trygghetsboendet bör
placeras antingen längre norrut
på den öppna platsen vid Björkängsskolan eller längre söderut
vid Börstorpsgatan. I det senare
fallet kan befintlig parkering flyttas norrut.

Den öppna platsen utgör angöringsplats och måste finnas i anslutning till
anläggningens huvudentré. Marken vid
Börstorpsgatan utgör parkering som har
juridisk rätt att finnas på den platsen. En
flyttning norrut skulle ju dessutom bidra
till ännu mer biltrafik på Klockaregatan.

Parkeringen på Klockaregatan
bör begränsas till endast av- och
påstigning, med undantag för
fastighetsägare utmed gatan.

Sådana begränsningar i användningen
är inte förenliga med gällande lagstiftning.

Tvärgatan bör göras om till gågata, alternativt enkelriktas i riktning mot Storgatan.

Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra trafiksituationen. Bl.a. har föreslagits att enkelrikta Tvärgatan i riktning
mot Storgatan samt Klockaregatan i
riktning norrut på sträckan Börstorpsgatan-Tvärgatan. Parkeringsplatser utmed
kantstenen kommer att markeras och
skyltas.

I ett tidigare planförslag angavs
att ett sjuttiotal bilplatser reserverats på den plats där den f.d.
panncentralen är belägen. Vad
har hänt med det förslaget?

Antalet bilplatser vid panncentralen har
minskats till 45. Parkeringsbehovet för
hela planområdet har setts över, vilket
har föranlett komplettering av planbeskrivningen jämte illustrationskartor.
Se även kommentaren till miljö- och
byggnadsnämndens yttrande.

Den bifogade solstudien anses
bristfällig. Den innehåller inga
värden för oktober och januari.

Solstudien redovisas för vår, sommar
och höst. Under vinterhalvåret kommer
under skuggbildningen att öka under
kortare perioder.

De i planförslaget redovisade
parkeringsplatsernas placering medför att våra bilplatser i
kvarteret Violen utnyttjas utan vår
tillåtelse. Vi begär att en utredning genomförs, som omfattar
en analys av parkeringsbehovet
samt en konsekvensbeskrivning
av planens genomförande med
avseende på parkeringen.

Även enskilda fastighetsägare har rätt
att skydda sina hyresgästers bilplatser
mot otillåtet utnyttjande.

Vi hänvisar även till vår skrivelse
2017-01-19 i samrådsskedet
samt efterlyser svar på vår skrivelse 2017-06-20.

Kommunens svar på skrivelsen kommer
att avges i separat brev.

6
Asp Fastighetsförvaltning HB

Parkeringsbehovet har utretts och har
föranlett kompletteringar av planbeskrivningen.
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UTLÅTANDE ÖVER FRAMFÖRDA SYNPUNKTER
Planförslaget har ändrats och kompletterats i de avseenden som nämns i ovanstående redogörelse.
Gjorda ändringar bedöms inte vara av den arten att förnyat granskningsförfarande krävs. Förslaget föreslås bli fört till antagande.
Töreboda 2018-02-09
Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef

TÖREBODA KOMMUN
Dan Harryzon, Plan- och exploateringschef
0506 180 88

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-01-31

Sida 1 av 1
Referens
KS

Kommunfullmäktige

Detaljplan för Grisen 1
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för Töreboda Grisen 1
Antagandehandling januari 2018

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren Bostadsrättsföreningen Kanalen Töreboda, har sedan länge
haft tomtmark på kommunens parkmark. Enligt uppgift finns ett muntligt
godkännande av detta, dock har inte fastighetsbildning skett. För att göra det
möjligt att anpassa fastighetsgränser måste ny detaljplan upprättas.
Överenskommelse om köp av marken där köparen samtidigt åtar sig att
bekosta ny detaljplan finns upprättat.
Kommunstyrelsens Utvecklingsutskott har beslutat om samråd och granskning
och detta har genomförts. Detaljplanen är därmed klar för antagande.

Töreboda 2018-01-31

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Bilaga:
Detaljplan för Töreboda Grisen 1 Anatagandehandling januari 2018
Planbeskrivning, plankarta och granskningsutlåtande.
Beslutet ska skickas till:
Bostadsrättsföreningen Kanalen Töreboda
Plan- och exploateringschefen

TÖREBODA KOMMUN

ANTAGANDEHANDLING
Planen antagen
Laga kraft
Genomförandetiden utgår

KVARTERET GRISEN M.M.
Detaljplan
Töreboda tätort, Töreboda kommun

PLANBESKRIVNING

Upprättad i september 2017, kompletterad i januari
2018.
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INNEHÅLL
PLANBESKRIVNING
PLANENS SYFTE

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANDATA
Läge och areal
Markägare
Planens handläggning

Planerade åtgärder
Genomförandetid
Huvudmannaskap för allmänna platser
Fastighetsrättsliga frågor
Övrigt

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark och vegetation
Grundförhållanden
Bebyggelse
Fornlämningar
Rekreation och friluftsliv
Teknisk service
Trafik
Samhällsservice
Störningar

KARTA
Separat plankarta med bestämmelser

Underlagsmaterial

- Grundkarta
- Gällande detaljplan

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Strandskydd
Riksintressen
Kommunala program
Gällande detaljplan
PLANERADE ÅTGÄRDER
Ändring av gränser
Ändring av planbestämmelse
INFRASTRUKTUR
Vattenförsörjning och avlopp
El och tele
Avfallshantering
Trafikbuller
AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser
Särskilda hushållningsbestämmelser
Rådande riksintressen
Miljökvalitetsnormer
BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
Behovsbedömning
Bedömningskriterier
- Regleringar och skyddsvärden
Samlad bedömning

Planen har upprättats av L I Knutsson arkitektkontor
på uppdrag av kommunstyrelsen och i samarbete med
plan- och exploateringschefen samt övrig berörd personal inom kommunen.

KONSEKVENSER
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PLANBESKRIVNING
Planområdet ligger endast några hundra meter från
kommunens friluftsbad.

PLANENS SYFTE
Detaljplanen syftar till att justera gällande fastighetsgränser och planbestämmelser till överensstämmelse
med rådande förhållanden.
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

Teknisk service
Området är anslutet till kommunens ledningsnät för
vattenförsörjning och avlopp. Ledningar för el och tele
finns i angränsande gatunät.
Trafik
Området ligger i anslutning till Stallgatan, som utgör
matargata till bostadsbebyggelsen i ortens nordvästra
delar.
Gång- och cykeltrafiken till ortens centrum leds via
en befintlig gång- och cykelväg väster om kanalen.
Kollektivtrafiken är inte framdragen till planområdet.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget i Töreboda tätorts norra del
öster om Stallgatan och söder om Ladugårdsgatan.
Områdets areal uppgår till cirka 1,2 hektar.
Markägare
Större delen av området tillhör fastigheten Grisen 1,
som ägs av bostadsrättsföreningen Kanalen. Området
omfattar även delar av fastigheten Gastorp 6:1, som ägs
av Töreboda kommun.

Samhällsservice
Servicefunktioner i form av dagligvarubutiker, s.k. sällanköpsbutiker, vårdcentral, skola, förskola och äldreboende finns i ortens centrum drygt en kilometer från
planområdet.

Planens handläggning
Planen handläggs med s.k. standardförfarande, vilket
innebär att den görs till föremål för offentliga samrådsoch granskningsutställningar.

Störningar
Planområdet ligger inte i närheten av större trafikleder,
störande industrier eller annan buller- och utsläppsalstrande verksamhet.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark och vegetation
Marken inom området är i stort sett plan med svag
lutning mot väster. Markhöjden varierar mellan +90,5 +90,8 i kommunens höjdsystem.
Hela området är ianspråktaget för bostäder.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Töreboda kommuns översiktsplan antogs 1992. Arbetet
med en ny översiktsplan har påbörjats. Varken i planen
eller i hittills framtagna utkast till ny plan finns några
särskilda ställningstaganden för det nu aktuella planområdet.

Grundförhållanden
Marken är bebyggd sedan femton år tillbaka och har
inte visat några tecken på sättningar eller andra skador
som kan relateras till grundens beskaffenhet.Någon ytterligare bebyggelse är inte planerad.

Strandskydd
Göta kanal är belagd med strandskydd inom att avstånd
av 100 meter från vattenlinjen. Planområdet är beläget
cirka 150 meter från kanalen och berörs alltså inte av
strandskyddet.

Bebyggelse
Fastigheten Grisen 1 är bebyggd med ett trettiotal radhuslägenheter i en och två våningar, uppförda i början
av 1990-talet.
Fornlämningar
I området finns inga kända fornlämningar.

Riksintressen
Hela området omfattas av riksintresse för fríluftsliv och
naturvård samt särskilda hushållningsbestämmelser
enligt 4 kapitlet miljöbalken (turism och rörligt friluftsliv). Inga högre naturvärden har dokumenterats.

Rekreation och friluftsliv
Området ligger nära Göta kanal, som ju är en mycket
viktig attraktion för både rekreation och friluftsliv.

Kommunala program
Några program eller andra policydokument som berör
planområdet har inte upprättats.
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Gällande detaljplan
För området gäller detaljplan (stadsplan) för Kårtorpsområdet, fastställd av regeringen 1978-12-21.
Detaljplanen omfattar bostäder i en våning samt viss
angränsande parkmark.
För angränsande mark öster om Stallgatan gäller
detaljplaner för Gastorp 6:1 m.fl, antagna 2000-12-18
och 2015-01-26.

Befintlig häck utmed fastighetens västra gräns

Befintligt staket i fastighetens sydvästra hörn

INFRASTRUKTUR
Vattenförsörjning och avlopp
Samtliga tomter ansluts till kommunens ledningsnät för
dricks-, spill- och dagvatten.
Dagvattnet ska i första hand omhändertas lokalt
inom respektive tomt. I andra hand ska dagvattnet fördröjas och avledas till kommunens anläggning i enlighet med kommunens anvisningar.

Utdrag ur gällande detaljplan Skala 1:2000

PLANERADE ÅTGÄRDER
El och tele
Samtliga tomter ansluts till befintligt ledningsnät.

Ändring av gränser
Ägaren till Grisen 1 har sedan lång tid anlagt trädgård,
avgränsad med häckar och staket, på kommunens mark
väster och söder om den gällande fastighetsgränsen.
Enligt uppgift finns en överenskommelse om detta, vilket dock inte har resulterat i att ny detaljplan upprättats.
Fastighetsägaren har nu framfört önskemål om att
gränserna justeras till överensstämmelse med befintliga
förhållanden, vilket kommunatyrelsen tillstyrkt. Den
markareal som tillkommer uppgår till cirka 1650 kvadratmeter.

Avfallshantering
Varje fastighet har eget sopkärl för hushållsavfall som
hämtas av kommunens entreprenör. För övrigt avfall
hänvisas till de återvinningsanläggningar som finns i
orten.
Trafikbuller
För Stallgatan finns inga aktuella uppgifter om trafikmängd. Enligt Trafikverkets tabell, grundad på program
4411:1, kommer bullernivån femton meter från gatans
mitt att uppgå till 55,5 dBA (decibel A), om trafikmängden uppgår till 1000 fordon per dygn och andelen
tunga fordon till tio procent. Bullernivån vid husfasad
torde alltså bli avsevärt lägre, eftersom trafikmängden
bedöms torde uppgå till högst 300 fordon per dygn och
andelen tunga fordon till högst fyra procent.
Rekommenderat gränsvärde för utomhusbuller vid
husfasad uppgår till 60 dBA.

Ändring av planbestämmelse
Några av de befintliga bostadslägenheterna i kvarteret
Grisen har med stöd av dispens uppförts i två våningar,
fast gällande planbestämmelser endast medger en våning.
Det har ansetts rimligt att planbestämmelserna ändras så att hela planområdet ges rätt att uppföra hus i två
våningar.Några ytterligare bostadslägenheter kommer
dock inte att tillskapas.
Detaljplan för kvarteret Grisen m.m.
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ÖVERVÄGANDEN ENLIGT
MILJÖBALKEN

ändras till överensstämmelse med befintliga förhållanden som förevarit under lång tid.
Kommunen bedömer att ingen av de ovan nämnda
kriterierna påverkas negativt av planens genomförande. Någon betydande miljöpåverkan bedöms inte bli
följden och någon miljökonsekvensbeskrivning enligt
6 kap miljöbalken behöver därmed inte upprättas.

Grundläggande hushållningsbestämmelser
I 3 kapitlet miljöbalken föreskrivs att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som de är bäst
lämpade för. Om det finns mark eller verksamheter som
är utpekade som riksintressanta, ska dessa skyddas mot
åtgärder som kan orsaka påtaglig skada.

KONSEKVENSER

Särskilda hushållningsbestämmelser
Delar av Töreboda kommun är enligt 4 kap miljöbalken
av riksintresse med avseende på rådande natur- och
kulturvärden, vilka inte får påtagligt skadas. Särskild
hänsyn ska tas till turismens och friluftslivets intressen.

Som framgår av ovanstående avsnitt görs bedömningen
att några negativa konsekvenser för miljön eller för
hälsa och säkerhet inte blir följden av den nu aktuella
detaljplanen.
Några konflikter med det närliggande riksintresset
för Göta kanal kan inte förutses.

Rådande riksintressen
Det nu aktuella planområdet ingår i det geografiska
riksintresset Göta kanal med omgivningar, som är riksintressant med hänsyn till friluftsliv, kulturminnesvård,
turism och sjöfart.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön
i övrigt.
Hittills har sådana normer antagits för utomhusluft,
vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Planerade åtgärder
Några fysiska åtgärder inom området planeras inte.

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Genomförandetid
Genomförandetiden bestäms till fem år.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras eller upphävas utan fastighetsägarnas medgivande.
Efter genomförandetiden utgång fortsätter planen att
gälla tills den ändras eller upphävs.

Behovsbedömning
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB-förordningen) föreskrivs att alla detaljplaner ska
innehålla en bedömning av om planens genomförande
kan orsaka betydande miljöpåverkan. Om så är fallet
kan en särskild konsekvensbeskrivning behöva upprättas.
Betydande miljöpåverkan kan bli följden om planen
berör Natura 2000-områden eller om den syftar till att
uppföra anläggningar som kräver tillstånd enligt MKBförordningens bestämmelser.

Huvudmannaskap för allmänna platser
När planen genomförts kommer inga allmänna plater
(gatu- och parkmark) att finnas inom området. Frågan
om huvudmannaskap är därför inte formellt berörd.
Fastighetsrättsliga frågor
Ägaren till Grisen 1 ansöker hos lantmäteriet om att
fastighetens västra och södra gränser regleras i överensstämmelse med detaljplanen.

Bedömingskriterier
Bedömningen grundas på följande kriterier:
- Regleringar och skyddsvärden
- Effekter på miljön
- Effekter på naturresurser
- Hälsa och säkerhet
- Miljökvalitetsnormer

Övrigt
Ägaren till Grisen 1 och kommunen har träffat överenskommelse om att den förstnämnde svarar för kostnaderna för upprättandet av denna detaljplan.

Samlad bedömning
Planens genomförande innebär att den juridiska fastighetsgränsen och planbestämmelsen om våningsantal
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där
beteck ning saknas, gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
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HÄSTEN

MARKANVÄNDNING
Kvartersmark
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Bostäder
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Lekplats
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GRISEN

1
Stallgatan

x = 6 511 600

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får inte uppföras
UTFORMNING
II
Högsta antal våningar. Vind får inte inredas .
Högsta byggnadshöjd för bostadshus 6,5 meter
Högsta byggnadshöjd för gårdsbyggnad 3,0 meter

15

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden slutar fem år efter det att beslutet om planens
antagande vunnit laga k raft.
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Högsta byggnadshöjd:
Se planbestämmelserna
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TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Detaljplan för kvarteret Grisen m.m.
Töreboda tätort, Töreboda kommun
Synpunkter som framförts under granskningen jämte UTLÅTANDE
Ett förslag till detaljplan, upprättat i septemberr 2017, har varit utställt för granskning under tiden11 december 2017 - 19 januari 2018.
Under granskningstiden har följande yttranden inkommit (sammanfattning jämte kommentarer):
Länsstyrelsen bedömer med
hänsyn till ingripandegrunderna
i plan- och bygglagen samt nu
kända förhållanden att planen
kan accepteras.

Noteras.

I yttrandet påpekas att plankartan
bör kompletteras med uppgifter
om högsta tillåtna byggnadshöjd.

Plankartan har kompletterats i berört
avseende.

2
Lantmäteriet

Det bör framgå hur fastighetsregleringen är tänkt att genomföras.

Genomförandebeskrivningen har kompletterats i berört avseende.

3
Miljö- och byggnadsnämnden

Ingen anmärkning.

Noteras.

4
Tekniska nämndens
arbetsutskott

Ingen anmärkning.

Noteras.

1
Länsstyrelsen

UTLÅTANDE ÖVER FRAMFÖRDA SYNPUNKTER
Planförslaget har kompletterats i det avseende som nämns i ovanstående redogörelse. Förslaget föreslås bli fört till antagande.
Töreboda 2018-01-29

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Utvecklingsplan Gång- och cykelvägar i Töreboda
kommun 2018-2020, Förslagshandling februari 2018.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare återremitterat Utvecklingsplanen för
revidering och detta har nu genomförts.
Töreboda 2018-02-12
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Bilaga:
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INLEDNING
Töreboda behöver ett gång- och cykelnät som är tryggt, sammanhängande, gent och välskött.
Framtidsbilden är att fler ska välja att gå eller cykla, till exempelvis centrum, butiker, arbete,
fritidsaktiviteter skola.
För att motivera fler att gå eller välja cykeln istället för bilen måste cykelnätet vara väl utbyggt,
tryggt och av god kvalitet. Att fler cyklar istället för att ta bilen är i linje med kommunens mål för
hållbarhet och folkhälsa eftersom både hälsa och miljö förbättras.
Besöksnäringen är en viktig näring i Töreboda och Skaraborg. Det är därför viktigt att även kunna
erbjuda våra turister ett bra cykelnät med god kvalitet och vägvisning i kombination med
cykelkartor, hyrcyklar mm.
Med god marknadsföring kan detta ge ytterligare en viktig del till besöksnäringen i Töreboda
kommun.
Motion och cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar, inte bara turister har nytta och glädje av
dessa saker, givetvis kommer det även kommuninvånarna till nytta.
Töreboda i februari 2018.
Dan Harryzon

Plan- och exploateringschef

Arbetet har utförts i samråd med
Hanna Lamberg
Enhetschef MTG Gata Trafik
Marie Andersson
Trafikingenjör MTG
Björn Isvi
Projektledare MTG

BAKGRUND
PRIORITET
I ”Program för boendeplanering” antaget av Kommunfullmäktige anges investeringar i gång- och
cykelvägar som ett prioriterat område
INVESTERINGSBUDGET
I investeringsbudgeten för 2017 och 2018 finns 2 000 tkr avsatt till gång-och cykelvägar.

SYFTE OCH OMFATTNING
Syftet med Utvecklingsplanen är att Töreboda ska få ett aktuellt planeringsunderlag för gång- och
cykeltrafiken. Åtgärdsförslag med kostnadsuppskattningar ska underlätta det fortsatta arbetet
med att genomföra föreslagna åtgärder. Utvecklingsplanen ska vara ett hjälpmedel för
prioriteringar och ekonomiska bedömningar.
Planen är inriktad på fler väljer att gå och cykla i Töreboda med hjälp av fysiska åtgärder.
Åtgärderna i planen syftar till att öka vardagscyklingen hos invånarna samt för turiststråket
utmed Göta kanal. Strukturen är väl utbyggd redan idag men de genaste kopplingarna saknas
och flera korsningen behöver göras säkrare
Planen omfattar hela infrastrukturen, med förslag till några huvudstråk, förslag till platser och
ställen där gång- och cykeltrafikanters förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper
för skyltar och cykelparkering.

DE GODA EFFEKTERNA
Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018

3

Hälsofrämjande
De flesta av oss måste resa från hemmet till arbetsplatsen eller skolan. Den som har kortare
sträcka än 5 km kan oftast cykla till och från jobbet/skolan utan att detta ar någon extra tid
jämfört med att åka bil.
Att cykla är att investera i din hälsa, både den fysiska och den mentala,
på ett skonsamt, men effektivt sätt. Skaderisken är dessutom mycket liten och du kan cykla året
runt.
Den som cyklar regelbundet får:
• ökad prestationsförmåga
• bättre sömn
• ökad koncentrationsförmåga
• minskad sjukfrånvaro
• ökad livslängd
• minskning av hjärt- och kärlsjukdomar
• ökad säkerhet för cyklister när fler cyklar

Miljönytta
Om fler väljer cykeln som sitt främsta fordon så leder till:
• minskade avgasutsläpp och bättre luftkvalitet
• attraktivare och bättre fungerande boendeorter
• minskad trängsel på gatorna
• säkrare trafik

Ekonomiskt
• Cykelinfrastruktur är mycket billigare än infrastruktur för bilar eller kollektivtrafik.
• minskat resursslöseri
• lägre kostnader för medicin och sjukvård
• minskad sjukfrånvaro
• bättre privatekonomi

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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Trygghet och säkerhet
Töreboda vill vara en säker och trygg kommun vilket innebär att vi ska arbeta för att miljön vi
vistas i är och förblir säker och trygg för våra kommuninvånare. Förutom att gång- och
cykelvägarna ska vara trafiksäkra så ska de också upplevas som trygga.

Tillgänglighet
Det är viktigt att man har tillgänglighet i åtanke vidplanering av nya gång- och cykelvägar men
även när det gäller underhåll av det befintliga nätet.
Exempel på åtgärder kan vara avfasning av trottoarkanter och bra utformad skyltning .

Jämställdhet
Kvinnor och barn förflyttar sig i regel mer lokalt vilket gör att de går och cyklar mer än män. Av den
anledningen kan en satsning på gång- och cykelvägar även verka positivt ur ett
jämställdhetsperspektiv.

Underhåll
Cykeltrafiken utgör en naturlig del av kommunens totala trafikarbete och ska vara jämställd med
övriga trafikslag vad gäller drift och underhåll. Drift och underhåll av cykelvägar, cykelparkeringar,
cykelvägvisning etc. är på många ställen eftersatt.
Det ska vara lättare att ta cykeln än att ta bilen, därför bör gång- och cykelvägarna prioriteras när
det gäller snöröjning och sandning vid halka. På våren ska det skyndsamt sopas och repareras
sprickbildningar som tjällossningen orsakat. Sprickorna kan annars orsakaallvarliga cykelolyckor då
cykelhjulen kilar fast. Eftersom cykeln är ett instabilt fordon och är känsligt förhinder i vägbanan är
det särskilt viktigt, för att undvika olyckor, att det är bra skick på gång- och cykelvägen.

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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TÖREBODA
BEFINTLIGA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Kartan befintliga gång- och cykelvägar i Töreboda hösten 2016

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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NYA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Nedan visas ny gång- och cykelvägar som ska binda samman det befintliga nätet
Kartan visar inte exakt var sträckningarna kommer gå, det bestäms i vidare arbete.
Beslut om investeringsnivåer tas vid ordinarie beslut om budget.

NYA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR ( se karta föregående sida )
Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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Obs! Numrering avser ej prioriteringsordning

1 Töreboda torg utmed Parkgatan

2 Öster om ny bro och färja med anslutningar mot Gjutarevägen.

3 Utmed Sötåsenvägen för anslutning till korsning.

4 Mellan Sötåsenvägen och Kilenparken med anslutning mot befintlig
gång- och cykelväg mot Kilenskolan.

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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5 Utmed Örnstigen för anslutning mot Halnavägen och Moskogen.

6 Gubberogatan – Verkstadsgatan.

7 Allégatan - Stora Bergsgatan - Kilsgatan

8 Stora Bergsgatan – Kilsgatan - Norra Bergsgatan

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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KORSNINGAR
Nedan visas korsningar som ska binda samman det befintliga nätet
Beslut om investeringsnivåer tas vid ordinarie beslut om budget.
I ett flertal är gator och vägar Trafikverkets ansvar och utförande
och genomförande kan endast ske i samtycke med dem.

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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KORSNINGAR

( se karta föregående sida )

20 Göta kanal

En central del av både Väst – öst stråket och Kanalstråket är passagen över Göta kanal. För att
stråken ska upplevas både var trygga, säkra och framför allt den genaste vägen behöver passagen
över kanalen ske centralt. Vid tunnelundergången under järnvägen vid resecentrum är det en
naturlig koppling mellan väster och öster i Töreboda.
För att stråken ska ha en god tillgänglighet tidsmässigt, är öppningsbar bro en lösning. Under Göta
kanals högsäsong behöver bron vara uppställd endast dagtid och under dessa timmar används
färjan Lina som flyttas till denna plats. Detta innebär överfart på bro alla tider förutom dagtid juni,
juli och augusti.
Markområdet kring den nya förbindelsen behöver uppgraderas.

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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21 Kungsgatan vid Resecentrum

En befintlig mycket trafikerad korsning som också är en knutpunkt för alla gång- och cykelstråken.
Då Kungsgatan är Trafikverkets ansvar, sker utförande och genomförande i samråd med dem.

22 Sötåsenvägen vid Skeppargatan

En befintlig korsning i ”Väst- öst stråket”. Då Sötåsenvägen är Trafikverkets ansvar sker utförande
och genomförande i samråd med dem.

23 Kanalvägen - Kyrkogatan

Korsningen över Kanalvägen ingår i ”Kanalstråket” och är tillsammans med korsningen över
Kyrkogatan den viktiga kopplingen mellan gästhamnen och centrum. Då Kyrkogatan är
Trafikverkets ansvar, sker utförande och genomförande i samråd med dem.

24 Stora Bergsgatan - Kyrkogatan

En stundtals mycket trafikerad korsning där ”Norr – söder stråket” passerar.

Då Kyrkogatan är Trafikverkets ansvar, sker utförande och genomförande i samråd med dem.

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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25 Storgatan vid Centralskolan

En korsning i anslutning till Centralskolan. Då Storgatan är Trafikverkets ansvar, sker utförande och

genomförande i samråd med dem.

26 Storgatan - Börstorpsgatan

En befintlig korsning i ”Väst- öst stråket”. Då Storgatan är Trafikverketsansvar, sker utförande och
genomförande i samråd med dem.

27 Borrebodagatan vid Storgatan

En befintlig korsning där en gång och cykelväg i nord- sydlig riktning avlutas
utan över fart över Borrebodagatan Då Borrebodagatan och Storgatan är
Trafikverketsansvar, sker utförande och genomförande i samråd med dem.

28 Borrebodagatan vid Industrigatan/ Torstorpsgatan

En befintlig korsning med övergångsställe som behöver utvecklas för säkrare överfart. Då
Borrebodagatan är Trafikverkets ansvar, sker utförande och genomförande i samråd med dem.

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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STRÅK
Stråk Väster – öster – Grön linje
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Stråk norr – söder – Gul linje
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Göta Kanalstråket - Blå linje

För att göra det möjligt med cykelväg utmed hela kanalen mellan Sjötorp och Karlsborg har beslut
tagits att planera för en komplettering av Göta kanalleden mellan Tåtorp och Halna. Dock
förutsätter detta att berörda markägare godkänner detta.
Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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Göta Kanalleden är även del av Västgötaleden som även på detta sätt får möjlighet till en annan
sträckning liksom Sverigeleden, se blå linje på karta nedan.

VÄSTGÖTALEDEN
Leden knyter samman komunerna i Västergötland och är ca 110 mil. I Töreboda kommun sträcker
sig leden från Mariestad till Borrud- Färed – Håsentorp – Fredsberg – Hajstorp - Töreboda Jonsboda - Vassbacken och följer sedan Sverigeleden genom Halna mot Undenäs.

SVERIGELEDEN
Leden går från Helsingborg till Karesuando, ca 262 mil. I Töreboda kommun sträcker sig leden från
Tidan till Lagerfors – Vassbacken - Halna mot Undenäs.

Komplettering
Götakanalleden

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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ÄLGARÅS

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018

18

NY GÅNG- OCH CYKELVÄG
Förlängning av genomfartsstråket söderut utmed Skolgatan fram till Älgarås kyrka.

KORSNING
Korsning över Tivedsvägen mot Älgarås Servicehus.

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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MOHOLM

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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NY GÅNG- OCH CYKELVÄG

Komplettering av genomfartsstråket. Tibrovägen från Idrottsgatan till Mo kyrka.
Ny gång- och cykelväg från Tibrovägen via Idrottsgatan – Mogatan – Skolgatan till
Moholms skola

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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SKYLTAR
Skyltning av gång- och cykelvägar utförs i största möjliga utsträckning i nedanstående utförande.

Bilden visar befintlig skylt vid gång- och cykelvägen utmed Sötåsenvägen.

För att det ska bli enklare att gå eller cykla och för att stråken ska hänga ihop måste skyltning och
information bli bättre. Bra och tydlig information om stråkens sträckning gör att det blir enklare
och därmed mer attraktivt att gå eller cykla. Vägvisningen markerar cyklisternas plats i
transportsystemet och fungerar även som marknadsföring av cykeln. Det visar att kommunen ser
seriöst på cykel som ett alternativt färdmedel.

Vägvisning med avståndangivelser
Vägvisning på gång- och är en viktig del av orienterbarheten. Det ger både nyinflyttade, övriga
invånare och besökare bättre möjligheter att orientera sig och hitta snabba, säkra vägar.
Vägvisningsskyltar med avståndsangivelser till målpunkter monteras utmed stråken i utförande
som bild nedan dvs samma utförande som design som AB Göta kanalbolag har utmed kanalen.

VÄSTER – ÖSTER STRÅKET ( Grön)
Vägvisningsskyltar vid Björkängsskolan, Torget väster vid kommunhuset, Torget öster vid
”Rådhuset”, Storgatan vid Resecentrum, Öster och väster om ny bro över Göta kanal,
Sötåsenvägen, Kilenskolan, Töreshov och Mostugan.
NORR – SÖDER STRÅKET ( Gul )
Vägvisningsskyltar vid Gastorp, Kyrkogatan, Allégatan, Torget väster vid kommunhuset, Torget
öster vid ”Rådhuset” Storgatan vid Resecentrum, Borrebodagatan, Industrigatan och
Rotkilengatan.
KANALSTRÅKET ( Blå )
Vägvisningsskyltar vid Gastorpbron, Gästhamnen, vägbron, Kyrkogatan, Storgatan vid
Resecentrum, Öster och väster om ny bro över Göta kanal och Rotkilenbron.
Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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BELYSNING
Huvudprincipen är att alla befintliga och nya gång- och cykelvägar har belysning med modern
LED teknik. Vid utsatta korsningar med väg kan dessa belysas extra tydligt.

INFORMATION

Information om gång och cykelvägar behöver ske på olika sätt och är en viktig del för att gång- och
cykelvägar används. Därför behöver kartor med information utvecklas både fysiska och webb.
Cykelkarta övergripande över hela kommunen med anslutningar till cykelleder, grannkommuner
Göta kanal samt för tätorterna Töreboda, Moholm och Älgarås.
Dessutom behöver en app för mobiltelefon, surfplattor mm tas fram, för att enkelt vägleda både
kommuninnevånare och besökare om besöksmål och information om dessa.

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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CYKELPARKERING

Attraktiva cykelparkeringar är viktiga för att öka cyklingen. En bra cykelparkering behöver vara
lättillgänglig, gärna klimatskyddad och utformad så att stöldrisken minimeras. Läget, närheten
och på vägen till målet är en av de viktigaste aspekterna.
Cykelparkeringen är yteffektiv då 10 cyklar tar samma yta som 1 parkerad bil.
CYKELPARKERINGAR UPPGRADERAS OCH ANORDNAS PÅ FÖLJANDE PLATSER.
Björkängsskolan, Vårdcentrum, Bergmansgården, Centralskolan, Badhuset, Visthuset,
Gästhamnen, Campingbadet, Torget väster vid ICA och Kommunhus, vid ”Rådhuset”
Resecentrum väster och öster, Ny lekpark i Kilen, Kilenskolan, Töreshov, Mostugan.
Vid Resecentrum utformas cykelparkeringar till viss del under tak och om möjligt inlåst i ett
uppvärmt cykelgarage med möjlighet till laddning av elcyklar och förvaring av t ex hjälm och
överdragskläder.

CYKELSERVICE
I centrum vid kommunhuset anordnas en allmän luftpump samt verktyg mm för enklare
cykelreparationer.

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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SAMMANFATTNING OCH BERÄKNAD KOSTNAD
Obs! Numrering avser ej prioriteringsordning.

GÅNG- OCH CYKELVÄG

LÄNGD

BERÄKNAD KOSTNAD

TÖREBODA
1
2
3
4
5
6
7
8

20
21
22
23
24
25
26

PARKGATAN
ANSLUTNING NY BRO ÖSTER
SÖTÅSENVÄGEN
SÖTÅSENVÄGEN KILENPARKEN
ÖRNSTIGEN
GUBBEROGATAN . VERKSTADSGATAN
STORA BERGSGATAN SÖDRA DELEN
STORA BERGSGATAN NORRA DELEN

100
100
50
200
200
200
400
400

KORSNINGAR
GÖTA KANAL VID RESECENTRUM exkl ny bro
KUNGSGATAN VID RESECENTRUM*
SÖTÅSENVÄGEN VID SKEPPARGATAN*
KANALVÄGEN – KYRKOGATAN*
STORA BERGSGATAN - KYRKOGATAN*
STORGATAN – VID CENTRALSKOLAN*
STORGATAN – BÖRSTORPGATAN*

300 000
100 000
50 000
200 000
600 000
200 000
1 200 000
1 200 000

100 000
700 000
100 000
400 000
200 000
50 000
500 000

ÄLGARÅS
GÅNG- OCH CYKELVÄG SKOLGATAN
KORSNING TIVEDSGATAN

200

200 000
50 000

600
200

2 000 000
200 000

MOHOLM
GÅNG- OCH CYKELVÄG TIBROVÄGEN*
GÅNG- OCH CYKELVÄG SKOLGATAN
SKYLTAR - VÄGVISNING
INKL KOMPLETTERING ÖVRIGA GC VÄGAR

200 000

CYKELPARKERINGAR
CYKELSTÄLL INKL MARKARBETEN

150 000

*i samarbete med Trafikverket

Statsbidrag
Varje år kan kommunen ansöka om statlig medfinansiering (statsbidrag) till miljö- och
trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar. När det gällercykelvägar prioriteras
åtgärder som utökar och binder samman befintligt nät. Söks varje år. Beroende på vilka
sträckor som kommunen får statsbidrag för kan dessa styra prioriteringsordning.
Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Utvecklingsenheten

Utvecklingsplan Förslaghandling februari 2018
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-19

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 249

Dnr 2017/00516

Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda
och Gullspångs kommuner
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår respektive kommunfullmäktige att anta
Trafiksäkerhetsprogrammet för Mariestad, Töreboda och Gullspång
Tekniska nämnden översänder även förslag till trafiksäkerhetsprogram för Mariestads,
Töreboda och Gullspångs kommuner till MTG styrgrupp för påseende innan beslut i
kommunfullmäktige.
Bakgrund
I september 2014 gav Teknisk nämnden (TN § 200) Verksamhet teknik i uppdrag att se
över och eventuellt revidera trafiksäkerhetsprogrammet.
Tidigare trafiksäkerhetsprogram som finns antaget är från 2008-2011 med tillhörande
handlingsplan. Efter det har ingen uppdatering/revidering genomförts. Med anledning av
detta har en större genomgång och omarbetning genomförts och verksamhet teknik har nu
tagit fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram med ett nytt upplägg.
Det nya trafiksäkerhetsprogrammet bygger på två delar. Den första delen
”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång” beskriver bland annat
bakgrund till nationella trafiksäkerhetsarbetet, nuläget i kommunerna samt ett antal
fokusområden som kommunen ska arbeta med för att uppnå en säkre trafikmiljö och bidra
till att de nationella målen uppfylls. Ett annat syfte md trafiksäkerhetsprogrammet är att ge
stöd i hur vi arbetar med olika åtgärder för att skapa en säker trafikmiljö och genomföra
åtgärder på de ställen där de ger bäst effekt samt ge en tydlig bild av detta till invånarna i de
tre kommunerna.
Till detta trafiksäkerhetsprogram kommer det att upprättas handlingsplaner, en för
respektive kommun, som kontinuerligt uppdateras med konkreta förslag på åtgärder som
behövs. Ändringar och tillägg kommer att behövas i handlingsplanerna då saker förändras
och nya behov uppstår till skillnad från programmet som är mer bestående över tid och
inte har samma behov av uppdateringar.
Verksamhet teknik har reviderat trafiksäkerhetsprogrammet och föreslår nu Tekniska
nämnden att föreslå respektive kommunfullmäktige att anta ”Trafiksäkerhetsprogram för
Mariestad, Töreboda och Gullspång”.
Arbetsutskottets förslag
Överensstämmer med tekniska nämndens beslut med kompletteringen att förslag till
trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner översänds till
MTG styrgrupp för påseende innan beslut i kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-12-19

Tekniska nämnden
Tn § 249 (forts.)

Dnr 2017/00516

Behandling på sammanträdet
Lars-Åke Bergman (S) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att förslag till
trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner översänds till
MTG styrgrupp för påseende innan beslut i kommunfullmäktige.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
samt Bergmans (S) tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt
förslagen.
Underlag för beslut
Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Trafiksäkerhetsprogram för Mariestads kommun 2008 – 2011.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk chef
Michael Nordin ”Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner”.
Expedierats till:
MTG Styrgrupp
Kommunfullmäktige Mariestad
Kommunfullmäktige Töreboda
Kommunfullmäktige Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Trafiksäkerhetsprogram
för Mariestad, Töreboda och Gullspång

Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2018-xx-xx, § x
Antagen av Kommunfullmäktige Töreboda 2018-xx-xx, § x
Antagen av Kommunfullmäktige Gullspång 2018-xx-xx, § x
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Inledning
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Den är fastställd genom beslut i
riksdagen 1997. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för
livet i vägtrafiken. Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och
fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas
mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet.
Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att
människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra
olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör
misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte.
Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador.
Trafikanterna har ansvar för att visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken samt att följa
trafikreglerna. Om trafikanterna inte kan, förmår eller vill ta sin del av ansvaret, återgår
ansvaret till systemutformarna att vidta ytterligare insatser för att motverka att människor inte
ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Kommunernas roll
Syftet med det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet är att med utgångspunkt i Nollvisionen
visa på vad som är kommunernas ansvar för att bidra till att de nationella målen uppfylls.
Vidare ska trafiksäkerhetsprogrammet visa på vilka åtgärder kommunerna behöver arbeta med
och genomföra för att öka trafiksäkerheten och bidra till måluppfyllelsen.
Mariestad, Töreboda och Gullspång ska bidra till att det nationella målet om att minska antalet
döda i trafiken till 220 st. samt att allvarligt skadade ska minska med 25 % till år 2020 uppfylls.
Mål för trafiksäkerhet i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner fram till år 2020:
 Antalet döda och svårt skadade till följd av trafikolyckor bör i enlighet med
nollvisionen fortlöpande minska
 Ingen ska dödas på det kommunala vägnätet år 2020
Det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet ska ge en bild av trafiksäkerhetsläget för
kommunerna, visa på vilka åtgärder som genomförts utmed det kommunala vägnätet samt vad
som ytterligare behöver genomföras för ökad trafiksäkerhet. Till detta trafiksäkerhetsprogram
följer tre handlingsplaner, en för respektive kommun, som innehåller konkreta förslag och
åtgärdslistor till åtgärder som behövs. Ändringar och tillägg kommer att behövas i
handlingsplanerna då saker förändras och nya behov uppstår.

Mål
Antalet döda och svårt skadade till följd av trafikolyckor bör i enlighet med nollvisionen
fortlöpande minska på det kommunala vägnätet
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Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet definieras enligt nationalencyklopedin som resultatet av åtgärder för att minska
olycks- och skaderiskerna i trafiken. I praktisk planering kan begreppet enklast definieras som
låg risk för personskador i trafiken.

Nollvisionen – nationellt trafiksäkerhetsarbete
Hösten 1997 antog riksdagen Nollvisionen vilken skulle ligga till grunden för
trafiksäkerhetsarbetet. Därmed gick man från att lägga kraften på att förebygga olyckor till att
fokusera på att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. En viktig del med Nollvisionen är
det systematiska arbetet mot mål och samverkan mellan aktörer. Nollvisionen bygger på
konkreta delmål med årliga uppföljningar och analyser.
Sedan 1997 har det hänt mycket på de svenska vägarna. Cirkulationsplatser, mitträcken, alkolås
och trafiksäkerhetskameror är några av de innovationer som höjt säkerheten på vägarna. Från
1997 till 2016 halverades antalet omkomna i trafikolyckor, men de sista åren har dock en platå
nåtts. Därför antog regeringen den 1 september 2016 ett inriktningsdokument för
trafiksäkerheten, Nystart för Nollvisionen.
Nollvisionens mål är att antalet dödade ska halveras till 220 st. och antalet allvarligt skadade
ska minska med 25 procent mellan åren 2007-2020.
Områden som bör prioriteras är:
 Ökad hastighetsefterlevnad
 Ökat fokus på oskyddade trafikanter (inkl. ökad hjälmanvändning)
 Ökad andel vägar/gator med säkra hastighetsnivåer
 Ökad andel nykter trafik
 Ökad andel säkra bilar
Ökad hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå nuvarande etappmål.
Trafiksäkerhetsarbetet bör på lång sikt även inkludera fallolyckor bland gående och dödsfall
till följd av självmord. Dessa händelser klassas i dagsläget inte som trafikolyckor men står ändå
för en betydande andel av de som omkommer och skadas allvarligt i transportsystemet.
Till etappmålen finns ett antal indikatorer – prioriterade insatsområden. Indikatorerna är
följande och mäts varje år som en del av uppföljningen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät
Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät
Nykter trafik
Bältesanvändning
Hjälmanvändning – cyklister och mopedister
Säkra personbilar
Säkra motorcyklar (ABS)
Säkra statliga vägar
Säkra GCM-passager
Drift- och underhåll på cykelvägar i tätort
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Kommunernas trafiksäkerhetsarbete
Mariestads, Töreboda och Gullspångs huvudansvar för trafiksäkerhetsarbetet ligger
hos Tekniska nämnden. 1996 beslutade tekniska nämnden att tillsätta ett kommunalt
trafiksäkerhetsråd (LOTS). LOTS arbetade aktivt med att öka trafiksäkerheten och
belysa frågor kring detta genom samarbete med andra aktörer. Sedan ett antal år har
LOTS upphört och arbetet och frågorna kring trafiksäkerhet ingår numera som ett
av fyra fokusområden inom det brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Hastighetens betydelse
För att minska risken för att dö eller skadas allvarligt i trafiken är hastigheten avgörande. En
minskning av hastigheten medför dels att olyckor kan undvikas och dels att skadeföljden blir
mindre allvarlig. Enligt Nollvisionen bör den verkliga hastigheten inom tättbebyggt område
uppgå till högst 30 km/tim inom de delar av gatunätet där gående och cyklister blandas med
biltrafik, s.k. blandtrafik. Många kommuner har arbetat medvetet med att säkerställa en verklig
hastighet om 30 km/tim i bl.a. bostadsområden och centrumområden samt vid viktiga gångoch cykelpassager.
Förutom att en verklig hastighet om 30 km/tim ger goda säkerhetsvinster vid blandtrafik,
stödjer låga fordonshastigheter ett mer socialt och jämlikt samspel mellan bilister, cyklister och
fotgängare. Ett bättre samspel ökar fotgängare och cyklisters tillgänglighet och bidrar till en
mer attraktiv och trygg tätortstrafik.
Krockvåldskurvan visar hur fordonets hastighet vid påkörning påverkar den oskyddade
trafikantens chans till överlevnad och chans att inte skadas allvarligt. För att få så stor
utväxling som möjligt av de åtgärder som vidtas så är det önskvärt att påkörningshastigheten
mellan bil och fotgängare inte överskrider 30 km/tim.

Källa: Handboken ”Rätt fart i staden”, VV och SKL 2008
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Med anledning av ovanstående resonemang kring hastighetens betydelse är det viktigt att
fordonen har låga hastigheter på de ställen där oskyddade trafikanters väg korsar
motorfordonens väg, både längs med och tvärs.
För att kunna erbjuda säkra och trygga övergångsställen bör dessa vara hastighetssäkrade, så
att fordonens hastighet inte överskrider 30 km/tim. För att garantera max 30 km/tim krävs att
övergångstället höjs upp eller förses med gupp. Om det av olika anledningar (t.ex. problem
med vibrationer) inte går att bygga upphöjningar/gupp kan sidoförskjutningar av olika slag
uppnå en del av effekten med låga hastigheter. Kan inte ett trafiksäkert och
hastighetsbegränsat övergångsställe skapas är det att bättre att göra en passage, ett ställe där
man har skapat en möjlighet att korsa gatan t.ex. genom sänkta kantstenar, utan att märka ut
det som övergångsställe. En passage innebär att fotgängaren/cyklisten får ta ett större ansvar
men det inger inte den falska trygghet som ett övergångsställe kan göra där man lever i tron att
alla bilar ska stanna.

Trygghet
När man pratar om trafiksäkerhet är det viktigt att skilja på säkerhet och trygghet. I korthet
kan trygghet i trafiken beskrivas som människors subjektiva upplevelse av att det är säkert att
vistas i trafiken. Tryggheten beror på vilken risk den enskilda personen upplever och detta
överensstämmer inte alltid med den verkliga olycksrisken. En trafikmiljö som uppfattas som
otrygg av trafikanten kan vara oväntat trafiksäker likväl som att en trafikmiljö som upplevs
som trygg av den enskilde trafikanten inte alltid är så trafiksäker som graden av upplevd
trygghet ger sken av.
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Nulägesbeskrivning
Mariestad, Töreboda och Gullspång har en gemensam teknisk nämnd som ansvarar
för den kommunala väghållningen och kommunernas trafiksäkerhetsarbete.
Åtgärder som genomförts de senaste åren för ökad trafiksäkerhet är många. I alla tre
kommuner har nya gång- och cykelvägar byggts, trafiksäkerhetshöjande åtgärder
kring skolor, trafiksäkra korsningar för oskyddade trafikanter amt ombyggnationer
av korsningar där olyckor varit vanligt förekommande. Kommunerna arbetar även
aktivt med säkra arbeten på väg. Det innebär att all personal som arbetar i eller vid
trafikerade ytor utbildas och uppfyller samma krav som Trafikverket ställer på de
som arbetar på det statliga vägnätet.
Verksamheten har även ansökt om och beviljats statlig medfinansiering till bland
annat nya gång- och cykelvägar, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och
åtgärder vid skolor.

Hastigheter
I Mariestad, Töreboda och Gullspång finns idag varierande hastighetsbegränsningar.
I vissa av tätorterna har 40 km/tim införts medan de på de flesta håll fortfarande är
bashastighet 50 km/tim. Vid skolor och förskolor förekommer 30 km/tim med
varierande utredning. Tekniska nämnden beslutade under hösten 2017 att uppdra
verksamhet teknik att införa likvärdiga hastigheter vid alla skolor och förskolor som
ligger i direkt eller nära anslutning till bilvägar. Hastighetsbegränsningarna ska vara
30 km/tim vid skolor och 30 km/tim vardagar 7-17 vid förskolor.
En av de största utmaningarna för alla landets kommuner är bristen på hastighetsefterlevnad
och det är viktigt att kommunerna bidrar med en vägutformning som stämmer överens med
den hastighet som eftersträvas. Samtidigt är det viktigt att fordonsförare ändrar sin inställning
och attityd till hastighetsöverträdelser och inser vikten av att hålla de hastighetsbegränsningar
som finns på vårt vägnät för att bidra till att ingen ska dö eller skadas allvarligt i en
trafikolycka.

Övergångsställen och passager
I Mariestads, Töreboda och Gullspång har många hastighetssäkringar genomförts på gång-,
cykel-, och mopedpassager (GCM-passager). Detta har framför allt skett i anslutning till skolor
och utmed skolvägar samt på större stråk där många oskyddade trafikanter rör sig. Samtidigt
har man för ett antal år sedan gjort en översyn av alla övergångsställen och tagit bort de som
inte bedömts som säkra. Detta arbete har genomförts framförallt i Mariestad och bör fortsätta
i Töreboda och Gullspång.

Gång- och cykelvägnät
I Mariestad finns en cykelnätsplan framtagen som visar på hur gång- och cykelvägnätet ska
byggas ut. Den har också lett till en satsning på upprustning av gång- och cykelvägnätet som
baseras på en inventering som gjorts. I Töreboda pågår ett arbete med en liknande plan som
väntas antas under 2018. I Gullspång finns ingen cykelnätsplan men behov finns av att
sammanställa detta för att kunna peka ut var och hur gång- och cykelvägnätet bör byggas ut.
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Olycksstatistik - STRADA
STRADA är en nationell databas där alla trafikolyckor rapporters in. Insamlad data består dels
av polisrapporterade trafikolyckor samt av sjukhuset inrapporterade olyckor. Det är från
denna databas som den nationella statistiken baseras.
Dödsolyckorna inom MTG är till stor del ute på det statliga vägnätet, men det har förekommit
dödsolyckor även på det kommunala vägnätet. De dödsolyckor som skett på det kommunala
vägnätet har varit i Mariestad och har till stor del varit olyckor mellan motorfordon och
cyklister. Flera av olyckorna har inträffat i korsningar där cyklister korsat bilväg. De
förolyckade har i flera fall varit äldre som inte burit cykelhjälm. Vad gäller olyckor med
allvarliga skador så har det förekommit en del singelolyckor med motorfordon samt en del
singelolyckor för fotgängare.
Med hjälp av STRADA kan olycksläget granskas noggrannare vilket kommer ske under
framtagandet av handlingsplanerna. Detta för att kunna se om det finns områden/platser som
är i större behov av åtgärder än andra på grund av olycksläget.

Övrigt
Andra åtgärder som genomförs för att öka trafiksäkerheten är information om växtlighetens
betydelse i gatumiljön. Det är lika viktig att kommunen sköter sin växtlighet som att enskilda
fastighetsägare med tomt ut mot gata/gångbana/cykelbana gör det. Här används broschyren
klipp häcken från Sveriges Kommuner och Landsting som informationsmaterial samtidigt som
en rutin finns framtagen för hur enskilda fastighetsägares växtlighet hanteras genom
information och sedan föreläggande om att väghållaren kan åtgärda växtligheten.
En trafikmiljö med god tillgänglighet bidrar även till att trafiksäkerheten blir bättre.
Tillgänglighetsinventeringar med förslag på åtgärder för enkelt avhjälpta hinder (HIN) finns
för alla tre kommuner och många åtgärder är genomförda utifrån det underlaget. Även
tillgängliga busshållplatser är viktigt och varje år byggs några om, ofta med bidrag från
Trafikverket.
InfraControl är ett synpunktshanteringssystem som infördes i början av 2017. Systemet
innebär att invånarna i alla tre kommuner via hemsidorna eller en app kan lämna synpunkter
och göra felanmälningar. När en synpunkt eller en felanmälan inkommer skickas den till rätt
person direkt som kan åtgärda felet eller svara på synpunkten och återkoppling sker
kontinuerligt till uppgiftslämnaren. En fördel med systemet är att det går lätt att få en
överblick över inkomna synpunkter vilket gör att om flera synpunkter rör samma ärende så är
det en bra grund för beslut om eventuella åtgärder.
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Strategier
Följande strategier ska ligga till grund för allt trafiksäkerhetsarbete inom Mariestad, Töreboda
och Gullspång. De är framtagna med hänsyn till Nollvisionens indikatorer och dess etappmål
om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i en trafikolycka. Strategierna ska även ge stöd till de
åtgärder som föreslås i handlingsplanerna. Åtgärder som syftar till att förbättra
trafiksäkerheten för barn, äldre och funktionsnedsatta bör prioriteras. Takten för
genomförandet av strategierna i form av åtgärder enligt handlingsplanerna bestäms av de
tillgängliga medel som avsätts till Tekniska nämnden och verksamhet teknik.

Hastighet
Vi ska arbeta för att våra gator ska vara utformade på ett sådant sätt att de inbjuder till att
hastighetsbegränsningarna hålls. Det ska vara låga hastigheter på gator där blandtrafik
förekommer, i korsningar med större trafikmängder samt på de ställen där oskyddade
trafikanter har behov av att korsa bilvägen. Gator som är att betrakta som huvudvägar och
gator där busstrafik går ska ha god framkomlighet där de inte är i konflikt med oskyddade
trafikanter. Lägre hastigheter innebär också mindre buller vilket påverkar närmiljö för t.ex.
boende.

Gatornas utformning ska stödja bilisterna till att hålla rätt hastighet

Gupp/farthinder
Vi ska arbeta för att våra gator ska vara utformade för att bidra till att bilisterna håller den
hastighetsgräns som anses lämplig i förhållande till omgivningen. Farthinder av olika slag ska i
första hand placeras på ställen där oskyddade trafikanter förekommer på samma ytor som
motorfordon på gator med genomfartrafik och där hastigheten och trafikintensiteten är hög.

Farthinder kan anläggas på gator där genomfartstrafik förekommer och gång- och
cykelväg saknas och där höga hastigheter förekommer

Övergångsställen och passager
Vi ska arbeta för att alla utmärkta övergångställen ska vara hastighetssäkrade till 30 km/tim för
att erbjuda hög trafiksäkerhet och trygghet. Där hastighetssäkring inte är möjlig bör passager
anläggas.

Alla utmärkta GCM-passager ska vara hastighetssäkrade till 30 km/tim
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Gång- och cykelvägnätet
Vi ska arbeta för ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät för att separera fotgängare och cyklister
från motorfordon på de större gatorna/huvudvägnätet. Vidare ska vi arbeta för att drift och
underhåll av gång- och cykelbanor är av god standard och att ett utpekat huvudvägnät för
gång- och cykeltrafik prioriteras vid snöröjning/sandupptagning för att minska risken för att
singelolyckor med fotgängare och cyklist förekommer

Gång- och cykelvägnätet ska fortsätta utvecklas för att separera oskyddade trafikanter
från motorfordon
Drift- och underhåll ska ske på ett sådant sätt att risken för olyckor minimeras

Belysning
Vi ska arbeta för att ytor där oskyddade trafikanter vistas ska vara väl belysta för god
trafiksäkerhet och trygghet. Alla nya gång- och cykelbanor som byggs ska förses med
belysning. Befintliga gång- och cykelvägar ska vid behov förses med belysning. Vidare ska vi
arbeta för att alla övergångsställen ska vara väl upplysta för ökad säkerhet och trygghet.

Alla nya gång- och cykelvägar som byggs ska ha belysning
Alla befintliga gång- och cykelvägar som idag saknar belysning ska utredas och förses
med belysning om behov finns
Alla övergångsställen ska vara väl belysta

Samverkan
Vi ska arbeta för att belysa trafiksäkerhetsfrågan inom alla verksamheter inom kommunen.
Vidare ska samverkan ske med andra aktörer och myndigheter så som Polisen,
Räddningstjänst, Trafikverket, Västtrafik med flera.

Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet ska ske mellan olika verksamheter inom
kommunen
Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet ska ske med externa aktörer
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minska med 300 tkr för Töreboda kommun (pga. LED-belysningen) och öka med
50 tkr för Gullspångs kommun. Dessutom behöver VA-taxan höjas med 4,5 %
(Mariestad), 7 % (Töreboda) respektive 3 % (Gullspång).
IT-chefen MTG Christofer Olsson redogör för IT-nämndens omvärldsanalys - budget 2019, lagförändringar, volymförändringar, nya/förändrade behov och effektiviseringar. IT-nämnden har inget behov av utökad budget (då den nya kostnadsfördelningen medför att ökade volymer och kostnader hanteras av respektive verksamhet) förutom 720 tkr till e-tjänsteplattformen (i materialet står felaktigt 840
tkr).
Lönechef MTG Arvo Niiholm föredrog lönenämndens omvärldsanalys vid lönenämndens sammanträde.

5. Trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, Dnr MTG 2018/2
Teknisk chef Michael Nordin informerar att trafiksäkerhetsprogrammet för
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har behandlats i kommunfullmäktige i Mariestads kommun och i kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspångs
kommun.

Förslaget antogs i kommunfullmäktige i Mariestads kommun med justeringen att
meningen?Alla nya gång- och cykelvägar som byggs ska ha belysning" på sidan 11
ändras till "Alla nya gång- och cykelvägar som byggs ska i möjligaste mån ha
belysning".

6. MTG-avtalen, Dnr MTG 2017/2
Johan Abrahamsson (M) föreslog vid MTG styrgrupps sammanträde den 25 oktober 2017 att MTG-avtalen revideras när det gäller antalet ledamöter och ersättare i
tekniska nämnden och i miljö- och byggnadsnämnden samt redaktionellt och
språkmässigt om så behövs. Han föreslog att antalet ledamöter och ersättare itekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden utökas till 15 och att Mariestads
kommun utser 7 ledamöter och ersättare, Töreboda kommun 5 och Gullspångs
kommun 3.

MTG styrgrupp beslutade vid samma sammanträde att uppdra till kommuncheferna att revidera MTG-avtalen så att antalet ledamöter och ersättare i tekniska

nämnden och miljö- och byggnadsnämnden utökas till 15 och att Mariestads kommun utser 71edamöter och ersättare, Töreboda kommun 5 och Gullspångs kommun 3, samt redaktionellt och språkligt om så behövs.
Kommuncheferna lämnade vid MTG styrgrupps sammanträde den 19 december
2017 förslag till reviderade reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden. MTG styrgrupp beslutade vid samma sammanträde att rekommendera kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att anta upprättade förslag
till reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden med no-
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teringen att § 28 i miljö- och byggnadsnämndens reglemente respektive § 19 i tekniska nämndens reglemente om justering av protokoll och anslag anpassas till den
nya digitala anslagstavlan.

Handlingarna i ärendet har till dagens sammanträde kompletterats med förslag till
reviderade samverkansavtal för mi5ö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslut:

Sffrgruppen rekommenderar kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att
anta upprättade förslag till samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden och
tekniska nämnden.

7. Avfallstaxa, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), Dnr MTG 2018/4
Ordföranden informerar att kommunerna kommer att få ett nytt taxeförslag från
AOS.

8. Framtida samarbeten inom MTG - förslag HR, Dnr MTG 2017/6
MTG styrgrupp beslutade den 19 december 2017 att uppdra till kommuncheferna
att lämna förslag om samarbete inom HR vid nästa sammanträde den 31 januari
2018.

Kommunchef Kristofer Svensson lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslut:

Sffrgruppen uppdrar åt kommuncheferna att arbeta vidare med frågan.

9. Sammanträdet avslutas

Ordförande Bengt Sjöberg (M) tackar alla och förklarar sammanträdet avslutat.
Nästa sammanträde är den 5 april 2018 kl. 8.30 i Hova.

Mariana Franken
sekreterare
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Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp

Tid:

2018-Ol-31 kl. 13.30-16.00

Plats:

Konferensrummet Klockaren Björkängen, Töreboda

Närvarande:

Bengt Sjöberg (M), Töreboda kommun, ordförande
Björn Thodenius (M), Gullspångs kommun
Bo Hagström (C), Gullspångs kommun
Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun
Ida Ekeroth (S), Mariestads kommun
Johan Abrahamsson (M), Mariestads kommun
Kenneth Carlsson (S), Töreboda kommun
Rune Skogsberg (C), Mariestads kommun

Anders Bernhall, ekonomichef Töreboda och Gullspångs kommuner, punkt 1-4
Christofer Olsson, IT-chef MTG, punkt 1-4
Elisabeth Olsson, kommunchef, Gullspångs kommun
Jonas Eriksson, ekonomichef, Mariestads kommun, punkt 1-4
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1. Inledning
Ordförande Bengt Sjöberg (M) hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.
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Samverkansavtal för gemensam
miljö- och byggnadsnämnd
För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
Detta avtal reglerar gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala miljö- och
byggverksamheterna.
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2007 en gemensam miljöoch byggnadsnämnd. Det ursprungliga samverkansavtalet fastställdes av kommunfullmäktige i de
samverkande kommunerna i november respektive december år 2006.
Utöver vad som följer av lag gäller detta samverkansavtal och upprättat reglemente för den
gemensamma nämnden.

§1

Samverkande kommuner

Genom detta avtal, gällande från 2017-01-01, ska Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner,
nedan kallade medlemskommunerna, samverka kring myndighetsutövningen i lagstadgade
kommunala åtaganden rörande miljö- och byggverksamheterna och vad som därmed hänger
samman.
Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 3a 9 § Kommunallagen genom inrättande
av en gemensam nämnd kallad miljö- och byggnadsnämnden med tillhörande gemensam förvaltning.

§2

Värdkommun

Miljö- och byggnadsnämnden ska ingå i Mariestads kommun och dess politiska organisation. Miljöoch byggnadsnämndens verksamhet och administration ska ingå i Mariestads kommuns förvaltning
och vara lokaliserad i Mariestad.

§3

Ändamål och verksamhet

Samverkan i enlighet med detta avtal syftar till att säkerställa att miljö- och byggnadsnämnden fullgör
medlemskommunernas uppgifter inom byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive
livsmedelskontroll samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden
inom byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.
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Samverkan i enlighet med detta avtal ska vidare syfta till att:

- Verkställa Säkerställa en väl fungerande kommunal myndighetsutövning inom miljö- och
byggnadsområdet till minst den nivå som gällande lagstiftning anger.

- Skapa förutsättningar för en optimering av resursutnyttjande och ekonomi jämfört med om
medlemskommunerna ska bedriva motsvarande verksamhet var för sig.

- Bidra till att tillhandahålla en god samlad kompetens för kommunspecifika frågor för var och en
av medlemskommunerna kring strategiska miljöfrågor, naturvårdsfrågor, frågor relaterade till
den byggda miljön m.m.

§4

Ansvar

Till miljö- och byggnadsnämnden överlåts de befogenheter och skyldigheter som annars ankommer
på enskild medlemskommun enligt vad som anges i upprättat reglemente.
Miljö- och byggnadsnämndens myndighetsutövning ska verkställas till minst den nivå som gällande
lagstiftning anger. Servicenivån gentemot allmänheten ska vara lika i medlemskommunerna.
Verksamhet miljö- och bygg ska svara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt
planera och administrera nämndens verksamhet.
Utöver vad som följer detta avtal och upprättat reglemente har miljö- och byggnadsnämnden även
vissa kommunspecifika åtaganden, se bilaga 1.
När medlemskommun har behov av kompetens som miljö- och byggnadsnämnden har tillgång till,
men som går utanför nämndens ordinarie ansvarsområde, kan nämnden tillhandahålla tjänster i mån
av tid. Med nämndens ansvarsområde avses i detta sammanhang de uppgifter som följer av detta
avtal och upprättat reglemente.
Nämnden får endast tillhandahålla sådana tjänster som omtalats i föregående stycke i den mån detta
inte påverkar nämndens ordinarie verksamhet negativt. Den kommun som efterfrågar tjänster, som
inte omfattas av detta avtal, ska stå för de kostnader som kan knytas till den beställda tjänsten.

§5

Egendom

Medlemskommunerna har i samband med bildandet av den gemensamma nämnden överlåtit till
värdkommunen den lösa egendom som använts av de nämnder som tidigare fullgjorde de uppgifter
som efter 2007-01-01 fullgörs av den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.
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§6

Försäkring

Det åligger värdkommunen att tillse att personal och egendom vid miljö- och byggnadsnämnden
hålls försäkrad samt att miljö- och byggnadsnämndens verksamhet omfattas av ansvarsförsäkring.
Egendom ska försäkras till fullt belopp.

§7

Arkiv

Efter 2007-01-01 är värdkommunen arkivansvarig för alla handlingar och dokument i miljö- och
byggnadsnämndens vård.
Arkivansvar för handlingar från tiden före 2007-01-01 kvarligger hos respektive medlemskommun.
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.
Om samverkansavtalet upphör att gälla ska handling som hör till viss kommun överlåtas utan
kostnad till respektive medlemskommun. Handling som inte hör till viss kommun ska kvarstanna i
värdkommunens vård. Medlemskommun ska emellertid ha obegränsad tillgång till sådan handling.
Om medlemskommun så begär ska värdkommunen tillhandahålla en kopia av handlingen. Kostnad
som uppstår för att framställa kopia ska betalas av den kommun som begär kopian.

§8

Ekonomi och finansiering av nämndens verksamhet

Medlemskommunerna ska finansiera de kostnader som uppstår i miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet. Med kostnader avses i detta sammanhang totala faktiska kostnader minskat med totala
faktiska intäkter.
Varje kommun ska årligen erlägga 1 700 000 kr för att täcka den gemensamma nämndens
verksamhet mot varje medlemskommun (grundbeloppet). Den del av nettobidraget som kvarstår när
det sammanlagda grundbeloppet frånräknas ska fördelas efter antalet invånare i respektive kommun
per 31 december två år före varje verksamhetsår (kommunbidraget). Utjämning ska ske till
procenttal med en decimal. Grundbeloppet ska inte indexjusteras.
15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november ska 1/4 av Töreboda kommuns respektive
Gullspångs kommuns andel av grundbelopp och kommunbidrag faktureras respektive kommun.
Eventuella över- och underskott vid årets slut ska normalt ombudgeteras i sin helhet. Eventuella
ombudgeteringar av överskott ska dock föregås av en begäran från miljö- och byggnadsnämnden
med efterföljande prövning i kommunstyrelsen i Mariestad. Före beslut skall samråd genomföras
med övriga kommuner. Detta regleras av värdkommunens styrprinciper.
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Om kommunstyrelsen i Mariestad beslutar att hela eller delar av över- eller underskottet inte ska
ombudgeteras ska dessa medel fördelas efter antalet invånare i varje kommun per 31 december året
före varje verksamhetsår och utjämning ske till procenttal med en decimal.
Slutlig reglering av slutligt kommunbidrag från medlemskommun för visst år ska ske senast 15
februari efter utgången av aktuellt verksamhetsår.
De gemensamma nämndernas Miljö- och byggnadsnämndens ekonomi- och verksamhetsplanering följer
värdkommunens regler. Samråd avseende budget och tidplan ska enligt kommunallagen 8 kap. 4 § 9
kap 26 § ske med de samverkande kommunerna. Detta samråd sker inom ramen för MTGstyrgrupp.
Värdkommunen ska, efter rekommendation från MTG-styrgrupp, fastställa drift- och
investeringsbudgeten för de gemensamma nämnderna miljö- och byggnadsnämnden. Värdkommunen ska
kommunicera förslaget till budgetramar med de övriga två kommunerna senast den 1 maj årligen.

§9

Taxor

Det åligger kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta om taxor. Det finns dock en
ambition att det ska råda samma taxor avseende konstruktion och belopp i medlemskommunerna.
Eventuella differenser avseende belopp ska regleras separat via kommunbidrag.

§ 10

Medelsförvaltning och kostnadsredovisning

Värdkommunen förvaltar den gemensamma nämndens medel och svarar för att erforderlig revision
sker. Övriga medlemskommuner har rätt till löpande insyn i redovisningen.
Miljö- och byggnadsnämnden ska till respektive fullmäktige i medlemskommunerna kvartalsvis
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

§ 11

Antal ledamöter och ersättare i nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden består av 13 15 ledamöter och 13 15 ersättare. Mariestads kommun
ska utse 6 sju ledamöter och 6 sju ersättare. Töreboda kommun ska utse 4 fem ledamöter och 4 fem
ersättare. Gullspångs kommun ska utse 3 ledamöter och 3 ersättare.
Arvoden och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska bekostas av respektive
kommun för sina förtroendevalda. Ersättning ingår ej i bidraget enligt § 8.
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§ 12

Ordförandeskap

För miljö- och byggnadsnämnden ska det finnas en ordförande, en första vice ordförande samt en
andra vice ordförande bland ledamöterna. Dessa ska utgöra nämndens presidium. Oppositionen i de
tre kommunerna har rätt att utse en gemensam representant i presidiet.
Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse ordförande, första vice ordförande respektive
andra vice ordförande. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot avser.
Ordförandeskapet ska rotera mellan medlemskommunerna enligt följande:

- Mandatperioden 2015-2018 nominerades nämndens ordförande av Gullspångs kommun. Första

vice respektive andra vice ordförande nominerades av Mariestads respektive Töreboda kommun.

- Mandatperioden 2019-2022 ska nämndens ordförande nomineras av Mariestads kommun.

Första vice respektive andre vice ordförande ska nomineras av Töreboda respektive Gullspångs
kommun.

- Mandatperioden 2023-2026 ska nämndens ordförande nomineras av Töreboda kommun. Första
vice respektive andre vice ordförande ska nomineras av Gullspångs respektive Mariestads
kommun.

Nämndens presidium har ingen formell funktion i ärendeberedningen inför nämndens
sammanträden utöver vad som anges i kommunallagen. Ärenden till miljö- och byggnadsnämnden
ska beredas i enlighet med beslut § 38/2012 i värdkommunens kommunfullmäktige.

§ 13

Arbetsutskott

Miljö- och byggnadsnämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett
arbetsutskott ska detta bestå av tre ledamöter och tre ersättare alternativt fem ledamöter med fem
ersättare. Består arbetsutskottet av tre ledamöter ska Mariestads kommun utse en ledamot och en
ersättare, Töreboda kommun en ledamot och en ersättare och Gullspångs kommun en ledamot och
en ersättare. Består arbetsutskottet av fem ledamöter Av dessa ska Mariestads kommun välja två
ledamöter och två ersättare, Töreboda kommun två ledamöter och två ersättare och Gullspångs
kommun en ledamot och en ersättare.
Arbetsutskottet svarar för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut.
Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas.
Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för
samma tid som de har invalts i nämnden. Miljö- och byggnadsnämnden väljer för den tid som
nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande.
Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt i då de tjänstgör.
Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet.
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§ 14

Mandatperiod

Mandatperioden för miljö- och byggnadsnämnden ska vara fyra år räknat från 1 januari året efter det
att allmänna val till fullmäktige hållits i riket.

§ 15

Närvarorätt vid nämndens sammanträden

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om närvarorätt för tjänstemän, förtroendevalda utanför
nämndens verksamhetsområde och huruvida nämndens sammanträden ska vara öppna för
allmänheten.

§ 16

Reglemente

Vid sidan av detta avtal finns ett reglemente upprättat som ska gälla för nämndens verksamhet.
Reglementet och ändringar i detta ska fastställas av kommunfullmäktige i samtliga
medlemskommuner för att vara giltigt.

§ 17

Anställda vid verksamhet miljö- och bygg

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen. Innan
verksamhetschef tillsätts ska kommunstyrelsen i Mariestads kommun samråda med miljö- och
byggnadsnämnden och den referensgrupp som avses i § 18.
Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde.
Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska verksamhetschefens
beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.
Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som
värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för samtliga
kommunala tjänster.

§ 18

Referensgrupp

En referensgrupp bestående av kommuncheferna i medlemskommunerna ska finnas för att bereda
frågor avseende resursfördelning, budgetdialog, prioritering m.m.

§ 19

Lokaler

Värdkommunen svarar för att ändamålsenliga lokaler upplåts för verksamhet miljö och bygg.
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§ 20

Omförhandling av avtalet

Om förutsättningarna för att samarbeta enligt detta avtal avsevärt förändras får avtalet
omförhandlas.

§ 21

Giltighet

Detta avtal gäller tills vidare. Detta avtal ersätter tidigare ingånget avtal daterat 2007-01-01.
Avtalet ska sägas upp senast 24 månader före utgången av en mandatperiod.
Detta avtal gäller först sedan samtliga medlemskommuner godkänt avtalet.

§ 22

Avveckling/utträde

I det fall den gemensamma verksamheten avvecklas eller någon kommun begär utträde sker
förhandling i särskild ordning om hur avvecklingskostnaderna ska fördelas.

§ 23

Tvist

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.
Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.
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För Mariestads kommun, 2018-

____________________________________

____________________________________

Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande

Lars Arvidsson Kristofer Svensson
Kommunchef

För Töreboda kommun, 2018-

____________________________________

____________________________________

Bengt Sjöberg
Kommunstyrelsens ordförande

Per-Ola Hedberg
Kommunchef

För Gullspångs kommun, 2018-

____________________________________

____________________________________

Carina Gullberg
Kommunstyrelsens ordförande

Elisabeth Olsson
Kommunchef
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Bilaga 1:

Miljö- och byggnadsnämndens kommunspecifika åtaganden
Miljö- och byggnadsnämnden kan tillhandahålla tjänster till medlemskommunerna som ligger
utanför nämndens ansvarsområde då det inte påverkar ordinarie arbete negativt.
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha tillgång till den kompetens som uppdraget kräver.
I samband med bildandet av den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden under år 2006
definierades vissa arbetsuppgifter som skulle ingå i nämndens fortsatta uppdrag men som mer var
att betrakta som kommunspecifika. Exempel på dessa uppdrag är följande:
Kalkning i Töreboda kommun
-

Finansieras med bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tillhandahåller arbetsinsatsen som motsvarar c:a 30 procent av en
heltidstjänst.

Projekt Gullspångslaxen
-

Miljö- och byggnadsnämnden tillhandahåller arbetsinsatsen som motsvarar c:a 30 procent av en
heltidstjänst

Strategisk miljöplanering
Strategisk miljöplanering innefattar uppdrag inom ramen för framtagande av nya översiktsplaner,
detaljplaner, klimat- och energiplaner, naturvårdsplaner m.m.
-

Ett generellt uppdrag där arbetsinsatsen är beroende av vilket planarbete som pågår i respektive
kommun. Vissa planer upprättas gemensamt av de tre kommunerna.

-

Total möjlig arbetsinsats utan separat debitering motsvarar 75 procent av en heltidstjänst
fördelat på flera handläggare.

Deltagande i projekt
Deltagande i olika projekt som är specifika för en eller flera kommuner i MTG medlemskommuner.
Exempelvis teknikutvecklingsprojekt och administrativa projekt.
I vissa fall har medverkan varit så omfattande att miljö- och byggnadsnämnden inte haft utrymme
inom ordinarie verksamhetsramar. Tjänsten har då finansieras genom interndebitering. Exempel på
detta är omfattande fysisk planering som byggnadsprojekt.
Vissa åtaganden som endast berör en eller två av de samverkande kommunerna har tillkommit.
Dessa åtaganden finansieras genom extern debitering. Exempel på detta är administrativ hjälp till
Tidans Vattenvårdsförbund vilket motsvarar 20 procent av en heltidstjänst.
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Naturvårdsuppdrag
Vid etableringen av den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden år 2007 bedömdes de totala
resurserna för dessa uppdrag uppgå till 1,5 tjänst men att avgränsningen mot naturvårdsuppdraget
varit svår att göra.
-

Naturvårdsuppdragen motsvarar c:a 30 procent av en heltidstjänst, exklusive de uppdrag som
finansieras med externa medel.
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Samverkansavtal
för gemensam

Teknisk nämnd
Mariestad, Töreboda och Gullspång

Antaget av:
Kommunfullmäktige
Mariestad 2016-12-12
Töreboda 2016-12-19
Gullspång 2016-12-12
Reviderat av
Kommunfullmäktige
Mariestad 2018Töreboda 2018Gullspång 2018-

Samverkansavtal för gemensam
Teknisk nämnd
För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
Detta avtal reglerar gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala tekniska
verksamheterna.
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2008 en gemensam
teknisk nämnd. Det ursprungliga samverkansavtalet fastställdes av kommunfullmäktige i de
samverkande kommunerna i maj 2007.
Utöver vad som följer av lag gäller detta samverkansavtal och upprättat reglemente för den
gemensamma nämnden.
§1

Samverkande kommuner

Genom detta avtal, gällande från 2017-01-01, ska Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner,
nedan kallade medlemskommunerna, samverka i gemensam teknisk förvaltning med verksamheterna
Va, gator, vägar, parker, allmänna platser, kart- och mätningsverksamhet, städ, bostadsanpassning
(avser Töreboda och Gullspångs kommuner), byggnadsverksamhet samt fastighetsförvaltning.
Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 3a 9 § Kommunallagen genom inrättande
av en gemensam nämnd kallad Tekniska nämnden med tillhörande gemensam förvaltning.
§2

Värdkommun

Tekniska nämnden ska ingå i Mariestads kommun och dess politiska organisation. Administration
och ledningsfunktioner inom verksamhet teknik ska ingå i Mariestads kommuns förvaltning och
vara lokaliserad i Mariestad.
§3

Ändamål och verksamhet

Samverkan i enlighet med detta avtal syftar till att säkerställa att tekniska nämnden fullgör
medlemskommunernas uppgifter inom verksamheterna enligt § 1.
Samverkan i enlighet med detta avtal ska vidare syfta till att:

- Verkställa en väl fungerande kommunal teknisk verksamhet till minst den nivå som gällande
lagstiftning, samverkansavtal samt överenskommelser anger.
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- Skapa förutsättningar för en optimering av resursutnyttjande och ekonomi jämfört med om
medlemskommunerna ska bedriva motsvarande verksamhet var för sig.

- Bidra till att tillhandahålla en god samlad kompetens för kommunaltekniska frågor för var och
en av medlemskommunerna.

§4

Ansvar

Till tekniska nämnden överlåts de befogenheter och skyldigheter som annars ankommer på enskild
medlemskommun enligt vad som anges i upprättat reglemente.
Servicenivån gentemot allmänheten skall anpassas till överenskommelsen med respektive
medlemskommun.
Verksamhet teknik ska svara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och
administrera nämndens verksamhet.
När medlemskommun har behov av kompetens som tekniska nämnden har tillgång till, men som
går utanför nämndens ordinarie ansvarsområde, kan nämnden tillhandahålla tjänster i mån av tid.
Med nämndens ansvarsområde avses i detta sammanhang de uppgifter som följer av detta avtal och
upprättat reglemente.
Nämnden får endast tillhandahålla sådana tjänster som omtalats i föregående stycke i den mån detta
inte påverkar nämndens ordinarie verksamhet negativt. Den kommun som efterfrågar tjänster som
inte omfattas av detta avtal ska stå för de kostnader som kan knytas till den beställda tjänsten.
§5

Egendom

Fast egendom
Anläggningar såsom fastigheter, gator, parker, reningsverk m.m. ska ägas och handläggas av
respektive kommun. Ny- eller reinvestering i sådan typ av anläggning skall även fortsättningsvis
bokföras på detta sätt.
De kapitalkostnader som härrör från sådana anläggningar i Töreboda och Gullspångs kommun skall
faktureras Mariestad regelbundet, då det är där som den totala kostnaden ska ligga.
Lös egendom
I samband med att den gemensamma tekniska nämnden etablerades 2008-01-01 övertog
värdkommunen mindre anläggningar såsom maskiner, fordon, och inventarier samt lager från
Töreboda och Gullspångs kommuner till det bokförda värdet. Eventuell nyinvestering budgeteras
och bokförs i Mariestads investeringsbudget och kapitalkostnaden bokförs i Mariestads kommuns
driftbudget för respektive kommun.
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§6

Försäkring

Det åligger värdkommunen att tillse att personal och egendom vid tekniska nämnden hålls försäkrad
samt att tekniska nämndens verksamhet omfattas av ansvarsförsäkring. Egendom ska försäkras till
fullvärdesbelopp. Försäkring avseende fast egendom ansvarar respektive kommun för.
§7

Arkiv

Efter 2008-01-01 är värdkommunen arkivansvarig för alla handlingar och dokument i tekniska
nämndens vård.
Arkivansvar för handlingar från tiden före 2008-01-01 kvarligger hos respektive medlemskommun.
Tekniska nämnden ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.
Om samverkansavtalet upphör att gälla ska handling som hör till viss kommun överlåtas utan
kostnad till respektive medlemskommun. Handling som inte hör till viss kommun ska kvarstanna i
värdkommunens vård. Medlemskommun ska emellertid ha obegränsad tillgång till sådan handling.
Om medlemskommun så begär ska värdkommunen tillhandahålla en kopia av handlingen. Kostnad
som uppstår för att framställa kopia ska betalas av den kommun som begär kopian.
§8

Ekonomi och finansiering av nämndens verksamhet

Förslag: En gemensam grundfinansiering av ledningsfunktioner och administration, ekonomi m.m.
Driftbudget
De olika verksamheterna budgeteras efter de enskilda förutsättningarna, det vill säga vilket uppdrag
respektive samverkanskommun givit tekniska nämnden. Tydlig avgränsning i budgeten görs såväl
Budgeten ska avgränsas tydligt mellan kommunerna som och mellan de olika verksamheterna.
Investeringsbudget
Respektive kommun lägger sin beslutar om investeringsbudget avseende fasta anläggningstillgångar.
När det gäller de Avseende lösa anläggningstillgångarna (maskiner, fordon) läggs denna budget i
tekniska nämnden beslutar tekniska nämnden om budget och investeringarna bokförs därefter i
Mariestads kommun. Mariestad kommun är även huvudman vid leasing. Kapitalkostnad respektive
leasingkostnad redovisas i Mariestads kommuns driftbudget för respektive kommun.
Kapitalkostnaden kommer att finnas med som underlag vid prissättning av maskiner och fordon.
Attesträtt
Teknisk personal som ansvarar för investeringar i fasta anläggningar ges ska erhålla en speciell
delegations- och attesträtt av Töreboda respektive Gullspångs kommun då det handlar om avser två
juridiska personer. Personal anställd av Mariestads kommun kan ta beslut om/attestera en
investering som kommer att bli en anläggningstillgång ägd av antingen Töreboda eller Gullspångs
kommun.
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De gemensamma nämndernas Tekniska nämndens ekonomi- och verksamhetsplanering följer
värdkommunens regler. Samråd avseende budget och tidplan ska enligt kommunallagen 8 kap. 4 § 9
kap 26 § ske med de samverkande kommunerna. Detta samråd sker inom ramen för MTGstyrgrupp.
Värdkommunen ska, efter rekommendation från MTG-styrgrupp, fastställa drift- och
investeringsbudgeten för de gemensamma nämnderna Tekniska nämnden. Värdkommunen ska
kommunicera förslaget till budgetramar med de övriga två kommunerna senast den 1 maj årligen.
§9

Taxor

Differentierade taxor skall tillämpas. Respektive samverkanskommun beslutar om gällande taxor
inför verksamhetsåret vilka skall anpassas till kostnaderna inom respektive taxekollektiv. Det åligger
kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta om taxor.
§ 10

Medelsförvaltning och kostnadsredovisning

Värdkommunen förvaltar den gemensamma nämndens medel och svarar för att erforderlig revision
sker. Övriga medlemskommuner har rätt till löpande insyn i redovisningen.
Tekniska nämnden ska till respektive fullmäktige i medlemskommunerna kvartalsvis rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
Töreboda och Gullspångs kommuner kommer fyra gånger per år att överföra kommunala
skattemedel till Mariestad. Det ska ske mot faktura en gång per kvartal, den 15: e i kvartalens andra
månaden. De skattemedel som överförs är de budgeterade medel respektive kommun erhållit avsatt
för teknisk verksamhet. Förutsättningen för de beloppen är att uppdragen inte förändras. För att
kontinuerligt kontrollera ekonomin mot uppdragen skall tekniska nämnden till respektive
fullmäktige i medlemskommunerna kvartalsvis vid de tillfällen som kommunerna bestämmer,
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
Om någon av kommunerna blir tvungna att justera detta belopp måste även uppdraget justeras och
tvärtom. Vid årets slut kommer resultatet att regleras mot Töreboda och Gullspångs kommuner
respektive medlemskommun.
§ 11

Antal ledamöter och ersättare i nämnden

Tekniska nämnden består av 13 15 ledamöter och 13 15 ersättare. Mariestads kommun ska utse 6
sju ledamöter och 6 sju ersättare. Töreboda kommun ska utse 4 fem ledamöter och 4 fem ersättare.
Gullspångs kommun ska utse 3 ledamöter och 3 ersättare.
§ 12

Ordförandeskap

För tekniska nämnden ska det finnas en ordförande, en första vice ordförande samt en andra vice
ordförande bland ledamöterna. Dessa ska utgöra nämndens presidium.
4

Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse ordförande, första vice ordförande respektive
andra vice ordförande. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot avser.
Ordförandeskapet ska rotera mellan medlemskommunerna enligt följande:

- Mandatperioden 2015-2018 nominerades nämndens ordförande av Gullspångs kommun. Första

vice respektive andra vice ordförande nominerades av Mariestads respektive Töreboda kommun.

- Mandatperioden 2019-2022 ska nämndens ordförande nomineras av Mariestads kommun.

Första vice respektive andre vice ordförande ska nomineras av Töreboda respektive Gullspångs
kommun.

- Mandatperioden 2023-2026 ska nämndens ordförande nomineras av Töreboda kommun. Första
vice respektive andre vice ordförande ska nomineras av Gullspångs respektive Mariestads
kommun.

Nämndens presidium har ingen formell funktion i ärendeberedningen inför nämndens
sammanträden utöver vad som anges i kommunallagen. Ärenden till tekniska nämnden ska beredas i
enlighet med beslut § 38/2012 i värdkommunens kommunfullmäktige.
§ 13

Arbetsutskott

Tekniska nämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett arbetsutskott ska
detta bestå fem ledamöter med fem ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun välja två ledamöter
och två ersättare, Töreboda kommun två ledamöter och två ersättare och Gullspångs kommun en
ledamot och en ersättare.
Arbetsutskottet svarar för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut.
Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas.
Ledamöter och ersättare i utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma
tid som de har invalts i nämnden. Tekniska nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer
bland utskottets ledamöter en ordförande, och 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
Om ordförande på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag,
får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra
ordförandes uppgifter.
Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt då de tjänstgör.
Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet.
§ 14

Mandatperiod

Mandatperioden för tekniska nämnden ska vara fyra år räknat från 1 januari året efter det att
allmänna val till fullmäktige hållits i riket.

5

§ 15

Närvarorätt vid nämndens sammanträden

Tekniska nämnden beslutar om närvarorätt för tjänstemän, förtroendevalda utanför nämndens
verksamhetsområde och huruvida nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten.
§ 16

Reglemente

Vid sidan av detta avtal finns ett reglemente upprättat som ska gälla för nämndens verksamhet.
Reglementet och ändringar i detta ska fastställas av kommunfullmäktige i samtliga
medlemskommuner för att vara giltigt.
§ 17

Anställda vid verksamhet teknik

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen. Innan
verksamhetschef tillsätts ska kommunstyrelsen i Mariestads kommun samråda med tekniska
nämnden och den referensgrupp som avses i § 18.
Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde.
Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska verksamhetschefens
beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.
Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som
värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för samtliga
kommunala tjänster.
§ 18

Referensgrupp

En referensgrupp bestående av kommuncheferna i medlemskommunerna ska finnas för att bereda
frågor avseende resursfördelning, budgetdialog, prioritering m.m.
§ 19

Lokaler

Värdkommunen svarar för att ändamålsenliga lokaler upplåts för verksamhet teknik.
§ 20

Omförhandling av avtalet

Om förutsättningarna för att samarbeta enligt detta avtal avsevärt förändras får avtalet omförhandlas.
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§ 21

Giltighet

Detta avtal gäller tills vidare. Detta avtal ersätter tidigare ingånget avtal daterat 2008-01-01.
Avtalet ska sägas upp senast 24 månader före utgången av en mandatperiod.
Detta avtal gäller först sedan samtliga medlemskommuner godkänt avtalet.
§ 22

Avveckling/utträde

I det fall den gemensamma verksamheten avvecklas eller någon kommun begär utträde sker
förhandling i särskild ordning om hur avvecklingskostnaderna ska fördelas.
§ 23

Tvist

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.
Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.

För Mariestads kommun, 2018-

____________________________________

____________________________________

Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande

Lars Arvidsson Kristofer Svensson
Kommunchef

För Töreboda kommun, 2018-

____________________________________

____________________________________

Bengt Sjöberg
Kommunstyrelsens ordförande

Per-Ola Hedberg
Kommunchef

För Gullspångs kommun, 2018-

____________________________________

____________________________________

Carina Gullberg
Kommunstyrelsens ordförande

Elisabeth Olsson
Kommunchef
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Reglemente för gemensam miljö- och
byggnadsnämnd
För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2007 en gemensam miljöoch byggnadsnämnd.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna upprättat
samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
§1

Samverkande kommuner

Medlemmar i den gemensamma nämnden är Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Mariestads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mariestads kommuns
organisation.
Vad som i detta reglemente stadgas om medlemskommunerna ska även gälla för enskild
medlemskommun.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
§2

Ändamål

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör medlemskommunernas uppgifter inom byggnadsväsendet,
miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet enligt vad som
stadgas enligt §§ 3-13 i detta reglemente.
Utöver vad som följer detta reglemente och upprättat avtal har miljö- och byggnadsnämnden även
vissa kommunspecifika åtaganden, se bilaga 1.
§3

Uppgifter enligt speciallagstiftning

Miljö- och byggnadsnämnden ska:

- Svara för prövning av dispenser och tillsyn av naturvården som ankommer på

medlemskommunerna enligt miljöbalken i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd.
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- Svara för prövning av dispenser och för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna i fråga
om strandskydd.

- Initiera och bereda övriga ärenden som regleras av 7 kap. miljöbalken.
- Svara för prövning och tillsyn som ankommer på medlemskommunerna inom miljö- och

hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden, täkter samt kemiska produkter och
biotekniska organismer).

- Svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt miljöbalken vad gäller

vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, vilthägn, stängsel samt områden som omfattas av
krav på anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

- Svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som
annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den tillsyn
som ankommer på medlemskommunerna enligt miljöbalken vad gäller avfallshantering,
producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall.

- Utarbeta förslag på kommunala föreskrifter när det gäller människors hälsa.
- Utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av

medlemskommunerna och svara för provtagning som ålagts medlemskommunerna med
anledning av miljökvalitetsnormer.

§4

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den prövning och tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
§5

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kontroll och tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt Livsmedelslagen (2006:804) samt svara för rådgivning och information inom
området.
§6

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kontroll och tillsyn som ankommer på
medlemskommunerna enligt Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt svara för
rådgivning och information inom området.
§7

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn och prövning som ankommer på medlemskommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
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§8

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt
Strålskyddslagen (1998:220).
§9

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt
Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
§ 10

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt
Lag (2005:1248) om skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel.
§ 11

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för att vid behov förelägga fastighetsägare enligt 22 § Lagen
(2006:378) om lägenhetsregister.
§ 12

Miljö- och byggnadsnämnden svarar för de befogenheter och skyldigheter inom byggnadsväsendet
som ankommer på medlemskommunerna i egenskap av myndigheter enligt:

-

Anläggningslagen (1973:1149)

-

Fastighetsbildningskungörelsen (1971:762), med undantag av vad som stadgas i 3 och 5 §§

Anläggningskungörelsen (1973:1165)
Förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar
Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd.
Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader: 24-25 §§
Förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Lag (2006:545) om skyddsrum
Förordning (2006:638) om skyddsrum
Fastighetsbildningslagen (1970:988), med undantag av vad som stadgas i 4 kap. 2 §, 5 kap. 3 §
tredje stycket, 14 kap. 10 § och 16 kap. 14 §
Kulturmiljölagen (1988:950), med undantag av som stadgas i 4 kap. 15 §
Kulturmiljöförordningen (1988:1188)
Ledningsrättslagen (1973:1144)
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-

Ledningsrättskungörelsen (1973:1148)
Plan– och bygglagen (2010:900) med undantag av vad som stadgas om planläggning
Plan- och byggförordningen (2011:338)
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor: 3 kap. 1-3 §§ i den mån uppgift inte lagts på annat
kommunalt organ

- Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, i den mån uppgift inte lagts på annat
kommunalt organ.

Miljö- och byggnadsnämnden ska aktivt bistå kommunstyrelsen i respektive medlemskommun i
arbetet med att fullgöra de befogenheter som ankommer på kommunerna enligt 3-6 kap. och i övrigt
vad avser fysisk planering i plan- och bygglagen.
§ 13

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör även befogenheter och skyldigheter som följer av de
förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelser som anges i §§ 3-12.
Att nämndens uppdrag inte omfattar sådana befogenheter och skyldigheter som enligt lag
ankommer på kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen följer av 3 kap. 3a 13 § och 10 §§ 5 kap. 2
§ Kommunallagen (1991:900). Miljö- och byggnadsnämnden svarar dock för att initiera sådana
ärenden inom nämndens verksamhetsområde som det enligt lag ankommer på kommunfullmäktige
att besluta om.
Nämndens ansvar ska även omfatta skyldigheter och befogenheter som följer av ändrad eller ny
lagstiftning inom de sektorer som följer av detta reglemente.
§ 14

Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för
de personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet.
§ 15

Miljö- och byggnadsnämnden svarar för inlämnande av statistiska uppgifter som berör nämndens
verksamhetsområde som åligger medlemskommunerna enligt gällande författningar.
§ 16

Övrig verksamhet

I Miljö- och byggnadsnämndens styrfunktion ingår att:

- Leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheter för vilka miljö- och
byggnadsnämnden svarar:
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- Ta initiativ till förändringar av miljö- och byggnadsnämndens regelbestånd när behov föreligger.
- Tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som värdkommunens
fullmäktige har beslutat om, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt
bestämmelserna i detta reglemente.

- Tillse att uppföljning sker enligt givna anvisningar i värdkommunen och rapportera om hur

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporten
ska delges övriga medlemskommuner.

§ 17

Miljö- och byggnadsnämnden ska:

- Årligen upprätta förslag till drift- och investeringsbudget jämte underlag för den ekonomiska
flerårsplanen.

- Upprätta förslag till taxor och avgifter.
- Upprätta sektorsvisa verksamhetsplaner med riktlinjer och mål för respektive verksamhet.
- Följa utvecklingen inom medlemskommunerna och berörda förbund och sammanslutningar i

frågor som gäller miljö- och byggområdet och i övriga hänseenden som regleras i ovan nämnda
lagar och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden som omständigheterna påkallar eller
ankommer på medlemskommunerna.

- Medverka i planering där miljö- och byggfrågor eller andra frågor inom nämndens
verksamhetsområde berörs.

Nämnden har befogenhet att fastställa verksamhetens organisation utifrån föreliggande behov.
Att taxor ska fastställas av medlemskommunernas kommunfullmäktige framgår av Kommunallagen.
§ 18

Miljö- och byggnadsnämnden ska:

- Bistå allmänheten med information om nämndens verksamhet.
- Svara för upphandling och genomförande av kalkningsprojekt för sjöar och vattendrag i
medlemskommunerna.

- Samordna medlemskommunernas arbete med gestaltningsfrågor avseende den byggda miljön.
§ 19

Personalansvar

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen.
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Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde.
Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska verksamhetschefens
beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.
Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som
värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för samtliga
kommunala tjänster.
§ 20

Befogenhet att föra talan i mål, rättstvist och att ingå avtal

Miljö- och byggnadsnämnden ska i förekommande fall föra medlemskommunernas talan och fatta
de beslut som därmed hänger samman i mål och rättstvister som rör ärenden inom miljö- och
byggnadsnämndens område. Vidare ska nämnden träffa erforderliga överenskommelser om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning eller motsvarande inom nämndens område.
Vid förhyrning av lokaler hos extern hyresvärd ska värdkommunens kommunstyrelses medgivande
inhämtas innan avtal får tecknas.
Avtal som innefattar den övergripande verksamheten avseende mål, inriktning, omfattning och
dylikt ska underställas medlemskommunernas fullmäktigen för godkännande.

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsformer
§ 21

Sammansättning

Miljö- och byggnadsnämnden består av 13 15 ledamöter och 13 15 ersättare. Mariestads kommun
ska utse 6 sju ledamöter och 6 sju ersättare. Töreboda kommun ska utse 4 fem ledamöter och 4 fem
ersättare. Gullspångs kommun ska utse 3 ledamöter och 3 ersättare.
Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande, en första vice ordförande
samt en andra vice ordförande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till
ledamot avser.
Kommunerna har i särskild ordning träffat avtal om att uppdraget som ordförande, samt första vice
ordförande och andra vice ordförande ska rotera mellan medlemskommunerna.
§ 22

Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen om dessa inte
valts proportionellt.
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från
samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare
från ett annat parti.
§ 23

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om
ersättare från annat parti har trätt in.
§ 24

Inkallande av ersättare

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska själv
kalla ersättare. Om ledamoten inte kan kalla ersättare ska ledamoten snarast anmäla detta till miljöoch byggnadsnämndens sekreterare eller annan anställd vid administrativa enheten (sektor ledning).
Det åligger därvid administrativa enheten att kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan kallats in.
§ 25

Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller nämndens första vice ordföranden eller andra vice ordföranden kan delta
i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska den som varit ledamot längst tid i miljöoch byggnadsnämnden fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter tjänstgjort lika lång tid
ska den ledamot som är äldst vara ordförande.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får miljö- och byggnadsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.
§ 26

Sammanträden - Tidpunkt och plats

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden
sammanträder i värdkommunen om nämnden inte bestämmer annat.
§ 27

Sammanträden - Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
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Kallelsen och handlingar tillställs samtliga ledamöter och ersättare digitalt via Ciceron ”Assistenten”
senast sex dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Om varken ordföranden, första eller andra vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som
varit ledamot längst tid i miljö- och byggnadsnämnden fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera
ledamöter tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är äldst kalla till sammanträde.
§ 28

Justering av protokoll och anslag

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet.
Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar.
Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners anslagstavlor.
Nämndens sekreterare svarar för att tillkännagivanden anslås på anslagstavlorna i Mariestads,
Töreboda och Gullspångs kommuner. i värdkommunen. Nämndens sekreterare skickar kopia av
tillkännagivandet till kommunsekreterarna i Töreboda och Gullspångs kommuner.
§ 29

Närvaro- och yttranderätt

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar men har inte förslagsrätt vid
nämndens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har även rätt att få skiljaktig mening
antecknad i protokollet.
§ 30

Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
§ 31

Arbetsutskott

Miljö- och byggnadsnämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett
arbetsutskott ska detta bestå av tre ledamöter och tre ersättare alternativt fem ledamöter med fem
ersättare. Består arbetsutskottet av tre ledamöter ska Mariestads kommun utse en ledamot och en
ersättare, Töreboda kommun en ledamot och en ersättare och Gullspångs kommun en ledamot och
en ersättare. Består arbetsutskottet av fem ledamöter Av dessa ska Mariestads kommun välja två
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ledamöter och två ersättare, Töreboda kommun två ledamöter och två ersättare och Gullspångs
kommun en ledamot och en ersättare.
Arbetsutskottet svarar för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut.
Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas.
Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för
samma tid som de har invalts i nämnden. Miljö- och byggnadsnämnden väljer för den tid som
nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande.
Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt i då de tjänstgör.
Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet.
Paragraferna 21-32 gäller i tillämpliga delar även för arbetsutskottet.

§ 32

Arbetsutskottets sammanträden

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer och i övrigt när ordföranden
anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
§ 33

Beslutsförhet

Miljö- och byggnadsnämnden och dess arbetsutskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften
av ledamöterna är närvarande.
§ 34

Beredning

Ärenden till miljö- och byggnadsnämnden ska beredas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i
värdkommunen § 38/2012 om Kvalitetssäkring av beslutsunderlag och beredningsprocess.
§ 35

Delgivningsmottagare

Delgivning med Miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden, verksamhetschefen eller
annan anställd som nämnden bestämmer.
§ 36

Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- och byggnadsnämnden ska
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som handlagt respektive ärende.
Vid ordförandens förfall ska handlingen undertecknas av nämndens första vice ordförande.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
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§ 37

Delegation

Av miljö- och byggnadsnämndens delegationslista ska framgå de uppdrag nämnden har delegerat
och i vilken ordning anmälan av sådant beslut ska ske till nämnden.
§ 38

Inhämtande av yttranden

Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att infordra de yttranden och upplysningar från
medlemskommunernas organ och tjänstemän som erfordras för att miljö- och byggnadsnämnden
ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
§ 39

Samråd i vissa frågor

I ärenden som har betydelse för kommunal eller mellankommunal samhällsplanering och som avser
den fysiska miljön ska samråd ske i samband med beredningen av ärendet med berörda kommunala
organ eller förvaltningar i den medlemskommun som berörs av åtgärden. Samråd behöver endast
ske i ärenden som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
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Bilaga 1:

Miljö- och byggnadsnämndens kommunspecifika åtaganden
Miljö- och byggnadsnämnden kan tillhandahålla tjänster till medlemskommunerna som ligger
utanför nämndens ansvarsområde då det inte påverkar ordinarie arbete negativt.
Miljö- och byggnadsnämnden ska ha tillgång till den kompetens som uppdraget kräver.
I samband med bildandet av den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden under år 2006
definierades vissa arbetsuppgifter som skulle ingå i nämndens fortsatta uppdrag men som mer var
att betrakta som kommunspecifika. Exempel på dessa uppdrag är följande:
Kalkning i Töreboda kommun
-

Finansieras med bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tillhandahåller arbetsinsatsen som motsvarar c:a 30 procent av en
heltidstjänst.

Projekt Gullspångslaxen
-

Miljö- och byggnadsnämnden tillhandahåller arbetsinsatsen som motsvarar c:a 30 procent av en
heltidstjänst

Strategisk miljöplanering
Strategisk miljöplanering innefattar uppdrag inom ramen för framtagande av nya översiktsplaner,
detaljplaner, klimat- och energiplaner, naturvårdsplaner m.m.
-

Ett generellt uppdrag där arbetsinsatsen är beroende av vilket planarbete som pågår i respektive
kommun. Vissa planer upprättas gemensamt av de tre kommunerna.

-

Total möjlig arbetsinsats utan separat debitering motsvarar 75 procent av en heltidstjänst
fördelat på flera handläggare.

Deltagande i projekt
Deltagande i olika projekt som är specifika för en eller flera kommuner i MTG medlemskommuner.
Exempelvis teknikutvecklingsprojekt och administrativa projekt.
I vissa fall har medverkan varit så omfattande att miljö- och byggnadsnämnden inte haft utrymme
inom ordinarie verksamhetsramar. Tjänsten har då finansieras genom interndebitering. Exempel på
detta är omfattande fysisk planering som byggnadsprojekt.
Vissa åtaganden som endast berör en eller två av de samverkande kommunerna har tillkommit.
Dessa åtaganden finansieras genom extern debitering. Exempel på detta är administrativ hjälp till
Tidans Vattenvårdsförbund vilket motsvarar 20 procent av en heltidstjänst.

11

Naturvårdsuppdrag
Vid etableringen av den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden år 2007 bedömdes de totala
resurserna för dessa uppdrag uppgå till 1,5 tjänst men att avgränsningen mot naturvårdsuppdraget
varit svår att göra.
-

Naturvårdsuppdragen motsvarar c:a 30 procent av en heltidstjänst, exklusive de uppdrag som
finansieras med externa medel.
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Reglemente
Tekniska nämnden
Mariestad, Töreboda och Gullspång

Antaget av:
Kommunfullmäktige
Mariestad 2016-12-12
Töreboda 2016-12-19
Gullspång 2016-12-12
Reviderat av:
Kommunfullmäktige
Mariestad 2018Töreboda 2018Gullspång 2018-

Reglemente för gemensam teknisk
nämnd
För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2008 en gemensam
teknisk nämnd.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna upprättat
samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
§1

Samverkande kommuner

Medlemmar i den gemensamma nämnden är Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Mariestads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mariestads kommuns
organisation.
Vad som i detta reglemente stadgas om medlemskommunerna ska även gälla för enskild
medlemskommun.

Tekniska nämndens verksamhet
§2

Tekniska nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
värdkommunens fullmäktige har bestämt, de regler som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelserna i detta reglemente.
§3

Ändamål

Tekniska nämnden ansvarar för kommunernas vatten- och avloppsverk, gator, vägar, parker,
allmänna platser samt kart- och mätningsverksamheter.
§4

Tekniska nämnden ansvarar även för driften av kommunernas fastigheter/lokaler, städning av
lokaler samt bostadsanpassning (avser Töreboda och Gullspångs kommuner). Nämnden är
kommunernas samordnande och verkställande organ i fråga om husbyggnadsverksamhet avseende
nybyggnad samt större om- och tillbyggnader.
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§5

Uppgifter i enlighet med § 3

För verksamhetsområdet enligt tredje paragrafen åligger det tekniska nämnden särskilt att:
-

Förvalta kommunernas vatten- och avloppsanläggningar, park- och gatuanläggningar, allmänna
platser, stomnät och primärkartverk.

- Ansvara för att underhållsplaner upprättas och följs för kommunernas gator, vägar och

allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, parker, planteringar, lekplatser och liknande
anläggningar, parkeringsövervakning, (trafikfrågor) och kart- och mätverksamhet.

- Upprätta förslag till utbyggnad av ovannämnda objekt samt, inom ramen för anvisade medel,
verkställa utbyggnad enligt fastställda planer.

- Besluta i ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för att bruka

kommunernas allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt övriga taxor inom nämndens
verksamhetsområden.

- Verkställa av fullmäktige i respektive kommun antagna regler om bidrag till enskild väghållning.
- Vara kommunernas väghållningsmyndighet.
- Bevaka kommunernas rätt vid vägföreningar och samfälligheter,
- (Fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor).
§6

Uppgifter i enlighet med § 4

För den i fjärde paragrafen angivna husbyggnadsverksamheten och fastighetsförvaltningen åligger
det tekniska nämnden att till respektive kommun:

- Yttra sig över lokalbehovsprogram eller framlagda förslag om nybyggnad eller större om- och
tillbyggnad.

- Lägga fram förslag och begära anslag för byggobjektets genomförande.
- Tillse att vederbörliga tillstånd och beslut inhämtas samt att framställningar och rekvisitioner i
förekommande fall görs upprättas för erhållande av stats- eller andra bidrag för byggobjektets
genomförande.

- Anmäla till kommunstyrelsen tidplan och kostnader för byggobjektets genomförande.
- Att Kontinuerligt avrapportera till kommunstyrelsen vad avser omfattning, standard och
ekonomi av byggobjekten.

- Att Vara huvudansvarig för att byggobjekt hålls inom givna ekonomiska ramar.
- Så snart byggobjektet färdigställts anmäla detta till kommunstyrelsen och till fullmäktige
slutredovisa uppdraget (efter garantibesiktning).

- Förvalta kommunernas fastigheter samt svara för kommunernas inhyrda lokaler/fastigheter.
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- Verka för att kommunernas lokaler utnyttjas ekonomiskt och rationellt.
- Upprätta underhållsplaner och tillse att dessa följs.
- Besluta i ärenden angående utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av lokal/fastighet
som faller under nämndens förvaltning.

- Svara för kommunernas behov av lokalförsörjning.
- Svara för den lokalvårdande verksamheten i kommunernas egna och förhyrda lokaler såvida den
inte åligger annan nämnd eller styrelse.

§7

Utöver vad som har angetts i §§ 1-6 åligger det tekniska nämnden att med uppmärksamhet följa
utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde och hos respektive kommunfullmäktige,
kommunstyrelse eller andra nämnder samt hos andra myndigheter göra de framställningar som
bedöms påkallade.
§8

Övrig verksamhet

I tekniska nämndens styrfunktion ingår att:

- Leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheter för vilka tekniska nämnden
ansvarar.

- Tillse att uppföljning sker enligt givna anvisningar i värdkommunen och rapportera om hur

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporten
ska delges övriga medlemskommuner.

§9

Tekniska nämnden ska:

- Årligen upprätta förslag till drift- och investeringsbudget jämte underlag för den ekonomiska
flerårsplanen.

- Upprätta förslag till taxor och avgifter.
- Upprätta verksamhetsplaner med riktlinjer och mål för respektive verksamhet.
- Medverka i planering där frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs.
- Bistå allmänheten med information om nämndens verksamhet.
Nämnden har befogenhet att fastställa verksamhetens organisation utifrån föreliggande behov.
Att taxor ska fastställas av medlemskommunernas kommunfullmäktige framgår av Kommunallagen.

3

§ 10

Personalansvar

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen.
Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde.
Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska verksamhetschefens
beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.
Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som
värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för samtliga
kommunala tjänster.
§ 11

Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för de
personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet.

Tekniska nämndens arbetsformer
§ 12

Sammansättning

Tekniska nämnden består av 13 15 ledamöter och 13 15 ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun
välja 6 sju ledamöter och 6 sju ersättare, Töreboda kommun 4 fem ledamöter och 4 fem ersättare och
Gullspångs kommun 3 ledamöter och 3 ersättare.
Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande, en första vice ordförande
samt en andra vice ordförande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till
ledamot avser.
Kommunerna har i särskild ordning träffat avtal om att uppdraget som ordförande, samt första och
andra vice ordförande samt andre vice ordförande ska rotera mellan medlemskommunerna.
§ 13

Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen om dessa inte
valts proportionellt.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från
samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare
från ett annat parti.
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§ 14

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om
ersättare från annat parti har trätt in.
§ 15

Inkallande av ersättare

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska själv
kalla ersättare. Om ledamoten inte kan kalla ersättare ska ledamoten snarast anmäla detta till
nämndsekreteraren eller annan anställd vid administrativa enheten (sektor ledning). Det åligger
därvid administrativa enheten att kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och
som inte redan kallats in.
§ 16

Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller nämndens första eller andra vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska den som varit ledamot längst tid i nämnden
fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är
äldst vara ordförande.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för
under en längre tid får tekniska nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.
§ 17

Sammanträden - Tidpunkt och plats

Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden
sammanträder i värdkommunen om nämnden inte bestämmer annat.
§ 18

Sammanträden - Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen och handlingar ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare digitalt via Ciceron
”Assistenten” senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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Om varken ordföranden, första vice ordföranden eller andra vice ordföranden kan kalla till
sammanträde ska den som varit ledamot längst tid i nämnden fullgöra ordförandens uppgifter. Om
flera ledamöter tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är äldst kalla till sammanträde.
§ 19

Justering av protokoll och anslag

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet.
Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt innan nämnden justerar.
Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners anslagstavlor.
Nämndens sekreterare svarar för att tillkännagivanden anslås på anslagstavlorna i Mariestads,
Töreboda och Gullspångs kommuner.
i värdkommunen. Nämndens sekreterare skickar kopia av tillkännagivandet till kommunsekreterarna
i Töreboda och Gullspångs kommuner.
§ 20

Närvaro- och yttranderätt

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar men har inte förslagsrätt vid
nämndens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har även rätt att få skiljaktig mening
antecknad i protokollet.
§ 21

Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
§ 22

Arbetsutskott

Tekniska nämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett arbetsutskott ska
detta bestå fem ledamöter med fem ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun välja två ledamöter
och två ersättare, Töreboda kommun två ledamöter och två ersättare och Gullspångs kommun en
ledamot och en ersättare.
Arbetsutskottet svarar för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut.
Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas.
Ledamöter och ersättare i utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma
tid som de har invalts i nämnden. Tekniska nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer
bland utskottets ledamöter en ordförande, och 1:e en vice ordförande och 2:e vice ordförande.
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Om ordförande på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag,
får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra
ordförandes uppgifter.
Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt då de tjänstgör.
Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet.
Paragraferna 12-21 gäller i tillämpliga delar även för arbetsutskottet.
§ 23

Arbetsutskottets sammanträden

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid, som utskottet bestämmer och i övrigt när
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet. Justeringen av
arbetsutskottets protokoll tillkännages på samma sätt som gäller för nämndens protokoll.
§ 24

Beslutsförhet

Tekniska nämnden och dess arbetsutskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av
ledamöterna är närvarande.
§ 25

Beredning

Ärenden till tekniska nämnden ska beredas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i
värdkommunen § 38/2012 om Kvalitetssäkring av beslutsunderlag och beredningsprocess.
Arbetsutskottet ska regelmässigt lägga fram förslag till beslut i de ärenden som avgörs av tekniska
nämnden.
§ 26

Delgivningsmottagare

Delgivning med tekniska nämnden sker med ordföranden, verksamhetschefen eller annan anställd
som nämnden bestämmer.
§ 27

Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av tekniska nämnden ska undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av anställd som handlagt respektive ärende.
Vid ordförandens förfall ska handlingen undertecknas av nämndens första vice ordförande.
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I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

§ 28

Delegation

Av tekniska nämndens delegationslista ska framgå de uppdrag nämnden har delegerat och i vilken
ordning anmälan av sådant beslut ska ske till nämnden.
§ 29

Inhämtande av yttranden

Tekniska nämnden har rätt att infordra de yttranden och upplysningar från medlemskommunernas
organ och tjänstemän som erfordras för att nämnden ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
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Kommunstyrelsen

Revisionsrapport-Granskning av Internkontroll
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsens reglemente, första stycket, ändras till:
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsens befogenheter vad gäller
ekonomi- och personalärenden regleras även i ett styrdokument som för varje
mandatperiod antas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en mall för kommunens
granskningsplaner för internkontroll.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun
genomfört en granskning av intern kontroll. Granskningen visar att
kommunstyrelsen inte helt har en ändamålsenlig internkontroll. Utifrån
granskningen lämnar de förtroendevalda revisorerna följande
sammanfattande rekommendationer:


Föreslå för kommunfullmäktige att omvärdera beslutet att kommunens
styr- och ledningsprinciper ska antas årligen. Vi anser en uppdatering
per mandatperiod bör räcka förutsatt att ingen omfattande förändring
sker under mandatperioden.



Se över uppföljningsprocessen av granskningsplanerna för att
säkerställa att utvärderingen sker ändamålsenligt.



Ta fram en mall för kommunens internkontrollplaner för att skapa
stringens för att förenkla uppföljning- och utvärderingsprocessen av
planerna.

Töreboda 2018-01-29

Per-Ola Hedberg
Kommunchef
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Föt kännedom till:

Kommunfullmäktige
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Revisionsrapport - Granskning av Internkontroll
PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna iTöreboda kommun genomfört
en granskning av intern kontroll. Granskningen har sammanfattats i bifogade rappoit,
som revisorerna behandlat på sammanträde 2017-12-19.

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte helt har en ändamålsenlig internkontroll.
Utifrån granskningen lämnar vi följande sammanfattande rekommendationer:
Föreslå för kommunfullmäktige att omvärdera beslutet att kommunens styr- och
ledningsprinciper ska antas årligen. Vi anser en uppdatering per mandatperiod
bör räcka förutsatt att ingen omfattande förändring sker under mandatperioden.
Se över uppföljningsprocessen av granskningsplanerna för att säkerställa att
utvärderingen sker ändamålsenligt.
Ta fram en mall för kommunens internkontrollplaner för att skapa stringens för
att förenkla uppföljning- och utvärderingsprocessen av planerna.
Revisorerna beslutade att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen, och
Kommunfullmäktige för kännedom.
Revisorerna förväntar sig ett svar från Kommunstyrelsen med kommentarer till
påpekandena i rapporten och med förslag till åtgärder. Svaret bör vara revisorerna till
handa senast 2018-02-28.

För revisorerna i Töreboda kommun
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Sammaizj"atföing
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun genomfört en
granskning av kommunstyrelsens internkontroll. Granskningen syftar till att besvara följande
revisionsfråga: Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig internkontroll?
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen inte helt har en ändamålsenlig internkontroll.

Granskningens kontrollmål bedöms nedan:
Kontrollmål

Bedömning

Finns det ändamålsenliga reglementen och riktlinjer antagna?

Uppfyllt

Sker det en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering?

Delvis uppfyllt

Ar kommunstyrelsens underlag infor bedommng av hllfredsstallande
internkontroll ändamålsenlig?

Delvis uppfyllt

Kontrollmål i: Kommunstyrelsens ansvar för internkontroll omfattas av bestämmelserna i
kommunstyrelsens reglemente, kommunens lednings- och styrprinciper, och konkretiseras i
handboken för intern kontroll. Det finns en tydliggjord roll- och ansvarsfördelning för intern
kontroll samt tillämpningsregler som detaljerat beskriver processen för intern kontroll. Däremot har kommunens lednings- och styrprinciper inte antagits årligen i enlighet med de anvisningar som anges i kommunstyrelsens reglemente. Styr- och ledningsprinciperna är dock
reviderade 2015.
Kontrollmål 2: Varje verksamhetsområde har genomfört en enskild uppföljning av sina
respektive internkontrollmoment i enlighet med handboken för intern kontroll. Granskningen
visar dock att utvärderingen av uppföljningen inte är helt ändamålsenlig. Bland annat framkommer att utvärderingen av granskningsplanen för Utbildning och kultur saknar en förldaring till varför frånvaron ökat inom grund- och högstadieverksamheten samt riskerna med
detta.

Kontrollmål 3: Granskningen visar att uppföljningen av :?oi6 års granskningsplaner har
legat till grund för utformningen av :?oi7 års gransla'iingsplaner. Gransla'iingen visar även att
granskningsplanerna skiljer sig åt och att endast planen för kommunövergripande verksamhet
2017 innehåller riskbedömningar med tillhörande beskrivning av vad som ligger till grund för
bedömningen samt vilka konsekvenser som kan uppstå om risken inte hanteras.
Rekommendmioner

Utifrån gransla'iingens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
Föreslå för kommunfullmäktige att omvärdera beslutet att kommunens styr- och ledningsprinciper ska antas årligen. Vi anser en uppdatering per mandatperiod bör räcka
förutsatt att ingen omfattande förändring sker under mandatperioden.
Se över uppföljningsprocessen av granskningsplanerna för att säkerställa att utvärderingen sker ändamålsenligt.
Ta fram en mall för kommunens internkontrollplaner för att skapa stringens för att
förenkla uppfö5nings- och utvärderingsprocessen av planerna.
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1.

Inledning

x.x. Bakgrund
Revisorerna ska varje år uttala sig om ansvarsfrågan i revisionsberättelsen. En viktig del i
ansvarsutövandet är att bedöma kommunstyrelsens och nämndernas sätt att utöva kontroll över sin verksamhet. I Kommunallagen (1991:900) 6 kap 7 § anges:
"Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i en-

lighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller fir verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. i6 § har
lämnats över till någon annan".

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt reglemente för intern kontroll. Av reglementet
framgår ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt och när uppföljning ska
ske.

1.2. Syfte och Revisionsfråga
Gransla'iingen syftar till att besvara följande övergripande revisionsfråga:
Har kommunstyrelsen en ändamålsenliga internkontroll?

Reuisionskriterier
1.3.
Iakttagelserna bedöms gentemot följande revisionskriterier:
Kommunallagen (1991:900)
Kommunal redovisningslag (1997:614)
Interna styrdokument

1.4. Kontrollmål
För att besvara revisionsfrågan är följande kontrollmål vägledande:
Kontrollmål 1- Finns det ändamålsenliga reglementen och riktlinjer antagna?
Kontrollmål 2 - Sker det en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering?

Kontrollmål 3 - Är Kommunstyrelsens underlag inför bedömning av tillfredsställande
internkontroll ändamålsenlig?

1.5. Avgränsning
Granskningen avser kommunstyrelsen och avgränsas till 2016 års redovisning av internkontrollsplaner samt antagna internkontrollplaner för 2017.

1.6. Metod
Granskningen görs utifrån dokumentstudier av protokoll, internkontrollplaner samt underlag och resultat. Dokumentstudierna består även av en genomgång av relevanta reglementen och slyrdokument.
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2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1.

Reglementen och riktlinjer

Kontrolbnål 1 : Finns det ändamålsenliga reglementen och riktlinjer antagna

2.1.1.

Iakttagelser

Kommunstyrelsens reglemente antogs av kommunfullmäktige 2010-12-13 § i45/io. Av
reglementet framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet samt säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan
finnas i lag eller förordning, samt bestämmelser i reglementet. Av reglementet framgår
även att kommunstyrelsen årligen ska besluta om en internkontrollplan.
I dokumentet lednings- och styrprinciper, antagna av kommunfullmäktige 2015-09-28,
beskrivs kommunens allmänna styrprinciper, ekonomistyrningsprinciper och ekonomistyrningsregler. Principerna och reglerna syftar bland annat till att förtydliga kommunens
roll- och ansvarsfördelning samt säkerställa hög måluppfyllelse. Inom ramen för uppföljning och kontroll står det angivet att kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens finansiella mål och att verksamhetsmål följs. Av styr- och ledningsprinciperna framkommer
även att kommunstyrelsen ansvarar för kommunens arbete med internkontroll. Ledningsoch styrprinciperna ska enligt kommunstyrelsens reglemente antas årligen av kommunfullmäktige.
Kommunens handbok för intern kontroll antogs av kommunfi?illmäktige 2015-11-30. Av
reglementetl framgår syftet med den interna kontrollen, kommunens ansvarsfördelning
vid intern kontroll, regler för uppföljning samt tillämpningsregler. Av reglerna framgår att
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern
kontroll och att reglementen, regler och riktlinjer upprättas. Det framkommer även att
varje verksamhetsområde årligen ska upprätta och följa upp granskningsplaner för internkontroll. Enligt reglementet ska uppföljningen och eventuella brister dokumenteras.
Uppföljningarna ska sammanställas av kommunchefen och redovisas för kommunstyrelsen i februari varje år och sedan överlämnas till revisorerna. Det står även angivet att allvarligare fel och brister i den interna kontrollen omgående ska rapporteras till kommunstyrelsen. Av reglementet framkommer även att varje granskningsplan bland annat ska
innehålla risk/kontrollområde, riskbedömning för varje kontrollområde, ansvarig person
samt kontrollmetod och frekvens av kontroll.

2.1.2. Bedönming
Kommunstyrelsens ansvar för internkontroll omfattas av bestämmelserna i kommunstyrelsens reglemente, kommunens lednings- och styrprinciper, och konkretiseras ihandboken för intern kontroll. Vid en genomgång av styrdokumenten konstateras att det finns en
tydliggjord roll- och ansvarsfördelning för intern kontroll samt tillämpningsregler som
detaljerat beskriver processen för intern kontroll. Det finns således antagna reglementen
och riktlinjer som bedöms vara ändamålsenliga. Däremot har kommunens lednings- och
styrprinciper inte antagits årligen i enlighet med de anvisningar som anges i kommunsty' Kommunens reglemente för internkontroll heter rätteligen Handbok fr5r intern kontroll - Töreboda kommun
December 2017
Töreboda Kommun
PwC

4av9

Granskning av internkontroll

r
relsens reglemente. Vi anser dock att kommunens styr- och ledningsprinciper inte behöver antas årligen utan anser att en uppdatering per mandatperiod bör räcka förutsatt att
ingen omfattande förändring sker under mandatperioden. Vi bedömer således att
kontrollmålet är uppfyllt.
2.2.

Uppföljning och uttärdering

Kontrollmål :?: Sker det en ändamålsenlig uppfiljning och utvärdering?

2.2.1.

Iakttagelser

Enligt kommunens handbok för internkontroll är det verksamhetschefernas ansvar att
leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. Det står även angivet att verksamhetscheferna minst en
gång årligen ska rapportera skriftligen till kommunchefen för att ge en samlad bedömning
över hur den interna kontrollen fungerar. Kommunchefen ansvarar för ledningen av arbetet med intern kontroll och ska enligt handboken sammanställa uppföljning av genomförda interkontrollplaner samt redovisa resultatet till kommunstyrelsen i februari varje år.
Resultatet ska även överlämnas till revisorerna. Uppföljningen ska enligt handboken innehålla följande:
*

Risk/kontrollområde

*

Kontrollmoment

*

Resultat av kontrollen

Vid en genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll går att utläsa att kommunstyrelsen godkände uppföljningen av 2016 års granskningsplaner för internkontroll
2017-03-Ol. Internkontrollplanerna som omfattades var kommunövergripande verksamhet, Vård och omsorg samt Utbildning och kultur vilka fastställdes 2016-02-03. I kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll från 2017-03-Ol står angivet att kommunchefen
redovisat en tjänsteskrivelse med bilagor av uppföljningen för respektive verksamhetsområde 2017-Ol-29.
Kommunövergripande verksamhet
Internkontrollplanen för kommunövergripande verksamhet 2016 består av fyra kontrollområden; Säkerställa rätt kontering, Förskottsutbetalningar återredovisning, Köptrohet
mot ingångna avtal samt Representation. Samtliga fyra kontrollområden specificerar även
kontrollmoment och resultat av kontrollen. Vid de kontroller som resulterade i ett icke

fullständigt tillfredsställande resultat beskrivs också åtgärd efter genomförd kontroll.
Kontrollområde köptrohet mot ingångna avtal och kontrollområde representation visar
vid vår genomgång på genomförda åtgärder.
Vård och omsorg
Internkontrollplanen för verksamhetsområdet Vård och omsorg innefattar fem kontrollområden; Beläggning och kö till särskilt boende, Trygghetsboende och seniorboende,
Vård och omsorgsplaneringar, Utredningstider barn och ungdom, Uppföljning av försörjningsstöd samt Ekonomiuppföljning av personlig assistans. Det finns både kontrollmo-
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ment och resultat av kontroll beskrivet i uppföljningen. Vid vår genomgång identifierades
behov av ytterligare uppföljning för två kontrollområden. Det gäller kontrollområde i:
Beläggning och kö till särskilt boende, trygghetsboende och seniorboende, samt kontrollområde 5: Ekonomiuppföljning av personlig assistans. Rörande kontrollområde s identifierades ett behov av tillskott av trygghetsbostäder i och med rådande efterfrågan. För kontrollområde 5 beskrivs att det ekonomiska resultatet enbart har förbättras marginellt, och
vidtagna åtgärder har ännu inte gett den effekt som förväntas. Kommunchefen har i förhållande till detta skrivit att fortsatt och förbättrad kontroll och uppföljning krävs. Av
uppföljningen framgår dock inte om det genomförts några åtgärder för att hantera
ovanstående problem eller förslag till hur detta ska hanteras framöver.
Utbildning och kultur
Internkontrollplanen för Utbildning och kultur består av fem kontrollområden; Frånvarorapportering, Erbjudande av barnomsorgsplats inom lagstadgad tid, Barn/Elevers upplevelse av trygghet i verksamheten, Betygsresultat åk g samt Enheternas systematiska kvalitetsarbete gällande löneprocessen. För fyra av de fem kontrollområdena står både kontrollmoment och resultat av genomförd kontroll. För kontrollområde 2 specificeras endast
resultat. Vidare identifieras för kontrollområde s frånvarorapportering att iii elever i åk s6 och 38 elever i åk 7-9 har mer än 20 procent frånvaro vilket är en ökning för både
grund- och högstadieskolan ijämförelse med föregående år. Förklaring till detta, behov av
vidare undersökning eller motverkande åtgärder framkommer ej från uppföljningen.
Kontrollområde 3 berör barn/elevers upplevelse av trygghet och resultatet visar att de
flesta av de barn/elever som valde att delta i enkätundersökningen känner sig trygga.
Uppföljningen fastställer att arbete måste fortskrida tills alla elever upplever sig trygga.
Kontrollområde 4 och 5 beskriver både resultat och utvärdering av resultatet.
2.2.2.

Bedömn'uig

Av granskningen framkommer att varje verksamhetsområde har genomfört en enskild
uppföljning av sina respektive internkontrollmoment i enlighet med handboken för intern
kontroll. Vår granskning visar dock att utvärderingen av uppföljningen inte är helt ändamålsenlig. Bland annat framkommer att utvärderingen av Utbildning och kulturs granskningsplan saknar en förklaring till varför frånvaron ökat inom grund- och högstadieverksamheten och riskerna med detta. Det saknas även en beskrivning av behovet av vidare

undersökning och aktiva åtgärder för att motverka trenden av ökad frånvaro. Även i uppföljningen av Vård och omsorgs granskningsplan anges utvecklingsområden som inte beskrivs närmare. Utifrån ovanstående bedömer vi att kontrollmålet är delvis uppfyllt.

2.3. Underlag fi5r bedömning au internkontroll
Kontrollmål3: Är kommunstyrelsens underlag infi5r bedömning au tillfredsställande in
ternkontroll ändamålsenlig?

:..3.y. Iakttagelser
Inom ramen för kontrollmål 2 granskade vi kommunstyrelsens uppföljning av 2016 års
granskningsplaner för internkontroll. Det framkom att utvärderingen av uppföljningen
avseende verksamhetsområdet Vård och omsorg samt Utbildning och kultur inte var helt
ändamålsenlig. Vidare ska de utvecklingsområden som framkommer av uppföljningen bli
en del av nästkommande års granskningsplaner. Av handboken för intern kontroll framDecember 2017
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kommer, som tidigare nämnts, att varje granskningsplan ska innehålla sex olika delar,
vilka är följande:
Risk /kontrollområde
Kontrollmoment

Ansvarig person
Kontrollmetod och frekvens

Rapportering till och när
Riskbedömning för vaoe kontrollområde
Enligt handboken ska verksamheterna vid riskbedömningen utgå från organisationens
viktigaste processer och identifiera potentiella risker eller felkällor samt ange en bedömning av konsekvenserna och i vilken grad verksamheten kan kontrollera riskerna. Det står
även angivet att en väl genomförd risk-och väsentlighetsanalys tydliggör vilka hot som
finns som en följd av påverkbara eller opåverkbara risker som kan inverka på organisationens möjligheter atl? nå målen.
Vid en genomgång av utbildnings- och kulturverksamhetens kontrollplan för 2017 konstateras att samtliga ovanstående delar innefattas av internkontrollplanen. Det framgår en
riskbedömning för varje kontrollmoment. Riskbedömningen fö5s inte av någon beskrivning av vad som ligger till grund för riskbedömningen eller vilka konsekvenser som kan
uppstå om risken inte hanteras. Granskningen visar även att kontrollområdet rörande
barn/elevers upplevelse av trygghet kvarstår från föregående års kontrollplan, vilket är i

enlighet med den information som framgår av uppföljningen för 2016. Även vård- och
omsorgsverksamhetens kontrollplan för 2017 innehåller samtliga delar som enligt handboken ska finnas med. Behovet av fortsatt kontroll och uppföljning av det ekonomiska
resultatet som identifierades i uppföljningen för 2016 har inkluderats i planen. I likhet
med utbildnings- och kulturverksamhetens kontrollplan framkommer men en riskbedömning, men ingen beskrivning av vad som ligger till grund för riskbedömningen eller

vilka konsekvenser som kan uppstå om risken inte hanteras. Även internkontrollplanen
för kommunövergripande verksamhet 2017 innehåller samtliga moment som är obligatoriska enligt handboken. Kontrollplanen innehåller jämfört med de andra kontrollplanerna
riskbedömningar med tillhörande beskrivning av vad som ligger till grund för bedömningen samt vilka konsekvenser som kan uppstå om risken inte hanteras. Granskningen
av både 2016 och 2017 års granskningsplaner visar även att de olika granskningsplanerna
skiljer sig åt i både utformning och omfattning.

:?.3.:?. Bedömning
Av granskningen framkommer att uppföljningen av :?oi6 års gransla'iingsplaner har legat
till grund för utformningen av 2017 års granskningsplaner. Det framkommer dock att utvärderingen av uppföljning inte är helt ändamålsenlig. Granskningen visar även att
granskningsplanerna skiljer sig åt och att endast planen för kommunövergripande verksamhet 2017 innehåller riskbedömningar med tillhörande beskrivning av vad som ligger
till grund för bedömningen samt vilka konsekvenser som kan uppstå om risken inte hanteras. Utifrån ovanstående bedömer vi att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
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3. r<evisionell bedömning
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen inte helt har en ändamålsenlig internkontroll.

Granskningen visar att det finns en tydliggjord roll- och ansvarsfördelning för intern kontroll samt tillämpningsregler som detaljerat beskriver processen för intern kontroll. Av
granskningen framkommer även att uppföljningen av 2016 års gransla'iingsplaner har
legat till grund för utformningen av 2017 års granskningsplaner. Det framkommer dock
att utvärderingen av uppföljning inte är helt ändamålsenlig. Granskningen visar även att
granskningsplanerna skiljer sig åt och att endast planen för kommunövergripande verksamhet 2017 innehåller riskbedömningar med tillhörande beskrivning av vad som ligger
till grund för bedömningen samt vilka konsekvenser som kan uppstå om risken inte hanteras.

3.:i. Rekommendationer
Utifrån gransla'iingens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

Föreslå för kommunfullmäktige att omvärdera beslutet att kommunens styr- och
ledningsprinciper ska antas årligen. Vi anser en uppdatering per mandatperiod
bör räcka förutsatt att ingen omfattande förändring sker under mandatperioden.
Se över uppföljningsprocessen av gransla'iingsplanerna för att säkerställa att utvärderingen sker ändamålsenligt.
Ta fram en mall för kommunens internkontrollplaner för att skapa stringens för
att förenkla uppföljnings- och utvärderingsprocessen av planerna.
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Referens
KS 2014-00197

Kommunfullmäktige

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018
Förslag till beslut
Inget förslag till beslut lämnas.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 (§ 163) att annons om
kommunfullmäktiges sammanträden 2015-2018 införs i MariestadsTidningen. I annonsen omnämns de viktigaste ärendena samt att fullständig
ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) läggs ut
på kommunens hemsida, www.toreboda.se.
Enligt den kommunallag som gällde när beslutet fattades skulle uppgift om tid
och plats för sammanträde med kommunfullmäktige införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Denna bestämmelse finns inte med i 2017
års kommunallag, vilken trädde i kraft den 1 januari 2018.
Nu gällande bestämmelse finns i 5 kap. 13 § KL; ”Ordföranden ska tillkännage
tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de
ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på
kommunens eller landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.”
Enligt 8 kap. 9 § ska varje kommun och landsting på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt
innehåll på webbplatsen. Kommuner och landsting ska i sina lokaler eller på
annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.
Det innebär att det numera är obligatoriskt att informera om kommunfullmäktiges sammanträden på anslagstavlan på webben och frivilligt att annonsera i
ortstidningar. Töreboda kommun har också tidigare när det varit frivilligt informerat om kommunfullmäktiges sammanträden på webben.
Vi vill lyfta frågan om kommunfullmäktige vill fortsätta med annonseringen av
kommunfullmäktiges sammanträden i Mariestads-Tidningen enligt
kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2014.
Töreboda 2018-01-19

Mariana Frankén
kommunsekreterare

Per-Ola Hedberg
kommunchef

Töreboda kommun

Beslutet ska skickas till:
Kommunfullmäktiges ordförande
Informatör E. Hermansson
Kommunfullmäktiges sekreterare
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av statsbidrag inom flyktingmottagandet 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2016 bland annat att
godkänna tillvägagångssätten för uppföljning och kontroll av
statsbidragsersättningarna inom flyktingmottagandet. Uppföljning av
statsbidrag inom flyktingmottagandet redovisas i samband med
delårsrapport och årsredovisning.
Redovisade statsbidrag – intäkter nyanlända, uppgick under året till 19,2
mnkr. Av dessa medel har 10,2 mnkr fördelats till Utbildnings- och
kulturutskottet.
Bilagor
Redovisning av statsbidrag inom flyktingmottagande 2017

Anders Bernhall
ekonomichef
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Intäkter nyanlända 2017
År 2017

Schablon till UKU
Jan

GrundBidrag
INITEB+VGlapp-månad
MOT
Mottagn-bidrag Mån 1 2015
MOT2 Mottagn-bidrag Mån 1 2016
ETA
Etableringsschabl Mån 3 2015
ETA2
Etableringsschabl Mån 3 2016
PERB
Schablon-ersättn Barn 2015
PERB2 Schablon-ersättn Barn 2016
PERV
Schablonersättn Vuxen 2015
PERV2 Schablonersättn Vuxen 2016
PERÄ
Schablon-ersättn Äldre 2015
PERÄ2 Schablon-ersättn Äldre 2016
Återkallande av nya schablon

HYR

Hyresintäkter nyanlända
Tomhyror mm
Summa

Feb

40
8
145

50
8
240

366
223
200
198
250

531
234
278
242
392
5

16

75

107

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Summa Andel Tkr

59

224
55

18

12

25

16

29

47

0

26

177

228

51

101

114

126

164

240

126

126

243
184
190
251
202

480
167
278
167
316

228
176
417
167
493
5

177
134
228
192
291

101
125
417
100
430

152
150
430
142
518
5

278
142
202
109
379

253
67
442
59
442

329
75
353
59
544

354
42
228
75
455

8

24

16

24

16

24

8

16

94

94

101

77
12

112

100

100

102

1 521 2 088 1 407

88
12

103

224
376
17
1 839
0
3 491
1 720
3 662
1 762
4 712
16
150
0

0%
0%
77%
55%
77%
55%
100%
70%
55%
40%
75%
55%
40%

0
0
13
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Kommunstyrelsen

Avgifter för hyra av lokaler i fastigheten Gjutaren 4
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Lokalerna i Gjutaren kan hyras ut till företag, föreningar och internt
inom Töreboda kommun.
2. Avgifter för hyra av lokalerna fastställs enligt förslag och avgifterna
gäller från och med 2018-04-01.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-03, § 21:
Fastigheten Gjutaren 4 ska kunna användas för;


publika evenemang som utställningar, mässor, teater, konserter och
konferenser,



Guldgruvans kreativa upplevelsecenter,



konferens- och mötescenter för politiken (kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, utskotten med flera), föreningar och företag,



gästboende alternativt kontor.

Utvecklingsutskottet beslutade 2017-12-06, §230, att uppdra till
kommunledningskontoret att ta fram förslag till avgifter för hyra av lokalerna.
Kommunledningskontorets förslag till avgifter är följande:

Hyresnivåer lokalerna i Gjutaren: Företag
Hyresalternativ - kronor
>1/2 vardag Kväll vardag Heldag 7-17
Alla rum på bottenvåningen utom stora salen
2 000
2 200
3 200
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Aula, lilla Gjuteriet och tillgång till kök
1 500
1 700
2 200
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Lilla Gjuteriet och tillgång till kök
800
1 000
1 300
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - ett rum
600
800
1 000
Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - båda rummen
900
1 100
1 300
inkl. wifi, slutstädning och soptömning

1 dygn
5 100

Alla förfrågningar där stora salen ingår
Alla förfrågningar helg
Övriga förfrågningar

Offert
Offert
Offert

Prisskillnad dag och kväll beror på ev jour- vaktmästeri
Moms tillkommer 25%

Nej
Offert
Offert

Nej
Offert
Offert

Offert
Offert
Offert

3 500
2 000
1 600
2 000

Datum
2018-02-26

Töreboda kommun

KS 2018-00065

Hyresnivåer lokaler i Gjutaren: Föreningar i Töreboda kommun
Hyresalternativ - kronor
>1/2 vardag Kväll vardag Heldag 7-17
Alla rum på bottenvåningen utom stora salen
1 000
1 200
1 600
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Aula, lilla Gjuteriet och tillgång till kök
800
1 000
1 100
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Lilla Gjuteriet och tillgång till kök
400
600
700
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - ett rum
300
500
500
Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - båda rummen
500
700
700
inkl. wifi, slutstädning och soptömning

1 dygn
2 600

Alla förfrågningar där stora salen ingår
Alla förfrågningar helg
Övriga förfrågningar

Offert
Offert
Offert

Nej
Offert
Offert

Nej
Offert
Offert

Offert
Offert
Offert

1 800
1 000
800
1 000

Prisskillnad dag och kväll beror på ev jour- vaktmästeri
Inklusive moms

Hyresnivåer lokalerna i Gjutaren: Internt Töreboda kommun
Hyresalternativ - kronor
>1/2 vardag Kväll vardag Heldag 7-17
Alla rum på bottenvåningen utom stora salen
1 000
1 200
1 600
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Aula, lilla Gjuteriet och tillgång till kök
800
1 000
1 100
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Lilla Gjuteriet och tillgång till kök
400
600
700
Inkl. wifi, slutstädning och soptömning
Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - ett rum
300
500
500
Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - båda rummen
500
700
700
inkl. wifi, slutstädning och soptömning

1 dygn
2 600

Alla förfrågningar där stora salen ingår
Alla förfrågningar helg
Övriga förfrågningar

Offert
Offert
Offert

Nej
Offert
Offert

Nej
Offert
Offert

Offert
Offert
Offert

Prisskillnad dag och kväll beror på ev jour- vaktmästeri

Lokalerna i Gjutaren är lämpliga för upp till följande antal personer:






Aulan:
Stora salen:
Lilla Gjuterier:
Stora Konferensrummet:
Lilla Konferensrummet:

150 personer
150 personer
30 personer
30 personer
16 personer

Töreboda 2018-02-26

Per-Ola Hedberg
Kommunchef

Lena Tilstam
Näringslivsstrateg

Bilaga:
Beslutet ska skickas till:
Ekonomikontoret, Näringslivsstrateg och Barn- och utbildningschef

1 800
1 000
800
1 000
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TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: KS 2018/0015
Datum 2018-01-11

Munhälsa - Munvård och uppsökande tandvård

Förslag till beslut
Vård och omsorgsutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
”Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård”.

Bakgrund
I förebyggande och hälsobefrämjande arbete ingår en god munhälsa, att ett gott
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Individer med
stora omvårdnadsbehov har ofta svårigheter att sköta sin munhygien på ett
tillfredställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av
regelbunden tandvård.

Ärendet
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt Tandvårdslagen ansvar för
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, för individer som har rätt
till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen ska VGR och kommunen
samverka beträffande målgruppen, och det är myndigheternas ansvar att
utarbeta en samverkansmodell. Enligt hälso- och sjukvårdavtalet i Västra
Götaland ska en överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar
samverkan, uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till
uppsökande och nödvändig tandvård. En överenskommelse om samverkan är
framtagen:
”Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård”.
Töreboda som ovan
Ann-Sofie Eklund Karlsson
Äldreomsorgschef

Annika Jansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Bilaga:
Beslutet ska skickas till:

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

2017-08-14

Överenskommelse om samverkan mellan
Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om Munhälsa uppsökande och nödvändig tandvård
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1. Bakgrund
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar för
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har rätt till denna insats.
Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och kommunen samverka beträffande
målgruppen och det är myndigheternas ansvar att utarbeta en samverkansmodell. I
förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott allmäntillstånd
behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland, avsnitt 3.13 Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård, ska en
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, uppföljning samt
utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och nödvändig tandvård.
Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess.

2. Mål och syfte
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla individer som har
rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska identifieras och erbjudas
munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är att skapa bästa möjliga förutsättningar
för brukare att klara den dagliga munvården.
Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där ansvarsfördelning och
samverkan är tydlig och känd hos berörda verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga
samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner i VG och Västra Götalandsregionen.

3. Parter och avtalstid
Parter i denna överenskommelse är var och en av de 49 kommunerna och Västra
Götalandsregionen (VGR), vilka fortsättningsvis benämns som parterna.
Överenskommelsen följer Hälso- och sjukvårdsavtalet och gäller under perioden
2018-03-01 – 2020-12-31. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har parterna
möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med
två år i taget med tolv månaders uppsägningstid.

4. Målgrupp
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit bedömningen att dessa
grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora omvårdnadsbehov, ofta har
svårigheter att sköta sin munhygien på ett tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och
insikt om vikten av regelbunden tandvård.
Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 a §:
Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande verksamhet bedrivs
bland dem som
1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
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a) omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30),
b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer
som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.
Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som beskrivs i
grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c).

5. Parternas gemensamma åtagande
Parternas gemensamma åtagande innebär att
 implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är känt i samtliga
berörda verksamheter
 ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har träffat även gäller
i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt
enligt lagen om valfrihetssystem, LOV
 gemensam uppföljning av överenskommelsen

6. Västra Götalandsregionens ansvar för Munhälsa – uppsökande och
nödvändig tandvård
VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande verksamheten
i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten ingår att ge årlig
munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård samt erbjuda utbildning i allmän
munhälsovård till berörd personal.
6.1 Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning


VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med bedömning av
underlaget för intyg om N-tandvård.



VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare.



VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-tandvård och
uppsökande verksamhet.



VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer som är
berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga och närstående,
patientföreningar, vårdpersonal med flera.



VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, för all
administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, munhälsobedömning,
boendeenheter med mera.
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VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till
tandvårdsleverantörens IT-system.

6.2 Munhälsobedömning


VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning för personal
inom vård och omsorg.



Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig munvård
beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I dokumentet beskrivs
förutsättningen att klara daglig munvård utifrån ett individuellt perspektiv.



Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till personal/närstående om
eventuellt vårdbehov vid munhälsobedömning.

6.3 Avvikelser


Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte fungerar ska
tandvården lämna avvikelse. Länk till avvikelserapport:
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-ochavtal/kommunsamverkan/tandvardsintyg--n-tandvard/samverkansavvikelse-uppsokande-verksamhet/

7. Kommunens ansvar för Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård
Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska identifiera
individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning.
7.1 Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning


Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som rör intyg om Ntandvård och munhälsobedömning.



Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många intygsutfärdare inom
kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst som säkerställer att berättigade
individer får erbjudande om årlig munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En
intygsutfärdare kan till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare,
sjuksköterska inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera. Läs mer på
Vårdgivarwebben: http://www.vgregion.se/tandvardsintyg

5



Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår utbildning som
VGR tillhandahåller och som säkerställer att intygsutfärdaren har aktuell kompetens
för att kunna identifiera vilka individer som är berättigade till N-tandvård.



Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-stöd,
Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all administration gällande intyg om
N-tandvård och munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress
till individ med intyg om N-tandvård , rätt kontaktuppgift till ansvarig på
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna fullgöra sitt
uppdrag.

7.2 Munhälsobedömning
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård utifrån ett
individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till med daglig munvård
ingår i munhälsobedömningen.


Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i allmän
munhälsovård och munhälsobedömning.



Uppgift om indivdens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård (folktandvård eller
privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för omvårdnadspersonal för att
säkerställa regelbunden kontakt med tandvård.



Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i ITstödet, Intygsbeställningen.



Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid munhälsobedömning.



Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien.

7.3 Utbildning
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och omsorg i allmän
munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR tillhandahåller ansvarar för utbildningen.
Utbildningen kan varieras i tid och rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän
munhälsovård, tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person
med mera.


Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av daglig
munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal genomgår de
utbildningar i allmän munhälsovård som VGR/tandvårdsleverantör erbjuder.
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7.4 Avvikelser


Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte fungerar ska
kommunen lämna avvikelse. Länk till avvikelserapport:
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-ochavtal/kommunsamverkan/tandvardsintyg--n-tandvard/samverkansavvikelse-uppsokande-verksamhet/

8. Uppföljning och utvärdering
Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland avsnitt 3.13 Munhälsa – uppsökande och
nödvändig tandvård (http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdragoch-avtal/kommunsamverkan/hosavtal/), ska en överenskommelse upprättas mellan
parterna där en del av överenskommelsen reglerar uppföljning och utvärdering inom Ntandvård och uppsökande verksamhet.
VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom VGR, kommuner
och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av uppföljningen ansvariga för att rätt
uppgifter lämnas till VGR.
VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges kvartalsvis.
Mått som redovisas är bland annat:









Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun
Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar munhälsobedömning
Antal individer med intyg om N-tandvård som får munhälsobedömning
Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård
Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen
Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-tandvård som är
registrerade på fel boendeenhet
Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-tandvård som inte vill
ha munhälsobedömning när tandvården kommer trots att det är registrerat att de vill
Skäl till varför enheter i kommunen tackar nej till utbildningen i allmän munhälsovård

9. Utveckling och gemensamma utmaningar
Öka andel intyg om N-tandvård
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få det.
Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att uppfylla målet.
En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-tandvård
per befolkning från 20 år och uppåt visar en variation mellan kommunerna från
1,17 - 3,47 procent.
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Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns individer som har
rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I dialog mellan kommunernas
kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första delmål och rimlighet för den enskilda
kommunen, att minst 3 procent av befolkningen i varje kommun över 20 år får intyg om Ntandvård.

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått
Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för kvalitativ uppföljning
till exempel utifrån brukare, närstående och omvårdnadspersonal.
Mått som kommer att följas upp är:




Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa
Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått utbildning i
allmän munhälsovård
Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen erbjuder
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