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En sammanfattning av kommunens ekonomi 

Inledning 

Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2018 och visar resultat och ställning för 

kommunen. Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för 

kommunfullmäktiges mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell 

analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning. 

Beträffande den förväntade ekonomiska utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig 

prognosen på senast tillgängliga prognos från SKL (Sveriges kommuner och landsting) som 

publicerades i augusti månad. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett budgeterat 

resultatmål till 8,8 mnkr vilket motsvarar 1,6 % av budgeterade skatter och bidrag (resultatet 

år 2017 uppgick till 12,7 mnkr eller 2,3 % av skatter och bidrag). 

Resultat 

Utfallet i delårsbokslutet visar ett resultat uppgående till +21,8 mnkr vilket motsvarar ett 

resultatmål på 5,7 % (resultat exklusive vindkraftspremie uppgår till 9,4 mnkr). Detta kan 

jämföras med föregående år då resultatet vid samma tidpunkt uppgick till +24,2 mnkr. 

 

Redovisade investeringar uppgick vid periodens slut till 28,7 mnkr (17,7 mnkr). 

Prognos 

Prognos för 2018 visar på ett förväntat resultat uppgående till 10,4 mnkr vilket motsvarar en 

budgetavvikelse på +1,5 mnkr. Notabelt är att verksamheterna redovisar en stor 

prognostiserad budgetavvikelse uppgående till -11,9 mnkr. Att resultatet trots detta inte 

avviker mer gentemot beslutad budget beror på en jämförelsestörande intäkt i form av 

vindkraftspremie uppgående till 12,4 mnkr. Exklusive denna intäkt prognostiseras ett resultat 

på -2 mnkr 

Skatter och bidrag 

SKLs prognos över skatter och bidrag visar på en försämring avseende förväntat utfall år 

2018 på -1,5 mnkr. Orsaken till avvikelsen beror främst på förväntat utfall avseende 

fastighetsskatt. Uppgift om definitivt utfall saknas dock fortfarande. 
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Välfärdsmedel 

I december 2016 beslutade riksdagen om fördelning av extra medel till välfärden, så kallade 

välfärdsmedel. Pengarna till kommunsektorn fördelas initialt dels på samma sätt som via det 

kommunala utjämningssystemet, dvs. i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel 

där hänsyn tas till antal mottagna asylsökande och nyanlända under tidigare år. Statsbidraget 

kommer dock på sikt att fasas ut helt och hållet, avseende faktiska insatser, och därefter att i 

sin helhet fördelas utifrån invånarantal fr. o m år 2021. För Töreboda kommun innebär detta 

att 17,5 mnkr kommer att betalas ut innevarande år. Från och med år 2021 är tanken att hela 

tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen, vilket innebär att 

statsbidraget då kommer att uppgå till ca 6 mnkr, dvs. en reduktion motsvarande ca 11,5 mnkr 

jämfört med innevarande år. 

Verksamheterna 

Sammantaget redovisar verksamheterna ett negativt prognostiserat utfall på -11,9 mnkr. De 

största negativa budgetavvikelserna finns inom Vård- och omsorgsverksamheten, främst 

avseende äldreomsorg och Individ och familjeomsorg med ett prognostiserat resultat 

uppgående till -13,6 mnkr. Kommentarer till verksamheternas redovisade prognoser redovisas 

i separat bilaga (Bilaga 1 – Delårsrapport augusti 2018). De verksamheter som uppvisar 

förväntade underskott ska också redovisa vilka åtgärder som planeras att vidtas för att uppnå 

en budget i balans. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen. 

Vindkraftspremie 

Energimyndigheten betalar årligen ut en vindkraftspremie till de kommuner där det har 

färdigställts vindkraftverk. Kommunerna får ta del av dessa medel, även om det är en annan 

aktör än kommunen som har uppfört vindkraftverken. Då åtta vindkraftverk uppförts i 

Töreboda kommun under 2017 har Energimyndigheten i mars månad 2018 betalat ut en 

vindkraftspremie av engångskaraktär till Töreboda kommun uppgående till 12,4 mnkr. Denna 

jämförelsestörande intäkt kommer att i sin helhet redovisas i räkenskaperna innevarande år 

och därmed ha en positiv inverkan på resultatet. 

Stöd till landsbygdskommuner 

Regeringen har under våren fattat beslut om införande av ett nytt socioekonomiskt stöd som 

ska stärka 30 kommuner. Töreboda är en av dessa kommuner. För 2018 är sammanlagt 75 

mnkr budgeterat för detta stöd. Stödet omfattar perioden 2018 - 2027 och beräknas öka till 

150 mnkr 2019 och till 300 mnkr årligen år 2020 - 2027. Indikativt belopp som Töreboda 

kommun kan ansöka om innevarande år uppgår till 2,2 mnkr enligt Tillväxtverket. 

Statsbidrag till förstärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 

Regeringen har under våren fattat beslut om införande av statsbidrag till förstärkt likvärdighet 

och kunskapsutveckling avseende förskoleklass och grundskola. Det bidrag som Töreboda 

kommun kan söka uppgår i år till 1,6 mnkr. Huvudmannen får för bidragsåret inte minska de 

egna kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsan 

i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år. 

 

Töreboda kommuns utveckling och viktiga händelser 

Viktiga händelser 

Törebodafestivalen var en succé. Festivalbesökarna bjöds på fantastiska artister, publikrekord, 

sol och värme! Stort tack till alla föreningar och festivalgeneral. 

Töreboda befinner sig i en positiv utvecklingsfas. Antal förändrade detaljplaner är många. 
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Byggnation av Baltzar (två åttavåningshus) har planerad byggstart i slutet av 2018. 

Sommarsäsongen 2018 har varit bra för besöksnäringen. 

Förskolan Kornknarren (fem avdelningar) kommer att tillfälligt ersättas av moduler till 6 

avdelningar. 

Familjecentralens förebyggande arbete, som fortsätter att utvecklas, är ett mycket viktigt 

inslag i kommunens välfärdsuppdrag. 

Antalet barn som far illa och som behöver omfattande stödinsatser i hemmet eller placering i 

annat hem har ökat från en redan hög nivå. För att ekonomiskt klara både förebyggande och 

skyddande insatser behöver kommunen få hjälp utifrån. Särskilda bidrag och/eller en 

förändrad kommunalekonomisk utjämning är både nödvändig och rättvis. 

Antalet äldre ökar och med det trycket på äldreomsorgen. De äldres behov av hemtjänst har 

ökat mycket snabbare än förväntat. Uppföljning och analys om orsaker måste ligga till grund 

för ökad satsning på förebyggande insatser. 

Befolkningsutveckling 

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

igen år 2014 då antalet invånare i kommunen ökade. Befolkningsutvecklingen fortsatte 

därefter i positiv riktning och i september månad 2017 uppgick antalet invånare till över 9 500 

personer. Därefter har trenden varit sjunkande och vid juli månads utgång uppgick 

invånarantalet till 9 363 invånare. 

Nedanstående diagram visar befolkningsutvecklingen under den senaste 

tolvmånadersperioden. 

 

Antal invånare i kommunen påverkar storleken på skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Om invånarantalet stiger ökar också skatteintäkterna, men därmed också sannolikt behovet av 

utökad kommunal service. Om antalet kommuninvånare sjunker minskar skatteintäkterna. De 

skatter och bidrag som preliminärt betalas ut till kommunen grundar sig på den faktiska 

befolkningsmängden den 1 november innan budgetåret. Avstämning av utbetalda skatter och 

bidrag, utifrån bland annat invånarantal, görs dock i efterskott. 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges begäran 

Styrkedjan 

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. Kommunstyrelsen ger åtaganden 

till utskotten och dess verksamheter. Under året jobbar verksamheterna för en ökad 

måluppfyllelse genom ett kontinuerligt arbete med Aktiviteter kopplade till Åtaganden och 

Styrmått. 

  

 

Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges samtliga begärans 

utfall visar på att de flesta är uppnådda helt eller delvis. 

De mest positiva är: 

 Nöjdheten med den kommunala verksamheten och servicen. 

 Medarbetarnas uppfattning om arbetsgivaren och arbetsuppgifterna. 

 Känslan av trygghet är hög hos både elever och äldre.  

 Turismen och besöksnäringen. 

Det som är mest problematiska och som bör förbättras är: 

 Folkhälsan 

 Bostadsbyggandet 

 Miljöarbetet 

 Skolresultaten 
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Invånare/Brukare 

Begäran: 

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

dygnets alla timmar - överallt 

 

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. 

Mycket glädjande att elevernas nöjdhet med skolmaten har ökat från 70 % till 85 %. 

Resultaten för skolan måste förbättras. 

Användning av kvalitetsregister förbättrar verksamhetens kvalitet. Täckningsgraden för de 

nationella kvalitetsregistren inom äldreomsorgen har minskat. En ökad användning är viktig 

och nödvändig. 

Väntetid till särskilt boende är 58 dagar från ansökan till erbjudande är acceptabel. 

Mätmetoden har ändrats, men inte målvärdet. Bör vara gult och inte rött. Handläggningstiden 

för ekonomiskt bistånd är 18 dagar vilket också är godkänt. 

  Styrmått Mätperiod 

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

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

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

Årsbokslut 

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

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

Delår 

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

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

  Elever i grundskolan är nöjda med skolmaten. Minst 85% nöjda. Årsbokslut 
2017 

  Minst 85% av gästerna är nöjda med besöket i Björkängens restaurang och café. Årsbokslut 
2017 

  Töreboda kommun ska nå minst 70% täckningsgrad i Svenska palliativregistret Delår/ 
Årsbokslut 

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

Delår/ 
Årsbokslut 

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

Delår/ 
Årsbokslut 

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

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

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

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

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

Årsbokslut 

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

  Nöjdhet med webbinformation. Mål; 80% Årsbokslut 

  Väntetid till särskilt boende. Målvärde snitt 30 dagar. Årsbokslut 

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

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

Årsbokslut 

Begäran: 

I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till 

såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande liksom sunda matvanor 

 

Kommentar 

Målsättningen i begäran är nästan uppnådd. 

Den är uppnådd när det gäller den kommunala verksamhetens resultat. 

När det gäller folkhälsomålen är den inte uppnådd. Den senaste mätningen utfördes 2015 

vilket är problematiskt för uppföljning 2018. En ny mätning har genomförts i år 

 men resultaten har inte publicerats än. 
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  Styrmått Mätperiod 

  Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande ska vara större än 84%. Årsbokslut 
2017 

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

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 2017 

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

Årsbokslut 
2017 

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

Årsbokslut 
2017 

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

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

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

mycket bra resultat av upplevelsen av att arbetet är meningsfullt. Resultatet för medarbetarnas 

information och förståelse för värdegrunden ökade från index 75 år 2017 till index 84 i år. Det 

är ett bra resultat och godkänt. Målet är satt till index 90, vilket är näst intill omöjligt att nå. 

Målvärdet bör sättas lägre alternativt att måttet förändras från index till andel "godkända". 

Begäran är inte uppnådd när det gäller medarbetarnas fysiska förmåga. Risken för ohälsa på 

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

risken betydligt. 

Det är mycket positivt att sjukfrånvaron har minskat från 6,2 % 2016 till 5,3 % 2017. 

Töreboda kommun var på plats 10 i landet i rankingen av den "friskaste" kommunen. 
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  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 

Ekonomi 

Begäran: 

Kommunen har en stabil ekonomi med budget i balans 

 

Kommentar 

Målsättningen i begäran är uppnådd. Töreboda har en stabil ekonomi med budget i balans, 

men behovsökningar och därmed underskott för äldre och barn som far illa är mycket 

problematiskt. 

  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 
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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 

  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 och detsamma 
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kommer att gälla för 2018. 

  Styrmått Mätperiod 

  Antal bostadsområden färdiga för byggnation är minst 10 st. Årsbokslut 

  Minst 30 nya bostäder per år. Årsbokslut 

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

Delår/ 
Årsbokslut 

Begäran: 

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

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

miljö 

 

Kommentar 

Begäran är inte uppfylld. 

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

Medborgarundersökningens resultat för miljöarbete, renhållning och sophämtning är inte 

särskilt bra. 

Töreboda kommun hamnar på plats 253 av 290 i årets kommunrankning av Sveriges bästa 

miljökommuner. Miljöarbetet måste förbättras och mer resurser (personal och pengar) måste 

avsättas om begäran ska kunna uppfyllas. 

  Styrmått Mätperiod 

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

Delår/ 
Årsbokslut 

Begäran: 

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

 

Kommentar 

Begäran är 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 

antalet ökade till 128 år 2017. 

  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. 2017 
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Ekonomisk analys 

God ekonomisk hushållning 

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

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

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

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

för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis 

ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas av kommunen. 

Finansiella mål enligt ekonomistyrprinciper antagna av kommunfullmäktige 2015: 

 Resultatmål, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska 

vara 2 % (år 2018 uppgår resultatmålet till 1,6 % enligt beslut i kommunfullmäktige). 

 Oförändrad skattesats. 

 Huvudregel att investeringar ska skattefinansieras. 

 Låneskulden ska minskas genom årlig amortering 

De finansiella målen har reviderats och 2018 gäller följande: 

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

 Reinvesteringar/avskrivningar och årets resultat finansieras med egna medel. 

 Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 % 

Resultat och uppföljning av finansiella mål 

Resultat 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett budgeterat 

resultatmål till 8,8 mnkr vilket motsvarar 1,6 % av budgeterade skatter och bidrag (resultatet 

år 2017 uppgick till 12,7 mnkr eller 2,3 % av skatter och bidrag). 

Resultatet per 2018-08-31 för kommunen uppgår till 21,8 mnkr (9,4 exkl. vindkraftspremie). 

 

Målet är att årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara 

minst 2 % under den senast treårsperioden. Resultatet i augusti uppgår till 21,8 mnkr vilket 

motsvarar ett resultatmål på 3,8 %. Årets resultat 2017 uppgick 24,2 mnkr (6,5 %) och 

motsvarande siffra år 2016 uppgick till 12,3 % (2,2 %). Det prognostiserade resultatet för 

innevarande år uppgår till 10,4 mnkr (1,8 %) vilket indikerar att det finansiella resultatmålet 

kommer att uppnås vid årsskiftet.  

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens 

verksamheter klarar att bedriva sin verksamhet inom beslutade budgetramar. Sammantaget 

redovisar verksamheterna ett negativt prognostiserat utfall på -11,9 mnkr. De största negativa 

budgetavvikelserna finns inom Vård- och omsorgsverksamheten, främst avseende 

äldreomsorg och Individ och familjeomsorg med ett prognostiserat resultat uppgående till -

13,6 mnkr. Att resultatet trots detta inte avviker mer gentemot beslutad budget beror på en 

jämförelsestörande intäkt i form av vindkraftspremie uppgående till 12,4 mnkr. Exklusive 

denna intäkt prognostiseras ett resultat på -2 mnkr. Kommentarer till verksamheternas 

Belopp i tkr Bokslut 2017 Delår 2017 Delår 2018 Prognos 2018

Årets resultat 12 680 24 214 21 790 10 362

Vindkraftspremie -12 415 -12 415

Resultat exkl. vindkraftspremie 9 375 -2 053
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redovisade prognoser redovisas i separat bilaga (Bilaga 1 – Delårsrapport augusti 2018). 

Reinvesteringar/avskrivningar 

Enligt kommunfullmäktiges finansiella mål ska reinvesteringar/avskrivningar och årets 

resultat finansieras med egna medel. Under perioden har investeringsutgifter uppgående till 

28 mnkr redovisats. Målet förväntas uppnås. 

Andelen budgetansvariga med en budget i balans 

Andel budgetansvariga med budget i balans uppgår i augusti månad till 65 %. Detta indikerar 

att målet på 75 % inte kommer att uppnås. 

Det tidigare finansiella målet "Oförändrad skattesats" är uppnått. Vidare kommer årets 

amorteringar på befintliga lån att genomföras med 1,3 mnkr vilket innebär att även detta 

tidigare mål kommer att uppnås. 

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. Vid årets slut ska en så kallad 

balanskravsutredning upprättas där intäkter och kostnader ställs emot varandra. 

Realisationsvinster och realisationsförluster ska inte medräknas i balanskravsresultatet. 

Nedanstående uppställning visar hur kommunens ekonomiska prognos förhåller sig till 

resultatet: 

 

Bedömningen är att balanskravet kommer att uppnås. Notabelt är att balanskravsutredningen 

exklusive vindkraftspremien hade visat ett resultat på -2 mnkr. 

 

Balanskravsutredning i tkr Prognos 2018

Årets resultat 10 362

samtliga realisationsvinster 0

vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0

realisationsförluster 0

orealiserade förluster i värdepapper 0

återföring av orealiserade värdeförlust värdepapper 0
 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 10 362
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Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 

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

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

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

verksamheter ska täckas av skatteintäkter och generella statsbidrag. Redovisas en 

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

kostnader och intäkter. 

 

Tabellen visar att skatter och bidrag finansierat verksamhetens nettokostnader under perioden. 

Även prognostiserat helårsresultat indikerar att nettokostnaderna andel av skatter och bidrag 

kommer att understiga 100 %. Exklusive vindkraftspremie uppgår nettokostnadernas andel av 

skatter och bidrag till 100,4 %. 

Likviditet 

Likviditet är ett mått på vilken handlingsberedskap kommunen har på kort sikt. Vi årsskiftet 

uppgick likvida medel till 66 mnkr. Vid augusti månads utgång uppgick likvida medel till 47 

mnkr. Detta motsvarar en försämrad likviditet på 19 mnkr. Anskaffningsvärdet på 

kommunens tillgångar i fondplaceringar uppgår till 26 mnkr. Kommunen har inte nyttjat 

beviljad checkräkningskredit som nu uppgår 70 mnkr. 

Nordea AB beslutade under förra året att ta ut avgift på kommunens inlåning. Med anledning 

av detta öppnades ett bankkonto öppnats hos SBAB. Tillgångarna på detta konto uppgick vid 

periodens utgång till 15 mnkr. Inlåningsräntan uppgår för närvarande till 0,4 %. 

Långfristiga lån 

Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 39 mnkr. Det har inte tagits upp några nya lån 

under 2018. Amortering på befintlig låneskuld kommer att göra med 1,4 mnkr under året. De 

upptagna lånen har sammantaget en kapitalbindning på 1,5 år och en räntebindning på 1,5 år. 

Genomsnittsräntan på lånen uppgick under 2018 till 0,58 %. Koncernens låneskuld uppgår till 

109 mnkr (Töreboda kommun 39 mnkr, Törebodabostäder AB 70 mnkr). 

Borgensåtaganden 

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

periodens utgång uppgår borgensförbindelserna till 286 mnkr. Av dessa är 176 mnkr upptagna 

lån gentemot Riksbyggen kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder, Törebodabostäder 

AB 70 mnkr och VänerEnergi AB 40 mnkr. Det beslutade borgensåtagandet gentemot 

Riksbyggens kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder uppgår till 200 mnkr och för 

Törebodabostäder AB uppgår borgensåtagandet till 260 mnkr samt för VänerEnergi AB till 40 

mnkr. 

 

 

Belopp i tkr Bokslut 2017 Delår 2017 Delår 2018 Prognos 2018

Verksamhetens nettokostnad 547 044 348 649 358 679 560 460

Skatter och bidrag 558 806 372 238 379 814 570 322

Nettokostnadens andel av 97,9% 93,7% 94,4% 98,3%

skatter och bidrag

Exklusive vindkraftspremie 97,9% 93,7% 94,4% 100,4%
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Driftredovisning 

Resultatuppföljning augusti 2018 

Resultatuppföljningen visar delårsresultatet jämfört med samma period föregående år samt 

prognos, 

 

Mer utförliga kommentarer till verksamheternas utfall redovisas separat i bilaga till 

årsredovisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bokslut Budget Delår Delår Prognos Avvik.

2017 2018 2017 2018 2018 budget

Verksamhetens nettokostnad -526 208 -543 068 -334 844 -345 896 -541 460 1 619

Avskrivningar -20 837 -20 000 -13 805 -12 763 -19 000 1 000
 

Verksamhetens nettokostnad -547 045 -563 068 -348 649 -358 659 -560 460 2 619

Skatteintäkter 356 280 368 610 236 796 243 471 384 584 15 974

Generella statsbidrag 202 528 203 194 135 442 136 343 185 738 -17 456

Finansiella intäkter 1 975 1 500 1 097 1 313 1 500 0

Finansiella kostnader -1 058 -1 400 -470 -678 -1 000 400

Resultat 12 680 8 836 24 216 21 790 10 362 1 537

Finansiellt mål 2,3% 1,6% 6,5% 5,7% 1,8%
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Driftuppföljning verksamhet 

Nedanstående sammanställning visar prognostiserat utfall inom kommunens olika 

verksamhetsområden. Sammantaget redovisar verksamheterna ett negativt prognostiserat 

utfall på -11,9 mnkr. De negativa budgetavvikelserna finns främst inom vård- och 

omsorgsverksamheten (Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt LSS) med ett 

prognostiserat resultat uppgående till -13,6 mnkr. 

 

Verksamhetschefernas kommentarer till avvikelserna, samt förslag till eventuella åtgärder för 

att uppnå en budget i balans, framgår av separat bilaga (Bilaga 1 - Delårsrapport augusti 

2018). 

Ekonomiska framtidsutsikter 

Förväntad utveckling av statsbidrag 

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. Den något svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbetade timmar eller 

lönesumman. Sveriges kommuner och landsting (SKL) prognos innebär tvärtom en något 

starkare utveckling. Det innebär en fortsatt hygglig ökning av det reala skatteunderlaget 2017 

och 2018. Under loppet av 2018 blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och 

högkonjunkturen når då sin kulmen. Utvecklingen därefter är nu svår att prognostisera. SKLs 

skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett 

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. 

Budget 2018 Delårsresultat 

2017

Delårsresultat 

2018

Prognos 2018 Avvikelse aug 

prognos
 

Politisk verksamhet 8 153 6 967 4 864 7 553 600

Ledning och utveckling 34 217 15 513 21 184 33 917 300

Kostenhet 614 56 533 454 160

Törebodas köp från ekonominämnd 4 462 2 904 2 933 4 262 200

Törebodas köp från It-nämnd 4 256 2 763 2 794 4 256 0

Törebodas köp från lönenämnd 2 404 1 499 1 414 2 404 0

Räddningstjänst 6 725 4 279 4 484 6 725 0

Miljö- och byggverksamheten 3 330 1 582 2 388 3 330 0

Teknisk verksamhet exkl VA 29 927 15 572 17 926 31 127 -1 200

Utbildning 219 219 134 241 140 183 217 989 1 230

Arbetsmarknadsåtgärder 3 302 2 054 2 455 3 392 -90

Kultur- och Fritidsverksamhet 16 366 9 853 9 884 16 436 -70

IFO 41 316 27 284 30 297 48 066 -6 750

Äldreomsorg 118 017 78 198 84 277 124 917 -6 900

LSS 71 465 41 644 46 963 70 845 620

VA 0 0 0 0

Gemnsam IT-nämnd 0 -1 476 -687 0 0

Gemensam ekonominämnd 0 -788 -27 0 0

Summa verksamheter 563 773 342 145 371 865 575 673 -11 900
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Demografiutveckling - ökade behov 

Den förväntade demografiska utvecklingen kan illustreras av diagrammet nedan som visar 

prognostiserad förändring av antal invånare inom olika åldersgrupper i Töreboda kommun i 

procent. Den demografiska utvecklingen visas i 5-års respektive 10-års förändring. 

 

Den demografiska utvecklingen förväntas påverka behovet inom olika verksamheter. Av 

diagrammet framgår att det framtida kostnadstrycket kommer att vara störst inom 

äldreomsorgen där andelen invånare i åldern 80+ år ökar med över 30%. Samtidigt ökar också 

behoven även inom förskola, pedagogisk omsorg och skola. Det starka verksamhetstrycket de 

kommande åren, samtidigt som utvecklingen av skatteunderlaget förväntas försvagas, ställer 

krav på effektiviseringar. Arbetet med att förändra och utveckla verksamheterna måste därför 

intensifieras och i än större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av teknik och 

nya arbetssätt. 

Befolkningsutveckling 

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

igen år 2014 då antalet invånare i kommunen ökade. Befolkningsutvecklingen fortsatte 

därefter i positiv riktning och i september månad 2017 uppgick antalet invånare till över 9 500 

personer. Därefter har trenden varit sjunkande och vid juli månads utgång uppgick 

invånarantalet till 9 363 invånare. Kommer kommunen att långsiktigt ligga kvar på ett 

invånarantal på ca 9 400 invånare? Om invånarantalet ökar stiger skatteintäkterna, men 

därmed också sannolikt behovet av utökad kommunal service. Om antalet kommuninvånare 

sjunker minskar skatteintäkterna. 

Välfärdsmedel 

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. Det är därför angeläget att 

dessa tillkommande medel inte i för stor utsträckning används till nivåhöjande  
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verksamhetsförändringar. Överväganden bör göras om att delar av dessa medel kan användas 

för resultatförstärkning, delfinansiering av investeringsbehov, eventuell pensionsinlösen etc. 

År 2019 sjunker statsbidraget för välfärdsmedel med ca 5 mnkr och till år 2020 med 

ytterligare 3 mnkr. 

Ökad investeringsvolym 

De stora investeringsvolymerna innevarande och kommande år 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. 

Investeringsredovisning 

Den budgeterade investeringsnivån i Töreboda kommun ligger för närvarande på en mycket 

hög nivå. Den totala investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 93 mnkr, inklusive 

ombudgeterade medel från föregående år (49 mnkr). Den största delen av kommunens 

investeringar utförs inom ramen för Tekniska nämndens verksamhetsområde (83 mnkr) vilket 

motsvarar 89 % av den totala investeringsbudgeten. 

Bland större budgeterade investeringsprojekt under året kan nämnas anslag till skola/förskola 

(14 mnkr), ombyggnad reningsverk/kväverening (12 mnkr), gångbro över Göta kanal (7 

mnkr), energieffektiviseringar (7 mnkr), bullerplank (3 mnkr) samt VA-investeringar enligt 

plan. Inventarieanslag till utbildning och vård och omsorg uppgår sammantaget 6 mnkr. 

 

Bland större redovisade investeringsutgifter fram till och med augusti månad kan nämnas 

ombyggnad reningsverk/kväverening (12,7 mnkr), tillbyggnad Killingen (2,9 mnkr), köp av 

stationshuset (1,9 mnkr), inventarier till Gjutaren (1,3 mnkr), gator/vägar (2 mnkr)  samt VA-

investeringar (4 mnkr). 

Tekniska förvaltningens bedömning, i redovisad helårsprognos, är att 62 mnkr av de 

budgeterade investeringsmedlen kommer att förbrukas under innevarande år. 

Upptagande av nya lån kommer sannolikt att bli aktuell under året för att finansiera de 

beslutade investeringarna. 

Investeringsredovisning (tkr) Budget 2018 Redovisn. 2018 Återstår Prognos 2018 Redovisn. 2017

Kommunstyrelse 1 423 1 434 -11 1 434 2 420

Barn, utbildning, fritid och kultur 4 606 38 4 568 1 000 988

Vård- och omsorg 1 730 435 1 295 1 000 316

IT-nämnd 3 000 0 3 000 0 0

Tekniska nämnd 83 475 26 762 56 713 62 447 26 512

* Fastighetsavdelning 27 829 7 439 20 390 15 846 17 078

* Gatuavdelning 24 891 1 968 22 923 17 009 5 871

* VA-avdelning 30 755 17 355 13 400 29 592 3 563

Summa investeringar: 94 234 28 669 65 565 65 881 30 236
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Personalekonomisk redovisning 

Förord 

Töreboda kommun sammanställer årligen en personalekonomisk redovisning i samband med 

delårsrapport och årsredovisning. Avsikten är att ge en aktuell bild av ett antal 

personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personalstrategi. 

De personalstrategiska uppgifterna redovisar i huvudsak tillsvidareanställd personal. 

Under året har antalet ökat från 850 till 859 anställda. Detta motsvarar 794 årsanställda vilket 

är en ökning med 19 sedan föregående mätdatum 2017-12-31. Ökningen beror bland annat på 

att kommunen har satsat på högre sysselsättningsgrader och inrättat en resurspool mot 

förskola, skolverksamheten och kostverksamheten där tidigare vikarier nu har fått fasta 

tjänster. 

Kompetensförsörjning 

Kommunen har tagit fram en ny kompetensförsörjningsplan för perioden 2018 - 2022. 

Under perioden går 2017 - 2021 beräknas 127 personer gå i pension varav 50 procent består 

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 92,4  procent 2018-06-30. Andelen 

heltidsanställda uppgår nu till 58,6 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 hela 2018. 

Könsfördelning 

Av kommunens 859 tillsvidareanställda är 745 kvinnor vilket motsvarar 86,7 procent. 

Vård och omsorg har högst procentsats andel kvinnor med 92,9 procent. 

IT avdelningens andel kvinnor är 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 erfarna lärare med 450 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 
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kommunens mål på 5 procent. Aktuella projekt med tidig rehabilitering genomförs nu inom 

barnomsorgen, IFO och 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 har gått 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 

Arbete pågår med en sammanslagning av personalenheterna inom Mariestad, Töreboda och 

Gullspång till en gemensam enhet med placering i Mariestad från och med årsskiftet 

2018/2019. 

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. 

Jämställdhet 

Antalet tillsvidareanställda män är 114 och antalet kvinnor 745. Kvinnorna utgör 86,7 procent 

och män 13,3 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 om diskrimineringens grunder. 

En ny Jämlikhetsplan är framtagen. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron inklusive timanställda har ökat något från 5,1 procent (2017-12-31) 

till 5,3 procent. 

Jämfört med 1:a halvår 2017 då sjukfrånvaron var 6,1 procent så har sjukfrånvaron sjunkit. 

Sjukredovisn
ing 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

(procent) Totalt Längre än 
60 dagar 

kvinnor män 0-29 år 30-49 år 50 år- 

Kommunen 
totalt  2017 

5,1 % 33,2 % 5,4 % 3,7 % 3,7 % 5,2 % 5,6 % 

Kommunledni
ngs-kontoret 
2017 

5,7 % 29,7 % 6,3 % 3,2 % 5,9 % 2,9 % 7,1 % 
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Sjukredovisn
ing 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

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 
halvår 2018 

5,3 % 34,9 % 5,6 % 3,6 % 3,8 % 5,3 % 5,8 % 

Kommunledni
ngs-kontoret 
halvår 2018 

6,1 % 24,7 % 7,2% 1,9 % 0,7 % 2,7 % 8,8 % 

Utbildning och 
kultur halvår 
2018 

5,2 % 42,2% 5,9 % 2,8% 3,7 % 4,7 % 6,3 % 

Vård och 
omsorg halvår 
2018 

5,0 % 27,5 % 5,2 % 2,7 % 4,1 % 5,5 % 4,8% 

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. 

 

Kommunkoncernen 

Törebodabostäder AB 

Ägandedel: 100 % 

Aktiekapital: 8 mnkr. 

Ordförande: Göran Johansson 

Verkställande direktör: Dan Harryzon 

Törebodabostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget ska uppföra och 

förvalta bostäder. Bolaget förvaltar för närvarande 285 bostadslägenheter och ett mindre antal 

lokaler. 

Delårsresultat 
Delårsresultatet följer planerad budget. 

Prognos  
Prognosen för helårsresultat beräknas följa budget. 

Framtiden 
Under 2018 har upphandling, projektering och planering för nya bostäder på Kanalparken 

skett. Under hösten 2018 påbörjas byggnation av 67 nya bostäder för inflyttning vintern/våren 

2020. 
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Intressebolag 

VänerEnergi AB 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med sju medlemskommuner, 

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

område skall förbundet svara för räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen 

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

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

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

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

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

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

möjliga risker samt olyckor. 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 

Avfallshantering Östra Skaraborg bildades år 2000 och består av nio medlemskommuner 

Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda, Gullspång och Mariestad. AÖS 

ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret 

omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan 

verksamhet, som är jämförligt med hushållsavfall. AÖS vision lyder: "Vi är en av de ledande i 

Sverige inom kommunal avfallshantering och alla våra invånare sorterar rätt." 

Kommunalförbundet leds av en direktion och varje medlemskommun representeras av två 

ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten medan posten som 

vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. 
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Finansiella rapporter 

Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 

Upplysningar om redovisningsprinciper 
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. 

Kommunen tillämpar fr o m 2018 komponentavskrivningar av väsentliga 

anläggningstillgångar (se bilaga Komponentavskrivning i Töreboda kommun). I samband 

med övergången till komponentavskrivning har uppdelning skett avseende historiska värden 

Finansiell analysmodell 

Övergripande principer 

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. 
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Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning Rek 18 

Förskoleavgifter debiteras innevarande månad. Äldreomsorgsavgifter debiteras månaden efter 

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

inte heller är periodiserade. 

Redovisning av leverantörsfakturor 

Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter 4 september 2018, men är 

hänförliga till redovisningsperioden januari - augusti 2018, har skuldbokförts och belastar 

periodens redovisning. 

Redovisning av räntor 

Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsåret har 

bokförts som skuld respektive fordran och påverkar delårets års resultat. 

Redovisning av pensionsförpliktelser Rek 17:1 och 2:2 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. 

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

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

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

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

ingår i beräkningen av pensionsåtagande som avsättning. 

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

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 2018 redovisas som 

verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i 

balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas 

som ansvarsförbindelse. 

Materiella anläggningstillgångar rek 11:3 

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 2018. 

Investeringsregler antagna av Kommunfullmäktige 2015 (Lednings-och styrprinciper) 

 

Beloppsgräns för investering 

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

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

anskaffning som anses vara ett led i en större investering. 

Komponentredovisning 

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

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

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

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

rekommendation. Komponentredovisning blir framöver en normgivande metod både inom 
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privat och offentlig sektor. Kortfattat innebär metoden att större och väsentliga investeringar 

ska delas upp i ett antal delkomponenter med varierade avskrivningstider beroende på deras 

olika nyttjandetider. Tidigare tillämpades mer schablonmässiga avskrivningsmetoder för hela 

anläggningstillgången. 

En effekt av den ändrade redovisningsprincipen är att vissa underhållsåtgärder som tidigare 

bokfördes i driftredovisningen istället ska aktiveras och avskrivas över nyttjandetiden. Under 

en övergångsperiod innebär detta i regel att kostnaderna minskar. Efter hand kommer dock 

avskrivningskostnaderna att öka. Det finns skäl att även beakta denna förändring i 

budgetsammanhang. Kommunen tillämpar fr o m 2018 komponentavskrivningar av väsentliga 

anläggningstillgångar (se bilaga Komponentavskrivning i Töreboda kommun). I samband 

med övergången till komponentavskrivning har uppdelning skett avseende historiska värden. 

Skatteintäkter Rek 4.2 

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

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 500m2. 

Semesterlöneskuld 

Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad 

övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som kortfristig 

skuld. 

Löneskuld 

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

december) redovisas som kortfristig skuld. 

Sammanställd redovisning Rek 8.2 

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

under året i kommunkoncernens sammansättning. 

Redovisning av finansieringsanalys rek 16.2 

Finansieringsanalysen redovisar betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande 

verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamheten. Analysen visar 

förändring av likvida medel. Upplysningar skall även lämnas om väsentliga 

betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala. Under åren 2012 

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

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

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

Redovisning av finansiella tillgångar och skulder rek 20 

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

placeringspolicy KF § 65/2010. 
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Resultaträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning (tkr) Not Delår Delår Helår Budget Prognos

2018 2017 2017 2018 2018

Verksamhetens intäkter 1 140 481 136 846 211 624 265 234 278 234

Jämförelsestörande post 12 415

Verksamhetens kostnader 2 -498 792 -471 690 -737 831 -808 302 -819 694

Jämförelsestörande post

Avskrivningar 3 -12 763 -13 805 -20 838 -20 000 -19 000

Verksamhetens nettokostnader -358 659 -348 649 -547 044 -563 068 -560 460 

Skatteintäkter 4 243 471 236 796 356 279 366 937 384 584

Generella statsbidrag 5 136 343 135 440 202 527 204 867 185 738

Finansiella intäkter 6 1 313 1 097 1 975 1 500 1 500

Finansiella kostnader 7 -678 -470 -1 058 -1 400 -1 000

Resultat före extraordinära kostnader 21 790 24 214 12 680 8 836 10 362

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader  

Årets resultat/delårsresultat 8 21 790 24 214 12 680 8 836 10 362
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Kassaflödesrapport 

 

 

 

 

 

Kassaflödesrapport (tkr) Delår Delår Helår

 Not 2018 2017 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 21 790 24 214 12 680

Justering för av- och nedskrivningar 3 12 763 13 805 20 838

Justering för pensionsavsättningar -167 2 202 201

Justering för deponiavsättning 939 -1 289 -5 199

Justering för upplösning av bidrag för statlig infrastruktur 11 960

Justering för E20 avsättning 411 346 427

Justering för realisationsvinster

Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital 35 736 39 278 40 907

Ökning/minskning förråd och varulager

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 11 889 12 358 24 931

Ökning/minskning kortfristiga skulder -10 025 -17 249 8 685

Medel från den löpande verksamheten 37 601 34 387 74 524

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -28 669 -30 236 -50 383

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 294

Investering i finansiella anläggningstillgångar -42 -43

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten -28 669 -30 278 -50 132

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån

Amortering av skuld -675 -675 -1 361

Ökning av långfristiga fordringar -131 -400

Minskning av långfristiga fordringar 133

Medel från finansieringsverksamheten -806 -675 -1 628

ÅRETS KASSAFLÖDE 8 126 3 434 22 764

Likvida medel vid årets början 65 738 42 974 42 974

Likvida medel vid årets slut 73 864 46 408 65 738
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Balansräkning 

 

TILLGÅNGAR Not Delår Delår Helår

2018 2017 2017

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 312 905 284 834 297 491

Maskiner och inventarier 10 11 806 11 553 11 314

Summa materiella anläggningstillgångar 324 711 296 387 308 805

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar & bostadsrätter 11 39 325 39 323 39 325

Långfristiga fordringar 12 8 945 8 549 8 814

Bidrag till infrastruktur 13 0 11 613 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 48 269 59 485 48 139

Summa anläggningstillgångar 372 980 355 872 356 944

Omsättningstillgångar

Fordringar 14 30 463 54 926 42 353

Kortfristig placering 15 26 590 26 479 26 479

Kassa och bank 16 47 273 25 904 44 094

Summa omsättningstillgångar 104 327 107 309 112 926

SUMMA TILLGÅNGAR 477 308 463 181 469 870

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 17

Årets resultat 21 790 24 317 12 680

Resultatutjämningsreserv 32 151 25 074 25 074

Övrigt eget kapital 234 826 229 219 229 219

Summa eget kapital 288 767 278 610 266 973

Avsättningar 18

Pensionsskuld 3 427 5 997 3 594

Avsättning E20 13 838 13 000 0

Övriga avsättningar 9 536 12 508 22 024

Summa avsättningar 26 801 31 505 25 618

Skulder

Långfristiga skulder 19 38 259 39 619 38 934

Kortfristiga skulder 20 123 481 113 447 138 345

Summa skulder 161 740 153 066 177 279

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 477 308 463 181 469 870

Inom linjen 21

Ansvarsförbindelser 168 826 176 648 170 387

Borgensförbindelser 286 293 329 724 275 774

Limit checkräkningskredit 70 000 70 000 70 000
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Noter och tilläggsupplysningar 

 

(tkr) Delår Delår Helår

2018 2017 2017

1. Verksamhetens intäkter 140 481 136 846 211 624

Jämförelsestörande post 12 415

avser vindkraftspremie från Energimyndigheter till

kommuner som installerat vindkraft.

152 896 136 846 211 624

varav taxor och avgifter 22 063 17 846 31 236

        bidrag 77 948 81 089 121 821

        hyror och arrenden 12 740 12 113 19 659

        försäljningsmedel 5 528 4 970 6 893

        försäljning verksamhet 34 617 20 828 32 016

2. Verksamhetens kostnader -498 792 -471 690 -737 831

-498 792 -471 690 -737 831

varav personalkostnader 301 254 284 334 326 736

        pensionskostnader 19 214 20 775 127 836

        hyra leasing av anläggningstillgångar 3 173 2 008 3 173

        entreprenad och köp av verksamhet 76 232 73 720 117 940

        bidrag och transfereringar 14 111 14 617 33 677

        lokal-markhyror fast serv 41 383 36 431 41 651

        bränsle energi och vatten 1 543 1 227 2 428

        tele, IT och kommunikation 2 525 1 532 2 499

        övrigt 39 358 37 046 81 892

3. Avskrivningar

Planenliga avskrivningar -12 763 -13 805 -20 158

Nedskrivningar -679

-12 763 13 805 -20 838

4. Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 244 683 238 470 357 705

Prognosavräkning föregående år -1 218 768 492

Prognosavräkning innevarande år 6 -2 442 -1 917

243 471 236 796 356 280

5. Generella statsbidrag och utjämning

Generellt statsbidrag 11 707 16 488 24 032

Inkomstutjämning 90 204 90 083 135 124

Strukturbidrag
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Regleringsbidrag 989 -61 -92

Regleringsavdrag

Kommunal fastighetsavgift 11 704 10 333 15 567

Kostnadsutjämningsavgift 484 1 623 2 434

Bidrag LSS-utjämning 21 255 16 975 25 462

136 343 135 441 202 528

6. Finansiella intäkter

Räntor likvida medel 0 78 139

Utdelning aktier och övriga värdepapper 1 296 1 005 720

Borgensavgifter 0 0 1 094

Räntor utlämnade lån 18 14 22

1 313 1 097 1 975

7. Finansiella kostnader

Räntor upplåning 150 384 540

Övriga räntor 528 85 518

678 470 1 058

8. Årets resultat, avstämning mot balanskravet

Årets resultat enligt resultaträkning 21 790 24 214 -12 680

21 790 24 214 -12 680

9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående värde m 297 491 268 111 268 111

Nettoinvestering m 26 936 28 792 47 388

Försäljning 2 400

Nedskrivning 0

Planenlig avskrivning m -11 522 -12 069 -18 008

312 905 284 834 297 491

10. Maskiner, inventarier och transportmedel

Ingående värde 11 269 11 694 11 844

Leasade maskiner inventarier 45 151 45

Nettoinvestering 1 734 1 444 2 299

Planenlig avskrivning -1 241 -1 735 -2 830

11 806 11 553 11 314

11. Aktier, andelar och bostadsrätter

Aktier

Törebodabostäder AB 8 000 8 000 8 000

Mariestad Töreboda Energi AB 24 000 24 000 24 000

Kommunaktiebolaget 1 1 1

Inera AB 43 43 43

Summa bokfört värde aktier 32 044 32 044 32 044
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Andelar

Boda bygdegårdsförening 1 1 1

HSB 1 1 1

Kommuninvest 7 234 7 234 7 236

Riksbyggen 43 43 43

Summa andelar 7 279 7 279 7 280

Bostadsrätter

14 st. bokfört värde 1 1 1

Summa aktier, andelar och bostadsrätter

Bokfört värde 39 325 39 323 39 325

12. Långfristiga fordringar

Kommuninvest-förlagslån 30 år 1 600 1 600 1 600

Föreningslån 7 345 6 947 7 214

8 945 8 549 8 814

13. Bidrag till infrastruktur

Bidrag till infrastruktur 13 000 13 000 0

Ack upplösning -13 000 -1 387 0

0 11 613 0

14. Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 964 2 332 5 687

Skattekontot 691 8 5 731

Momsredovisning 3 872 9 875 4 414

Upplupna skatteintäkter 6 528 5 069 0

Avräkning VA -1 314 -943 -1 314

Förutbetalda kostnader 8 931 8 350 9 878

Upplupna intäkter-övriga interimsfordringar 8 792 30 234 17 956

30 463 54 926 42 354

15. Kortfristig placering

Swedish Stars 3 624 3 571 3 571

Nordea 1, SICAV-Stabila Aktier 3 047 2 989 2 989

Institutionella företagsobligationsfonden 9 784 9 784 9 784

Räntefonder 10 135 10 135 10 135

26 590 26 479 26 479

Marknadsvärde 36 395 34 933 33 679
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16. Likvida medel

Plusgiro 29 499 8 790 26 698

Bank 2 635 2 036 2 257

SBAB Placeringskonto 15 139 15 078 15 139

47 273 25 905 44 094

Justerade siffror för del- och helåret 2017 till att 

ink ludera koncernvalutakonto

Utnyttjad checkkredit

Beviljad checkkredit 70 000 70 000 70 000

17. Eget kapital

Årets resultat 21 790 24 317 12 680

Resultatutjämningsreserv 32 151 25 074 25 074

Övrigt eget kapital 234 826 229 219 229 219

288 767 278 610 266 973

18. Avsättningar

Pensionsskuld 2 758 4 826 2 892

Löneskatt 669 1 171 702

Avsättning framtida återställning av deponi 9 536 12 508 8 597

Medfinansiering utbyggnad E20 13 838 13 000 13 427

26 801 31 505 25 618

19. Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 38 934 40 294 40 294

Skuld leasade tillgångar 44 372 44

Återföring av beräknad amortering 1 361 1 678 1 678

Nyupplåning under året

Årets faktiska amorteringar -675 -675 -1 678

Nästa års beräknade amortering -1 361 -1 678 -1 361

38 259 39 619 38 934

Kreditgivare

Kommuninvest 39 575 40 925 40 250

Danske Finans 44 372 44

Avgår summa nästa års amortering -1 361 -1 678 -1 361

38 259 39 619 38 934

20. Kortfristiga skulder

Beräknad amortering 1 361 1 678 1 361

Leverantörsskulder 8 768 8 475 23 023

Moms 456 296 289

Personalens källskatt 7 766 7 160 6 762

Sociala avgifter 9 317 8 642 8 167

Statsbidrag flykting 0 2 033

Upplupna löner 8 028 7 129 8 028

Semesterlöneskuld 29 842 29 766 29 114
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Bilagor 

Bilaga 1: Delårsrapport 2018 Töreboda kommun 

Bilaga 2: Delårsrapport 2018 Töreboda kommun – Uppföljning av åtagande 

Upplupna räntor 60 118 22

Förutbetalda skatteintäkter 3 133 3 581 3 332

Upplupen pensionskostnad individuell del 10 242 9 554 14 392

Upplupen löneskatt individuell del 9 082 8 425 9 863

Inkomstförskott 13 134 5 972 9 614

Törebodabostäder AB 4 025 5 872 4 835

Övriga skulder och interimsskulder 18 268 14 869 19 543

123 481 113 447 138 345

Semesterlöneskulden ökning med lönepåslag 2,5%

21. Inom linjenposter

Ansvarsförbindelser

Pensioner anställda inklusive löneskatt 168 826 176 053 170 387

Borgensförbindelser

Törebodabostäder AB 69 978 70 178 70 078

Riksbyggen kooperativa hyresrättsf Töreboda Äldreb 176 305 219 533 178 607

Vänerenergi AB 40 000 40 000 40 000

Förlustansvar, Egna hem 10 13 10

286 293 329 724 288 695

Förlustansvar egna hem och sociala är samma som

i bokslut 2017

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 277 kommuner och 11 landsting/regioner som per 2018-06-30

var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-

förbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts

ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid 

eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 

ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlems-

kommun 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 2018-06-30 uppgick Kommuninvest 

i Sverige AB:s totala förpliktelser till 418 873 772 784  kronor och totala tillgångar till

till 413 618 049 861 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick

256 023 583  kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till

247 605 914 kronor

Ställda panter, fastighetsinteckningar

Limit checkräkningskredit 70 000 70 000 70 000
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Politisk ledning 

Verksamhetens uppdrag 

 Det politiska arbetet (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott) 

 Medlemsavgifter till Skaraborgs kommunalförbund, Sveriges kommuner och landsting 

(SKL), Samordningsförbundet Norra Skaraborg m.fl. 

 Bidrag till intresseföreningar som Vattenvårdsförbund, STIM och Kommunforskning i 

Västsverige 

 Bidrag efter beslut i kommunstyrelsen till föreningar i Töreboda kommun 

 Utvecklingsprojekt, utvecklingsstipendium och vänortsutbyte 

 Törebodafestivalen och gemensamma personalbefrämjande aktiviteter 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Val till riksdag, landsting och kommun. Det nyvalda Kommunfullmäktige sammanträder för 

första gången den sista måndagen i oktober 2018. 

Törebodafestivalen var en succé. Bra artister, publikrekord, sol och värme.  

Uppföljning ekonomi 

  
Budget 

2018 
Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

Intäkt   -577    

Personalkostnader 3 732 2 488 2 540 3 632 100  

Övriga kostnader 4 421 2 947 2 900 3 921 500  

Summa Kostnader 8 153 5 435 5 440 7 553 600  

Nettokostnad 8 153 5 435 4 862 7 553 600  

Varav       

Kommunfullmäktige 2 319 1 546 1 265 2 119 200  

Kommunstyrelsen 5 834 3 889 3 598 5 434 400  

Kommentar till prognos 

Kostnader för Törebodafestivalen 2018 (-300 tkr) finansieras av överskott för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott. Finansieringen av E20 

täcktes i 2017 års bokslut, vilket innebär att 2018 års budget (585 tkr) inte belastas. 

Framtiden 

Samarbetet i MTG har utvecklats genom en ny avsiktsförklaring för MTG, samt nya 

samarbetsavtal och reglementen för de gemensamma nämnderna. Samarbetet förväntas att 

fördjupas och de närmaste åren. Fokus och förväntan ställs också på ökat och fördjupat 

samarbete i Skaraborg. 

Verksamheten i Gjutaren 4 börjar ta form och till 2019 beräknas fastigheten vara välbesökt 

och omtyckt. Gjutaren används för publika evenemang ( t ex utställningar, mässor, teater, 

konserter och konferenser), Guldgruvans kreativa upplevelsecenter, konferens- och 

mötescenter för politiken (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten med flera), 

föreningar och företag. Gjutarens annex kommer att göras om till kontor. 
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Ledning och utveckling 

Verksamhetens uppdrag 

 Administrativt stöd till politiken och verksamheten genom kommunkansli, 

ekonomikontor, personalenhet, IT-enhet, löneenhet och telefonväxel. 

 Övergripande ledning av kommunens verksamheter 

 Överförmyndarverksamheten 

 Bemanningsenheten - vikarier till hela den Kommunal verksamheten 

 Plan- och exploateringsverksamhet 

 Stöd till utveckling av näringslivet 

 Turistverksamhet och stöd till besöksnäringen 

 Trafikplanering (skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik) 

 Folkhälsofrågor 

 Säkerhetssamordning 

 Kommunala utvecklingsfrågor 

 Räddningstjänst (bidrag till Räddningstjänst Östra Skaraborg) 

 Renhållning (bidrag till Avfallshantering Östra Skaraborg) 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Töreboda befinner sig i en positiv utvecklingsfas. Antal förändrade detaljplaner är många. 

Byggnation av Baltzar (två åttavåningshus) har planerad byggstart i slutet på 2018. 

Sommarsäsongen 2018 har varit bra för besöksnäringen. 

Nyanlända: Vi uppfyller vår anvisade kvot för mottagande 2018. Samarbetet med företagen är 

mycket positivt vad gäller praktikplatser och anställningar. Projektet NYA (anställningar och 

studier) som stödjer nyanlända till egen försörjning har fortsatt och resultatet är bra. 

Uppföljning ekonomi 

  
Budget 

2018 
Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos 

T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

Intäkt -70 960 -47 307 -45 369 -69 710 -1 250 -510 

Personalkostnader 62 604 41 736 40 162 63 075 -471 -150 

Övriga kostnader 61 034 40 689 38 548 58 653 2 381 360 

Summa Kostnader 123 638 82 426 78 710 121 728 1 910 210 

Nettokostnad 52 678 35 119 33 342 52 018 660 -300 

Varav       

Utveckling Ledning 25 671 17 114 13 428 24 471 1 200  

Överförmyndarverksamhet 1 275 850 1 854 1 975 -700 -500 

Mottagningsenhet. 5 050 3 367 2 369 5 050   

Bemanningsenhet 2 221 1 481 3 531 2 421 -200  

Kostenhet 614 410 533 454 160 200 
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Budget 

2018 
Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos 

T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

Köp av verksamhet 

Ekonomienhet Töreboda 4 462 2 975 2 933 4 262 200  

IT-enhet Töreboda 4 256 2 837 2 794 4 256   

Löneenhet Töreboda 2 404 1 602 1 414 2 404   

RÖS Töreboda 6 725 4 483 4 484 6 725   

Kommentar till prognos 

Överförmyndarverksamhetens prognos visar på ett underskott med cirka 700 tkr pga. ökade 

antal godmanskap och högre arvoden. 

Heltidsprojektets kostnader minskar (plus 300 tkr) och fördelningen till verksamheten för 

ökade sysselsättningsgrader som inte kan täckas med minskade vikariekostnader skjuts till 

nästa år på grund av det ekonomiska läget (plus 500 tkr). 

Överskott från föregående år används inte på grund av det ekonomiska läget (plus 400 tkr). 

Bemanningsenheten har högre kostnader för introduktion än tidigare år, vilket inte täcks av 

priset som verksamheten betalar (minus 200 tkr). 

Kostenheten jobbar med interna vikarielösningar. Den fasta personalen vikarierar i andra kök 

och täcker därmed frånvaron. Detta har lett till lägre personalkostnader inom hela kostenheten 

(plus 150 tkr). 

Åtgärder för budget i balans 

Översyn av kostnader och intäkter för överförmyndarverksamheten. Målsättningen är en 

minskad nettokostnad med 200 tkr från och med 2019. 

Översyn av Bemanningsenhetens prissättning och effektivitet. Eventuellt måste 

täckningsgraden av beställda vikarier minska. Budgetnivå ska nås för det sista fyra månaderna 

2018 för att 2019 års budget ska vara i balans. 

Framtiden 

Personal- och kompetensförsörjning är den viktigaste framtidsfrågan för både kommunen, 

näringslivet och VG-regionen. Viktiga inslag för en positiv utveckling är minskad 

sjukfrånvaro, förbättrad fysisk förmåga och många nyanlända i arbete. 

En ny Översiktsplan - arbetet påbörjas hösten 2018. 

Fortsatt bredbandsutbyggnad genom fiber på landsbygden. 

Många nybyggda bostäder som är anpassade för äldre med funktionsnedsättningar. Ökat 

oberoende och självständighet för kommuninvånarna är oerhört viktigt både för det goda livet 

i Töreboda och för den kommunala ekonomin. 

Besöksnäringen kommer att växa. Ett led i den utvecklingen är en större camping. Genom 

samarbete med Sötåsen byggs boende för både elever och turister. 

Prognos investeringar 

Övrig investeringsbudget avser inköp av inventarier till kostenheten och 

kommunledningskontoret. Inköpen genomförs enligt plan. 
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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  

Kornknarren är i dåligt skick och i behov av helrenovering. Berörda har informerats och man 

kommer under hösten ta fram moduler till 6 avdelningar. 

För andra sommaren i rad har tätortens förskolor varit på samma förskola. Det innebär att fler 

anställda kan få önskad semester och vi kan samarbeta med både kost och städ. 

Fritidshem  

Det är svårt att rekrytera fritidspedagoger och glädjande är att kommunen lyckats rekrytera 

två fritidspedagoger. Arbete med normkritiskt förhållningssätt pågår 

Grundskola 

Renovering av A-huset, beräknas färdigt årsskiftet 2018/2019 samt på Moholms skola har 

ventilationen färdigställts. 

Skolverkets satsning Läslyftet var en lyckad fortbildning, projektet fortsätter på halvfart. 

Elevhälsapersonal träffas regelbundet, fokuserar på att skapa processer som flyttar fokus från 

åtgärdande till mer främjande/förebyggande arbete. Ett antal projekt har påbörjats såsom 

forskning tillsammans med Magnus Landgren samt Nära vård med SKL. 

Uppföljning ekonomi 

  
Budget 

2018 
Budget 
period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

Intäkt -46 656 -31 104 -43 222 -65 896 19 240 10 060 

Personalkostnader 157 734 105 156 109 111 163 724 -5 990 -4 370 

Övriga kostnader 108 141 72 094 74 294 120 161 -12 020 -6 340 

Summa Kostnader 265 875 177 250 183 405 283 885 -18 010 -10 710 

Nettokostnad 219 219 146 146 140 183 217 989 1 230 -650 

Varav       

Barnomsorg 51 716 34 477 33 406 50 346 1 370 1 830 

Grundskola 116 340 77 560 74 664 116 940 -600 -1 570 

Gymnasieskola 44 562 29 708 24 588 42 312 2 250 -900 

Vuxenutbildning 6 601 4 401 7 524 8 391 -1 790 -10 

Kommentar till prognos 

Barnomsorg 

Barnomsorgens resultat beror på att ny avdelning inte öppnats och återhållsamhet med 

vikarier i verksamheten. 
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Grundskola  
Grundskolans kostnader är främst för särskilt stöd. Det är ett ökat behov på i stort sett alla 

enheter av särskilt stöd. Det är bl.a. för elevassistenter, ökad elevhälsa, studiehandledning. 

Elevcaféet har utökat sin bemanning då öppettiderna nu är under hela skoldagen, detta har 

blivit oerhört positivt och uppskattat men kostar pengar. 

Gymnasieskola 
Kostnaderna för Gymnasiets IKE överskrider budget. Elever på Gymnasiesärskolan har ökat 

från 4 till 7. Dessa utbildningar är dyrare än andra utbildningar och påverkar i större 

utsträckning. 

Resultatet påverkas positivt av att Migrationsverket har kommit i kapp med utbetalningar för 

asylsökande elever. Detta "räddar" upp budgeten. 

Vuxenutbildningen påverkas av det låga elevantalet som startade utbildningar inom yrkes-

VUX i januari 2018 . Förändringar inom organisationen har genomförts. 

Åtgärder för budget i balans 

Samarbeta så mycket det går för att hålla nere vikariekostnaderna. 

Inom grundskolan kommer några tjänster att inte tillsättas vid vakanser. 

Framtiden 

En utmaning är rekrytering och att få behålla legitimerad personal. 

En ny förskola planeras i tätorten. 

Det är stor efterfrågan på förskoleplatser vilket medför många barn per avdelning. Det gäller 

även då den extra avdelningen på Kornknarren kommer i bruk. 

En reviderad läroplan för förskolan börjar gälla i juni 2019. 

Att möta behoven av digitalisering i verksamheterna och i undervisning behöver stärkas. 

Många elever är i behov av stöd. Det innebär att arbetet med extra anpassningar fortsätter. 

Fortsatt arbete med att integrera alla de nyanlända som behöver stöd och resurser. Att 

utveckla språkstödjarna och göra extra anpassningar inom klassens ram. 

Timplanen kommer att ändras så högstadiet får mer undervisningstid. 

Vuxenutbildning behöver ha en flexibel organisation för att möta de behov och svängningar 

som finns i arbetsmarknadens behov . Ingen sökande till restaurang och servering eller hotell 

och turism och därmed ingen utbildning. 

Prognos investeringar 

Centralskolans skolgård ska byggas om för att öka tryggheten för eleverna. Planteringar och 

sittplatser kommer innebära att flödet av obehöriga som nu passerar förväntas minska. 

Kostnad enligt plan. 

Moduler på Kornknarrens förskola kommer uppföras i slutet av året. Då vi befinner oss i ett 

anbudsförfarande är det inte möjligt att avgöra om avsatta medel är tillräckliga. 
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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 

Arbetsmarknad & Utbildningscenter  
AMU skapade ett nytt tänk kring människor med psykisk ohälsa för att skapa effektivitet och 

en lönsamhet på lång sikt. T3 kallas den pedagogiska modellen. 

Två pedagogiska modeller, T3 och 7tjugo,ligger till grund för all utveckling på Töreboda 

AMU och all personal är utbildade i 7/20. Med stöd i de här två pedagogiska redskapen och 

med engagerad personal har AMU lyft människor att förändra sina liv. Av 357 insatser, är 115 

i utbildning eller praktik. 104 är i arbetsträning och vi har slussat ut 138 i någon form av 

arbete. 

Ett pilotprojekt startades våren 2018 för att sänka sjukfrånvaron på AMU. 6 personer med 

mycket hög sjukfrånvaro ingick i en pilotgrupp. Processen var grupparbete och enskilda 

samtal och personerna fick lämna sjukintyg  från första dagen. 

En språkstöd grupp har startat för att underlätta extra språkträning för nyanlända. Bland annat 

har en utställning 20 Ord tagits fram där de nyanlända har fotograferat ord som inte finns i 

deras språk. 

Uppföljning ekonomi 

  
Budget 

2018 
Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

Intäkt -11 358 -7 572 -7 350 -11 998 640 -750 

Personalkostnader 13 254 8 836 8 787 13 854 -600 560 

Övriga kostnader 1 406 937 1 018 1 536 -130 -70 

Summa Kostnader 14 660 9 773 9 805 15 390 -730 490 

Nettokostnad 3 302 2 201 2 455 3 392 -90 -260 
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Kommentar till prognos 

Arbetsmarknadsenhet 

Budget i stort sett i balans. 

Det har möjliggjorts genom minskade kostnader för förbrukningsmaterial och fasta avgifter 

såsom avtal. 

Ökade intäkter från produktion av legoprodukter från bl.a. Daloc även ökade intäkter för 

interna tjänster. 

  

Framtiden 

Organisation och budget kommer att ses över i stort och det finns en positiv utveckling av 

verksamheten. 

Ung Arena avslutas i början av 2019 och arbetat med hur implementeringen för fortsatt arbete 

med ungdomars sysselsättning pågår. 

  



 

   

Bilaga 1 - Delårsrapport 2018 Töreboda 10(36) 

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 

Samarbetet inom Bibliotek Mellansjöregionen var klart i februari. Under våren har Töreboda 

bibliotek haft författarbesök och trubadurafton. Bibliotek har fått 350 000 kr för utveckling av 

barn- och ungdomsavdelningen. 

Fritidsgård  
Fritidsgården Loftet har under innevarande år lockat fler ungdomar än tidigare. Loftet besöks 

av såväl svenska som nyanlända ungdomar men fortfarande är det betydligt fler killar än tjejer 

som tar del av verksamheten. Vi har försökt att locka tjejer genom att arrangera "tjejkvällar" 

men ännu inte lyckats med önskan att få nyanlända tjejer att besöka Loftet. De fritidsgårdar 

som ingår i vårt samverkansnätverk har även de svårt att attrahera de nyanlända tjejerna. 

Kulturskola 
Arbetet på kulturskolan går enligt planen. Vi har kunnat ge våra befintliga deltidslärare mer 

arbetstid tack vare det kulturrådsbidrag som vi fått. Vi jobbar med uppsökande verksamhet 

både i grundskolan och på fritidshemmen. Det är främst musik och dans som vi visar. 

Simhall 

Simhallen har haft lovaktiviteter bl.a. Dive in bio. 

Uppföljning ekonomi 

  
Budget 

2018 
Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

Intäkt -1 861 -1 241 -1 857 -3 401 1 540 -25 

Personalkostnader 8 079 5 386 5 517 8 299 -220 95 

Övriga kostnader 10 148 6 765 6 223 11 538 -1 390 -10 

Summa Kostnader 18 227 12 151 11 740 19 837 -1 610 85 

Nettokostnad 16 366 10 911 9 884 16 436 -70 60 

Varav       

Kulturverksamhet 8 697 5 798 5 574 8 627 70 90 

Fritidsverksamhet 7 669 5 113 4 309 7 809 -140 -30 

Kommentar till prognos 

Simhallen visar ett negativt resultat. En översyn av kostnader och intäkter pågår. 

Åtgärder för budget i balans 

Under året ska verksamheten arbeta aktivt med kostnaderna. Planera för fler aktiviteter i sim- 

och idrottshall för att kunna påverka intäkterna. Se över prisplanen för inträde och rabattkort 

till simhall. 
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Framtiden 

Vid utvecklingen och ommöbleringen av bibliotekets nya barn- och ungdomsavdelning 

kommer hela vuxenavdelningen att samsas på 2:a våning. I bibliotekslagen är barn och unga 

en prioriterad grupp. Nya studieplatser skapas på 2:a våning. Behovet av dessa är i dagsläget 

stort. 

Bibliotek Mellansjöregionen har fått 400 tkr för att alla bibliotek inom samarbetet skall kunna 

hålla Tv-spel inom sitt bestånd. Även 150 tkr till en förstudie för att se hur en mobil enhet 

skulle kunna vara i Bibliotek Mellansjös tjänst. 

Kulturskolan är beroende av kulturrådsbidrag för att kunna ha den verksamhet vi har idag. 

En tillgänglig kulturskola för alla behövs för integrering av alla samhällsgrupper. 

Alternativet är en utökad kommunal budget om bidraget inte ges. 

Arbetet med att få en verksamhet för nyanlända tjejer går vidare. Nya infallsvinklar behöver 

prövas för att nå längre än hittills. Under sommarens värmebölja försköts öppettiderna och det 

föll väl ut och ska tillämpas även nästa sommarperiod. 
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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) 

 Stödboende till unga vuxna 

  

Viktiga händelser och utveckling under året 

Våld i nära relationer har ökat inom gruppen flyktingar därför har ett förstärkt samarbete med 

Migrationsverket upprättats vilket har förkortat de akuta placeringstiderna. 

Försörjningsstöd står i startgroparna för en mer förenklad handläggning. Antalet hushåll i 

behov av bistånd (ej flykting) har minskat sedan förra året och den vanligaste 

orsaksavslutningen är arbete. Försörjningsstöd till nyanlända har ökat efter etableringsplan 

sedan förra året. Sysselsättningsprogrammet har återupptagits 50% och fokus ligger på 

ungdomar och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Inom barn och ungdom har det satsats mycket på utbildning av gruppen. Det är i genomsnitt 

85 pågående utredningar/månad. Utredningstider har hållits. Stora barnfamiljer, komplex 

problematik som lett till flera omhändertaganden. 13 placeringar påbörjas under första 

halvåret, endast 1 från nyanländ familj. 63 placeringar pågående under perioden. Flertalet 

placeringar är uppväxtplaceringar. Traumatiserade barn ställer höga krav på våra familjehem 

som behöver mycket stöd och handledning. 

Avtal uppsagt med Gullspång avseende EKB-boende. Unga utan stora vårdbehov flyttar till 

MV:s boende vid uppskriven ålder. Eget stödboende för de EKB som klarar eget boende. 

Antalet EKB har minskat till idag 12 st. Familjecentralen fortsätter att arbeta förebyggande. 

De arbetar med utökade hembesök, ABC-utbildning (Alla barn i centrum), ett generellt 

föräldrastödsprogram, barns mesta 0-6 år samt föräldrautbildning för föräldrar/nära anhöriga 

till barn med Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) . 
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Uppföljning ekonomi 

  
Budget 

2018 
Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

Intäkt -16 803 -11 202 -16 635 -18 943 2 140 1 720 

Personalkostnader 29 695 19 797 22 743 32 555 -2 860 -2 050 

Övriga kostnader 28 424 18 949 24 189 34 454 -6 030 -5 470 

Summa Kostnader 58 119 38 746 46 932 67 009 -8 890 -7 520 

Nettokostnad 41 316 27 544 30 297 48 066 -6 750 -5 800 

Varav       

Gemensam 
verksamhet 

5 845 3 897 3 256 5 405 440 -80 

Vuxen 4 214 2 809 2 832 4 574 -360 -800 

Försörjningsstöd 7 334 4 889 4 867 7 444 -110 100 

Flykting 3 300 2 200 2 382 5 000 -1 700 -2 000 

Barn och Ungdom 20 622 13 748 16 960 25 642 -5 020 -3 020 

Kommentar till prognos 

Vi har under året arbeta hårt med hemmaplanslösningar för vuxna vilket lett till minskade 

kostnader. För att hålla budget är förutsättningen att inga nya placeringar sker. 

Flyktingbudgeten går inte ihop med intäkter från schablonersättningarna som IFO tilldelas -

1,7 miljoner som måste återsökas från flyktingfond. 

Störst avvikelse finns inom familjehemsvård barn på grund av ökat antal placeringar, 59 

placerade barn. I budget finns utrymme till 29 placerade barn. Vården bedrivs trots detta 

kostnadseffektivt alla utom två barn finns i våra egna familjehem. HVB-hem: Under första 

halvåret har 6 barn varit föremål för institutionsplacering. Idag återstår 2 som avslutas i 

oktober. 

Nyanlända barn med vårdnadshavare i Sverige 

I dag pågår totalt 13 placeringar. Prognostiserar ett underskott då vi inte beräknas få tillbaka 

hela summan från MV då största andelen av barnen har PUT. 

Ensamkommande barn  
Överskottet beror på återsökt Ludvikamoms för 2016 samt mer ersättning för 2017 än 

uppbokat. 

Stödboende  
Boendet är inte fullt vilket är en förutsättning för balans. 

 Åtgärder för budget i balans 

 Hemmaplanslösningar för missbruksvården. 

 Restriktiva biståndsbedömningar i alla vuxen/försörjningsstödsärenden, dock i linje 

med gällande lagstiftningar. 

 Lägga mer arbete på att få MIV att så snabbt som möjligt återta ansvaret för 

placeringar på skyddat boende för nyanlända. 

 Inom barn/ungdom ha en mer utvecklad öppenvård på lång sikt, där man tidigt kan 

stötta familjer där omsorgsbrist finns. 

 Särskilda kostnader för barnhandläggning har granskats 

 Att inom barn/ungdom göra en prognos och budget för varje enskild 
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familjehemsplacering för att få bättre kontroll. 

 Minskat personal på sysselsättningsprogrammet från en heltid till halvtid. Resurser 

används istället till aktiverande insatser. 

 Ökad digitalisering av handläggning 

 Samverkan med regionen kring sjukskrivningar för att motverka långtidsberoende 

 månatlig kartläggning av bidragsmottagare för att få underlag till fortsatta 

prioriteringar. 

 Försöka återsöka så mycket som möjligt för EKB. 

 Sälja platser på stödboendet om det inte är fullbelagt 

Framtiden 

 Satsa mer på välfärdsteknik inom IFO 

 Hitta behandlingslösningar på hemmaplan som ett alternativ till institutionsvård för 

vuxna 

 Arbeta med att samordna olika huvudmäns insatser för att förbättra 

biståndsbedömningen inom vuxenverksamheten 

 Arbeta med att få in ett mer förebyggande perspektiv för att motverka psykisk ohälsa, 

drog - och spelmissbruk. Fältarbetarna gör redan ett bra arbete här och bidrar till att 

Töreboda är mindre attraktivt för kriminalitet och missbruk. 

 Ovisst kring nya gymnasielagen för asylsökande EKB ungdomar. Dock återsöks alla 

kostnader hos MIV. 

 Digitalisering av vissa arbetsmoment kan komma att effektivisera och nytt 

verksamhetssystem införs under hösten. 

 Mer samverkan med mottagningsenhet, AF, AMU och vuxenutbildningen för att hitta 

arbetssätt som påskyndar etableringsprocessen och vägen i arbetslivet 

 Antalet placeringar inom barn och ungdom tenderar att inte öka lika snabbt framöver. 

 Att i verkställda placeringar skapa goda förutsättningar för hälsa och utveckling i 

familjehemmet eller för återgång till biologfamiljen. Kräver fortbildning och 

handledning 

 Deltar i flera samverkansprojekt för att få positiva effekter för barn och unga i 

kommunen. Upptäcka barn som utsätts för omsorgsbrist tidigare. 

 Ensamkommande barn bedöms fortsatt minska 

Prognos investeringar 

Inga planer på att använda investeringsmedel 2018. 
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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 

 skapa arbetssätt där välfärdsteknik och digitalisering bidrar till delaktiga och 

självständiga medborgare 

Viktiga händelser och utveckling under året 

 En projektledare har tillsatts i ÄO ledning för att möjliggöra för hela ledningsgruppen 

i Äldreomsorgen att arbeta för en budget i balans. 

 IT samordnares roll har i stor utsträckning handlat om att stötta verksamheten och 

chefer i digitaliseringen på ett praktiskt plan. 

 En ny lag kring utskrivningsklara patienter från slutenvården går i skarpt läge 25/9, tid 

har ägnats åt att utbilda personal samt att anpassa arbetssätt. 

 Medarbetarna i hemvården dokumenterar nu i Life Care enl. IBIC-processen. Under 

hösten kommer även medarbetare på särskilt boende och dagverksamheten ansluta till 

detta arbetssätt. 

 Införandet av digitala nycklar samt ett digitalt trygghetslarm på särskilda boenden har 

genomförts. 

 Avdelning 1 på Krabbängsgården har avvecklats och Aspen gul öppnas upp i 

september. 

 Diskussion pågår kring "Sätt ljus på natten" för att få samarbetet dag/natt att fungera 

optimalt utifrån de boendes behov. 

  

Uppföljning ekonomi 

  
Budget 

2018 
Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

Intäkt -20 417 -13 611 -42 191 -23 108 2 691 2 680 

Personalkostnader 82 953 55 302 79 340 82 550 403 -1 310 

Övriga kostnader 55 481 36 987 47 128 65 475 -9 994 -9 230 

Summa Kostnader 138 434 92 289 126 468 148 025 -9 591 -10 540 

Nettokostnad 118 017 78 678 84 277 124 917 -6 900 -7 860 

Varav       

Gemensam 
verksamhet äo 

13 072 8 715 8 585 11 772 1 300 1 860 

Utredningsenhet 
ÄO 

25 604 17 070 17 082 25 473 131 -90 
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Budget 

2018 
Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

ordinärt boende 35 687 23 791 28 668 42 368 -6 681 -7 300 

Särskilt boende 43 654 29 103 29 942 45 304 -1 650 -2 330 

Kommentar till prognos 

Prognosen för Äldreomsorgen totalt är på -6 900 tkr. 

Underskottet kan till största delen härledas till ett ökat behov inom ordinärt boende, vilket är 

känt sedan tidigare. Vi ser dock en liten utplaning på antal årsarbetare. Arbetslagen i 

hemvården har dock en prognos på + 1 700 tkr. De har haft en mycket bra men ansträngd 

planering utifrån att det varit svårt att få tag på ersättare vid frånvaro. Vi ser en trend av ökat 

behov bland kommuninvånare som är 65-79 år samt flera palliativa brukare som väljer sin 

sista tid i livet i hemmet. 

Prognosen för särskilt boende är -1 650 tkr. De har fått använda mer personal än vad som 

ryms inom budget p g a vård i livets slut, ett ärende som krävt tillfällig flytt och extra resurs 

dygnet runt samt influensaepisoder bland de boende. Dock en  bättre prognos för särskilt 

boende nu än i våras. 

Överskottet som finns inom gemensam verksamhet är statsbidrag för ökat behov inom 

Äldreomsorgen. 

Åtgärder för budget i balans 

Projekt God ekonomi i Äldreomsorgen 2018-2019 innefattar en översyn av hela 

organisationen där även ledning och styrning genomlyses. 

Nya arbetssätt vad gäller arbetstid och schemaläggning har startats upp i höst för att använda 

de resurser vi har på så effektivt sätt som möjligt. 

Respektive enhetschef måste ta ett krafttag kring korttidsfrånvaron för den måste minska. 

Nya innovativa lösningar och arbetssätt diskuteras i arbetsgrupper samt inom ledningen för 

Äldreomsorgen. 

Ett ökat samarbete med primärvården t.ex. via förebyggande arbetet inom projektet Nära 

Vården Norra Skaraborg medför vinster för organisationen samt medborgarna. 

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 i september kommer detta att påverka 

utredningsenhetens arbete. Lagen innebär nya arbetssätt för landsting och kommuner, som 

påverkar handläggares, legitimerades och nuvarande planeringsteams arbete. Samarbetet med 

Närhälsan kommer att utvecklas och arbetssättet på väg kommer att anpassas till den nya 

lagen och gemensamma rutiner i regionen. 
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Prognos investeringar 

Digitala nycklar kommer ha en lägre utgift än prognostiserat då en upphandling innebar lägre 

pris per låsenhet. Viss ökad personalkostnad då installation tagit längre tid i vissa bostäder än 

planerat. Stor återhållsamhet i investeringar, endast nya inventarier till nyöppnad avdelning på 

Björkängen samt utbyte av viss datautrustning där behov funnits. 
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LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) 

Verksamhetens uppdrag 

Målet med LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska 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 

Under året har två barn beviljats insatsen särskilt boende detta har vi inte haft tidigare år. Ett 

av barnen bor på Killingen, det andra barnet är placerat externt. Antalet barn/unga som 

aktualiseras inom LSS ökar och aldrig tidigare har vi så många beslut om korttidsvistelse på 

Killingen som vi har nu. 

Töreboda har nu 7 gruppbostäder till vuxna. Under året har vi flyttat Maskrosen till Moholm 

då lokalerna var mer ändamålsenliga för åldrande brukare. I Maskrosens gamla lokaler har vi 

startat en ny gruppbostad med inriktning yngre brukare med funktionsnedsättning. 

Vadsbogatan startade 180901 med 5 lägenheter  i gruppbostaden och 2 satelitlägenheter. 

180901 infördes ett system för digital hantering av försäkringskasseredovisningar vilket leder 

till minskad tidsåtgång för administration och bättre kontroll över att korrekt antal timmar 

redovisas. En konsult har anlitats för att ansöka om förhöjt timbelopp hos försäkringskassan 

vilket kan påverka budgeten positivt. Arbetskläder har köpts in till samtliga assistenter som 

arbetar med omvårdnadsnära arbete för att följa de basala hygienrutinerna. 

Vår Socialpsykiatri arbetar mer med hemmaplanslösningar åt IFO, personalen har 

specialiserat sig, en grupp mot IFO och en grupp mot traditionell socialpsykiatri. 

Uppföljning ekonomi 

  
Budget 

2018 
Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

Intäkt -29 367 -19 578 -21 933 -29 757 390 -400 

Personalkostnader 74 646 49 764 49 878 73 216 1 430 700 

Övriga kostnader 26 187 17 458 19 018 27 387 -1 200 -2 520 

Summa Kostnader 100 833 67 222 68 896 100 603 230 -1 820 
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Budget 

2018 
Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

Nettokostnad 71 466 47 644 46 963 70 846 620 -2 220 

Varav       

Gemensam 
verksamhet 

7 377 4 918 3 216 6 067 1 310  

Socialpsykiatri 4 878 3 252 2 983 4 598 280  

Boende LSS 30 754 20 503 21 707 32 704 -1 950 -2 300 

Daglig verksamhet 8 136 5 424 5 370 8 086 50 -140 

Personlig 
assistans 

12 415 8 276 9 161 12 635 -220 -490 

Övriga Insatser 
LSS 

7 906 5 271 4 526 6 756 1 150 710 

Kommentar till prognos 

En anledning till förbättrat resultat för LSS är att Socialchef har ofördelade medel som inte tas 

i anspråk och som nu räknas med och förbättrar resultatet från föregående prognos. 

Boende barn och unga står för det stora underskottet trots tilläggsbudget i år. Kommunen har 

ett särskilt boende barn externt som är mkt kostsamt. Resultatet förbättras dock något då en 

brukare avslutat sitt elevhemsboende och ytterligare ett elevhemsboende avslutas 180930 och 

inga nya ansökningar har inkommit för hösten 2018. 

Gruppbostäderna Maskrosen och Klockaren uppvisar underskott. Maskrosens underskott 

förklaras i sin helhet utifrån flytten från Töreboda till Moholm med extra bemanning för att 

trygga våra brukare samt kostnader för flytt/inventarier. Klockarens underskott förklaras 

också utifrån behov hos brukarna som medfört personalförstärkning. 

Personlig assistens förbättrar sitt resultat detta beror främst på att två brukare har avlidit under 

året och att FK bifallit ansökan om utökad tid. 

  

Åtgärder för budget i balans 

När det gäller boende för barn enligt LSS har vi just nu svårt att påverka kostnaderna. För att 

Töreboda skulle kunna klara detta krävs ett eget barnboende. Socialchef har fått ett sådant 

utredningsuppdrag av politiken. 

Gruppbostäderna jobbar med: 

 Använda så lite resurser som möjligt av förstärkningen, att vara flexibel och vid kort 

varsel kunna spara och gå kort. 

 Täcker stor del av sitt egna vikariebehov. 

 Klockarens extra personal utöver budget minskades från april och utgick helt från juni. 

 Maskrosen minskar sin bemanning från 7,5 tjänst i budget, till 7.05 tjänst. 

 Kilagårdens pensionsavgång i december övervägs att inte ersättas till fullo. 

 Schemat revideras mot brukarnas behov 

 Se över om och hur gruppbostäderna kan samarbeta än mer för att bli effektivare. 

Killingen ser över sitt schema och ändrar från vaken natt till sovande jour de nätter som det 

går. 
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Budgetuppföljning och analys för kontaktpersoner/ledsagare sker varje månad för att arbeta så 

kostnadseffektivt som möjligt. Nya rutiner är införda för att säkerställa att beslut verkställs 

inom skälig tid. 

Daglig verksamhet har budgetansvar på 3 enheter, detta följs noggrant. Arbetar med att se 

över vikariebehov vid frånvaro. Kortar ner turer eller klarar sig helt utan vikarie vissa 

tillfällen. Man hjälps även åt i grupperna, ibland byter en brukare grupp under dagen för att 

spara på personalresurser. 

Inom personlig assistans har en ansökan om förhöjt timbelopp har skickats till 

försäkringskassan för tre ärenden vilket i bästa fall ger ökade intäkter med 380 tkr men 

medför också ökade kostnader på ca 50 tkr. Ett ärende där kommunen bekostar hela 

assistansen på 18 timmar per dygn är under utredning för beslut hos försäkringskassan. 

Beroende av ny rättspraxis rörande sondmatning bör försäkringskassan bevilja ansökan vilket  

skulle leda till ökade intäkter med ca 800 tkr. 

Framtiden 

Förhoppningar finns om att starta upp ett Barnboende i Töreboda. Kommunen kommer då 

kunna planera verksamheten bättre för eget bruk samt akuta placeringar. Vi kommer även 

kunna sälja plats till andra kommuner. Förhoppningen är också bättre kvalité. Vi ser att fler 

barn/ungdomar får diagnos. 

Kommunen har i dagsläget ingen kö till gruppboende för vuxna och vi har några lediga platser 

vilket medför att ny gruppbostad kan avvaktas och ny bedömning görs i slutet av 2019. 

Socialpsykiatri arbetar  mer tillsammans med IFO och behovet av samarbete för 

hemmaplanslösningar ökar då IFO försöker att klara mer av behoven hos sina klienter 

hemma. Detta medför ett behov av utbildning för personalen för att bättre kunna arbeta i 

svårare familjeärenden. Det måste finnas flexibla personal- och lokal resurser för att möta 

förändrade utslussningsregler där psykiatrin går från 30 dagar till 3 dagar inom en period av 

ett år. 

Vi ser att antalet brukare som söker daglig verksamhet kommer öka ställer krav på 

kommunen. Våra brukare har allt svårare att få Aktivitetsersättning från Försäkringskassan 

vilket kommer att påverka försörjningsstödet. 

Under slutet av 2018 skall LSS-utredning som ska se över assistansersättningen i 

socialförsäkringsbalken (SFB) och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) presenteras. Syftet med utredningen har varit att skapa en långsiktigt 

hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och få till mer ändamålsenliga 

insatser inom LSS. Vilka konsekvenser detta kommer att leda till för kommunen är i 

dagsläget oklart. Regeringen har också tillsatt en utredning för översyn av yrket personlig 

assistans som skall presenteras senast 2020. Det kan alltså konstateras att förändringar inom 

området personlig assistans är att vänta under de kommande åren. 

Behoven i Sverige ökar inom LSS totalt vilket medför att utjämningsbidraget nu skall fördelas 

på fler (bidraget ökar inte) detta medför för Törebodas del ett minskat utjämningsbidrag 2019. 

Under 2018 var bidraget 31,9 mkr, prognosen från SKL för 2019 visar 29,3 mkr, en differens 

på 2,6 mkr. Dessutom har Töreboda själva räknat med att bidraget skall öka till 34,6 mkr 

vilket är en skillnad från SKL:s prognos med hela 5,3 mkr. Det behövs en egen analys för att 

beräkna hur detta kommer att påverka under 2019. 
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Prognos investeringar 

Inventarier 300 tkr gruppbostad kan tas bort kommer inte att användas. Övrigt stämmer för 

LSS/IFO. 
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Teknisk 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 

Året började med ett långt snörikt första kvartal som gav negativ påverkan på både ekonomi 

och förseningar inför sommarperioden för arbeten gällande gator och grönområden. 

På Töreboda reningsverk har den omfattande ombyggnationen för att verket ska klara 

kvävereningskraven pågått och direkt efter semestern var arbetet klart som planerat. Nu väntar 

intrimning av den nya processen och förhoppningsvis kan resultatet ses i höst. 

Den varma och torra sommaren var inte bara njutbar utan ställde verksamheten inför nya 

utmaningar gällande bland annat dricksvattenförsörjningen. Våra vattenverk gick med full 

produktion och ett bevattningsförbud fick införas för att inte fresta på verken för mycket. 

Samtidigt sjönk grundvattennivåerna till rekordlåga nivåer och det kommer ta en lång tid 

innan det återhämtar sig till en normalnivå. Även brandrisken fick verksamheten att 

omplanera arbeten dels beslutades att förse lantbrukare med vatten till gödseltunnor som 

skulle fungera som släckvatten vid en eventuell brand och dels kunde inte en del arbeten 

utföras som till exempel släntklippning och annat som riskerar gnistbildning. 

Behovet av en ny förskola med fler avdelningar är riktigt stort inom kommunen och 

fastighetsavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att dels lösa en tillfällig lösning 

men även att genomföra en förstudie för en permanent lösning. Det finns också ett behov av 

elevboende för Sötåsens elever, detta projekt har tillsammans med skolan vuxit fram och 

planen är att ett upphandlingsunderlag kommer att lämnas ut under hösten. 

Arbetet med de för kommunen nya fastigheterna, Gjutaren och Stationshuset, fortskrider och 

flera pusselbitar har fallit på plats. 

Kommunstyrelsen har beslutat att tilldela fastighetsavdelningen medel för att kunna påbörja 

arbetet med att ta fram underhållsplaner för delar av kommunens fastighetsbestånd. Insatsen 

är prioriterad från fastighetsavdelningen och är nyckeln till en mer långsiktig planering av 

underhållsinsatser. 
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Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

 

 

Kommentar till prognos 

Den skattefinansierade verksamheten prognostiseras till ett budgetöverskridande om -900 tkr 

beroende av första kvartalets snöröjning och halkbekämpning (-600 tkr) som var långt utöver 

ett normalår samt kostsamma bostadsanpassningar för fastighetsavdelningen (-600tkr). 

Prognosen vägs upp av att Lokalvården har lägre personalkostnader kopplat till nyttjandet av 

nystartsjobb (+300 tkr). 

Den taxefinansierade VA-verksamheten prognostiseras till ett resultat som är 300 tkr sämre än 

budget. Avvikelsen beror på att verksamheten har lägre intäkter (-500 tkr) samtidigt var 

energikostnaderna under ombyggnationen av reningsverket betydligt högre än beräknat (-100 

tkr). Detta vägs upp av lägre personalkostnader (+300 tkr) till följd av en effektivare MTG-

samordning inom verksamheten. 

Åtgärder för budget i balans 

Överskridande om 600 tkr gällande bostadsanpassningen är något som tekniska nämnden inte 
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kan anses ta fram åtgärdsplan för förutom att se över löpande hur kostnaderna går att hålla 

ner. 

Gatuavdelningens överskridande om 600 tkr är kopplade till väderleken första kvartalet vilket 

inte anses representativt för ett normalt år. 

Investeringar 

 

 Omgestaltning och anpassningen av Östra Torggatan har genomförts till ett lyckat 

resultat. 

 Utbyte till LED har försenats kraftigt men är nu i slutfasen/avslutat. 

 Gång- och cykelväg och lekplats har under våren anlagts i Kilenområdet. 

 Ny gång- och cykelbana byggs längs Stora Bergsgatan i samband med Va-sanering. 

 Ombyggnationen av Töreboda reningsverk är genomförd och intrimning uppstartad. 

 Det pågående arbetet på Centralskolan fortskrider enligt plan 

 Projektet som avser en tillbyggnad på Killingen kommer att avslutas efter sommaren. 

 Projektet som avser idrottshallen pågår men går trögt då det är högt tryck på 

entreprenörer i regionen. 

 Projektet gällande ventilationsåtgärder i kommunhuset kommer att påbörjas under 

hösten. 

Framtiden 

Nämnden fortsätter arbetet med upprustning av gatorna och beläggningar utifrån den 

inventering som gjorts. Även trafiksäkerhetsarbetet fortgår enligt plan likaså utbyggnaden av 

gång- och cykelvägnätet. 

En satsning görs inom Lokalvårdsområdet för att höja kundnöjdheten genom införandet av 
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kvalitetsuppföljning och mått samt kompetensutveckling. 

Arbetet med att ta fram mångåriga underhållsplaner är prioriterat för att skapa en långsiktig 

effektiv förvaltning av fastigheter där nämnden även kompletterar med ett modernare 

fastighetssystem för att skapa bättre uppföljningsmöjligheter och säkrare beslutsunderlag. 

VA-avdelningen fortsätter arbetet med inrättandet av ett nytt vattenskyddsområde för 

Haboskogen och Vassbacken vilket planeras vara färdigt våren 2019. Mät och 

Geodataenheten fokuserar på digitaliseringsarbete. Under hösten planeras det att införa 

tjänstebaserat utbyte med Lantmäteriet angående adresser, byggnader och 

lägenhetsinformation samt synkronisering av MTGs digitala karta. 
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Miljö- och byggnadsnämnd 

Viktiga händelser under året 

Hela nämndens ärendehantering är hög. Antalet bygglovsansökningar ligger fram till början 

av juni på samma nivå som år 2017 men under sommarens värmebölja har antalet 

ansökningar minskat drastiskt. Byggavdelningen, deltar även detta år i undersökningen Insikt 

om kundnöjdhet rörande bygglovshantering. Livsmedelsinspektioner med föreläggande om 

smutsiga kök har ökat under perioden. Klagomål som hanteras av hälsoskyddet är fler än vad 

som kan hanteras och inspektörerna arbetar med olika prioriteringar. Miljötillsynen arbetar 

utifrån att prioritera de anläggningar som ska ha årlig tillsyn och inkomna ansökningar, 

uppsökande tillsyn utöver det görs sparsamt. Ansökningar hanteras löpande. Verksamheten 

har en pågående rekrytering till miljöinspektör och en tjänst är nyligen tillsatt. Sjukfrånvaro är 

något högre än samma period i fjol och har gått från ett medel för de första sju månaderna på 

2,7 % år 2017 till 5,5 % i år. Tiderna för registrering av inkommande ärenden är sedan i våras 

i fas och har varit på nya ärenden, inkomna handlingar släpar emellanåt efter i registreringen 

då inflödet är stort. Verksamheten driver digitaliseringen av ärendehanteringen framåt 

tillsammans med systemleverantörer och IT-avdelningen. Under våren lanserades e-tjänsten 

Mitt Bygge för digital ansökan av bygglov. Både interna och externa lösningar i IT-miljö och 

verksamhetssystem behövs för att möta kundernas förväntningar på e-tjänstlösningar. En 

översyn av arbetsrutiner och ärendeflöden fortgår under året för att ge en god kundservice och 

för att uppfylla nämndens mål. 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

  

Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse 

Energi och 
klimatrådgivning 

0 0 0 

Energi coach 0 0 0 

Övergripande 
verksamhetskostnader 

160 0 160 

    

Kommunbidrag från 
Töreboda och Gullspång 

-5 947 -5 947 0 

Bygglovshantering 4 483 4 643 -160 

Livsmedelstillsyn 894 894 0 

Tobaktillsyn m.m. 85 85 0 

Miljöbalkens område 
(miljötillsyn, enskilda 
avlopp, hälsoskydd, 
naturvård och 
miljöövervakning samt 
miljöstrateg. 

6 589 6 589 0 

    

Summa 6 264 6 264 0 
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Kommentar till prognos 

Energi och klimatrådgivning: Kostnader matchas mot statligt bidrag för energi och 

klimatrådgivning till MTG kommunerna 

Energicoach: Kostnader matchas mot riktat bidrag till MTG kommunerna från 

Energimyndigheten 

Övergripande verksamhetskostnader inkluderar buffert som verksamhetens ålagda 

effektivisering. 

Bygglovshantering: Underskott som beror av kostnader för företagshälsovårdens insatser på 

enheten vilket förväntas minska under hösten. Antalet ärenden har gått ned över sommaren 

och hämtas förmodligen inte upp. 

Livsmedelstillsyn: Verksamheten bedöms klara sin budget. Verksamheten har fakturerat ut 

sina årsavgifter och har en bit kvar för att nå budgeterade intäkter. 

Tobakstillsyn: Verksamheten bedöms klara sin budget. 

Miljöbalkens område: Verksamheten bedöms klara sin budget. 
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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 första halvåret 2018 har bl.a. följande genomförts: 

- En MTG-gemensam e-tjänsteplattform har upphandlats och levererats. All teknik och 

funktionalitet är på plats för att möjliggöra en lansering under hösten 2018. 

- Upphandling av nytt Datacenter-avtal har genomförts. Upphandling av nytt Klient-avtal har 

påbörjats. 

- Värdegrundsarbete för IT-avdelningen är genomfört och resulterat i värdegrunder, riktlinjer 

och förhållningssätt i bemötande internt och i kontakterna med våra kunder. 

- Intern omorganisation och översyn av ansvar och roller i syfte att effektivisera drift- och 

utvecklingsarbetet har färdigställts. Motsvarande översyn av supportorganisationen är 

påbörjad. 

- Drift av MTGs IT-miljö har varit stabil utan större driftavbrott eller incidenter. Trots hög 

utetemperaturen under sommaren har IT-miljön fungerat normalt. Alla kritiska servrar för 

MTG står i kylda serverrum som håller samma temperatur året om. 

Uppföljning mål 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Målet uppfyllt. 
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Styrmått Utfall Målvärde 

 Medarbetarna känner att de 
har förtroende. Minst indexvärde 
80. 

81 minst 80 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Måluppfyllnad 98,8%. 

På en skala 1-5 (5 högst) har 22% svarat 5, 72% svarat 4 och 6% svarat 3. 

Resultatet får därför anses godkänt och ingen specifik åtgärdsplan är planerad utan frågorna 

vägs in i kommande medarbetarsamtal. 

Styrmått Utfall Målvärde 

 Medarbetare upplever sitt 
arbete meningsfullt. Minst 
indexvärde 80. 

79 80 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

IT-nämnden uppfyller målet för delåret och har på helåret en prognos för en budget i balans. 

Styrmått Utfall Målvärde 

 Budget i balans för IT-
nämnden 

100%  

Uppföljning ekonomi 

  
Budget 

2018 
Budget 

Delår 
Resultat 

Delår 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Prognos 
Föregående 

prognos 

Intäkt -20 820 -13 880 -14 115 -20 820   

Personalkostnader 14 109 9 406 8 498 13 109   

Övriga kostnader 6 711 4 474 4 929 7 711   

Summa Kostnader 20 820 13880 13 427 20 820   

Nettokostnad   -688    

  

Resultatsammanställning 

  
Budget 

2018 
Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

Intäkt -20 820 -13 880 -14 115 -20 820   

Personalkostnader 14 109 9 406 8 501 14 109   

Övriga kostnader 6 711 4 474 4 927 6 711   

Summa Kostnader 20 820 13 880 13 427 20 820   

Nettokostnad   -688    
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Kommentar till prognos 

Utfall för budgetuppföljning delår (augusti) 2018 är + 688 tkr varav 674 tkr är kvarvarande 

projektmedel för införande av E-tjänsteplattform. 

Verkligt resultat för driftbudget är således + 14 tkr. 

  

Prognos för helåret pekar fortsatt på en budget i balans. 

Prognos för helåret är en budget i balans med ett möjligt överskott på projektmedel för 

införande av E-tjänsteplattform. 

Åtgärder för budget i balans 

Prognos för helåret pekar fortsatt på en budget i balans. 

Investeringar 

IT-avdelningen hanterar kapitalkostnader och ränta på avskrivningar inom befintlig 

driftbudget. 

För att komma tillrätta med gamla investeringar och få en investeringsbudget i balans har 

större investeringar skjutits på under 2016-2017 och istället har tidigare investeringar 

slutavskrivits vilket ger ekonomiskt utrymme för planerade utbyten av bl.a. 

server/lagringslösning under 2018. 

Den förnyade konkurrensutsättningen mot Kammarkollegiets avtal försenades på grund av 

begärd överklagansprövning men är nu klar och utbyte av server/lagringslösning sker under 

hösten. 

 

Kostnaderna för ny server/lagringslösning hanteras via finansieringsavtal, vilket tillsammans 

med support- och serviceavtal ger en bättre totalkostnad över avtalsperioden.  

Framtiden 

IT-nämnden har inte begärt utökad budget för kommande år utan beräknar att hantera 

eventuella utökningar och förändringar av IT-miljö och arbetsuppgifter utifrån interna 

omfördelningar av nuvarande budget. 

Pågående arbete med ny fördelningsmodell förändrar budgetfördelning av IT-medel men inte 

totalkostnaden för nuvarande IT-miljö och tjänster/funktioner. 

Prognos investeringar 

Inga ytterligare investeringar planerade under 2018. Utbyte av server/lagringslösning hanteras 

via finansieringsavtal. 

Projektmedel för införande av e-tjänsteplattform ligger som driftmedel under 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 en längre period har arbetet med införande av komponentavskrivningar pågått och 

under våren har detta arbetet slutförts. Fortsättningsvis kommer samtliga investeringar att 

redovisas i olika komponenter med varierande avskrivningstid. 

Ett utökat samarbete med Mariestads kommuns ekonomienhet har initierats i syfte att 

samverka och samarbeta kring gemensamma ekonomiprocesser. Bland annat har en 

investeringskalkyl för MTG-kommunerna tagits fram. 

MTGs ekonomifunktioner har under våren, tillsammans med ytterligare sex kommuner i 

Skaraborgs län, fört diskussioner kring möjligheten att genomföra en gemensam upphandling 

av ekonomisystem. Under hösten kommer en förstudie att genomföras och en 

avsiktsförklaring att upprättas. 

Uppföljning mål 

Åtagande: 

Ekonomikontoret verkar för att kommuninvånarna blir upplysta om 

kommunens verksamhetsresultat 

Tre av tre möjliga kriterier ska uppfyllas enligt KKIKs (Kommuners kvalitet i korthet) 

mätning av kommunens webbinformation (budgetdokument, delårsrapport samt 

årsredovisning). Budgetdokument, delårsrapport samt årsredovisning har presenterats på 

kommunernas hemsidor. Målet är uppnått. Ekonomikontoret har under året påbörjat arbetet 

med att ta fram ett förenklat dokument för att upplysa kommuninvånarna om kommunens 

verksamhetsresultat. I samband med att kommunens årsredovisning presenteras ska även 

kommuninvånarna bli upplysta om resultatet. 

Styrmått Utfall Målvärde 

 Tre av tre kriterier enligt 
KKIK´s mätning av kommunens 
webbinformation ska uppfyllas 
(budgetdokument, delårsrapport 
och årsredovisning). 

100 100% 
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Åtagande: 

Samtliga chefer och ekonomiadministratörer som vänder sig till 

ekonomikontoret upplever ett gott bemötande. 

Ekonomienheten genomförde under hösten 2017 en enkät med anledning av ekonomienhetens 

åtagande/leveransåtagande "Samtliga chefer och ekonomiadministratörer som vänder sig till 

ekonomienheten upplever ett gott bemötande". Alla medarbetare i Töreboda och Gullspångs 

kommun som kommer i kontakt med ekonomienheten har givits möjlighet att besvara 

enkäten. Svarsfrekvensen uppgick till 83 %. 

Målvärdet uppgår till 85 % och enkäten visade ett värde uppgående till 93 % vilket innebär att 

åtagandet är uppnått. En uppföljning av enkäten ska genomföras under hösten. 

Styrmått Utfall Målvärde 

 Nöjda medarbetare 93 minst 85 

Åtagande: 

Samtliga chefer får utbildning inom ekonomiområdet. 

Samtliga chefer och ekonomiadministratörer ska ges minst två utbildningstillfällen per år. 

Utbildning har erbjudits och genomförts avseende "skrivstugor" i Stratsys vid ett flertal 

tillfällen. Flera olika workshoptillfällen har också erbjudits och genomförts avseende 

rapportuttag/uppföljning mm i ekonomisystemet. Vidare har utbildning kring 

fakturahantering, upphandling mm genomförts. Åtagandet är uppnått. 

Styrmått Utfall Målvärde 

 Chefer och 
ekonomiadministratörer ges minst 
två utbildningstillfällen per år. 

6 minst 2 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Genom kontinuerliga möten och avstämningar med verksamheternas enhetschefer och 

verksamhetschefer, framtagande av information, utbildningsinsatser, utveckling av system 

och rutiner säkerställs att budgetansvariga får ett fullvärdigt underlag för att styra och hantera 

sin ekonomi. Då nya chefer kontinuerligt kommer in i verksamheten kommer det alltid finnas 

ett behov av bistå budgetansvariga så att de vill och kan redovisa ett resultat som är bättre än 

budget. Ett arbete pågår vidare med framtagande av rutiner för introduktion av nya chefer. 
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Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

  
Budget 

2018 
Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

Intäkt -7 021 -4 681 -4 502 -7 021   

Personalkostnader 5 625 3 750 3 733 5 625   

Övriga kostnader 1 396 931 740 1 396   

Summa Kostnader 7 021 4 681 4 473 7 021   

Nettokostnad   -29    

Kommentar till prognos 

Nämnden för ekonomiadministration prognostiserar ett överskott gentemot budget uppgående 

till +300 tkr. Prognosen visar en resultatmässig förbättring jämfört med prognosen från april 

månad som visade på ett förväntat 0-resultat. 

Intäkterna förväntas visa överskott till följd av att ekonomienhetens åtagande gentemot de 

kommunala bolagen, främst Skagerns Energi AB, har ökat i omfattning. 

Beträffande ekonominämndens kostnader prognostiseras nu ett överskott beroende på delvis 

vakant tjänst fram till årsskiftet. Vidare görs bedömningen att den uppgradering av 

ekonomisystem som måste genomföras under hösten troligen kommer att generera lägre 

kostnader än vad som tidigare beräknades. 

Töreboda kommuns del av prognostiserat utfall uppgår till ca 200 tkr och för Gullspångs 

kommuns del till ca 100 tkr. 

Åtgärder för budget i balans 

Ekonominämnden prognostiserar ett överskott varför åtgärder för att uppnå en budget i balans 

inte behöver vidtas. 

Investeringar 

Det finns inte några budgeterade investeringsanslag innevarande år inom ramen för Nämnden 

för ekonomiadministrations verksamhet. 

Framtiden 

Framtiden kommer att präglas av samarbete med andra kommuner, dels en fortsatt samverkan 

mellan MTGs ekonomifunktioner, dels kring det gemensamma projektet kring upphandling 

av ett gemensamt ekonomisystem där nio kommuner samarbetar. 

Utvecklingen i kommunerna går mot att det ekonomiska ansvaret decentraliseras och förs ut 

längre i organisationen. Prognoser kring konjunktur, framtida utveckling av statsbidrag, 

demografiska förändringar med stora tillkommande behov etc. visar på att kommunerna 

kommer att ställas inför stora ekonomiska utmaningar. Detta innebär att det blir fler chefer 

med budgetansvar som behöver stöd från ekonomienheten med att budgetera, följa upp och 

analysera sin ekonomi. Personalrörlighet innebär också ett utökat behov från verksamheterna 

av att få stöd. 
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Lönenämnd 
 

Nämndens uppdrag 

Lönenämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda, Gullspång, Karlsborg och 

Tolkförmedling väst 

Ansvarsområde 

 Löneadministrationen 

 Systemförvaltning och planering av lönesystem. 

 Pensions- och försäkringsfrågor. 

 Utbildning och information inom löneadministration. 

 Avtal personal- och lönesystem, schemasystem och för drift av lönesystemet. 

 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Perioden till delåret 2018 har präglats av flera nyrekryteringar av löneadministrativ personal. 

Det är framförallt beroende av pensionsavgångar. Det medför en stor påfrestning för 

verksamheten. Det tar minst ett år innan en nyanställd fullt ut kommer in i arbetet som 

löneadministratör. Introduktionen innebär en påfrestning för den mer erfarna personalen. Det i 

sin tur innebär att prioriteringar får göras i de arbetsuppgifter som ska utföras. Det absolut 

viktigaste är att löneutbetalningarna kan genomföras varje månad. Prioriteringen innebär att 

andra arbetsuppgifter får läggas åt sidan. Utvecklingsarbetet får med den nuvarande 

arbetssituationen prioriteras bort. Det är inte hållbart på sikt. Att arbeta med 

förbättringsåtgärder behöver göras kontinuerligt. Arbetsmiljön har blivit lidande. 

Lönekontoret arbetar med att komma ur den nuvarande situationen. För att få balans i 

arbetsuppgifterna och skapa en hälsosam arbetsmiljö krävs det resursförstärkningar. 

En satsning har under perioden gjorts när det gäller personalens kompetensutveckling. Ett 

flertal av personalen har gått utbildningar i kollektivavtalet AB med löneadministrativ 

tillämpning som genomförs av SKL. Målsättningen är att fler kommer att genomföra denna 

utbildning under hösten. En konsult från Visma har under 2 dagar genomfört en utbildning för 

samtlig personal på lönekontoret när det gäller hanteringen av lönesystemet. De nya 

systemförvaltarna, 3 stycken har gått en utbildning hos Visma under 2+2 dagar. 

Målsättningen med utbildningarna är att öka kompetensen och därmed tryggheten hos 

arbetstagaren för det arbete man skall utföra. Det förbättrar också kvaliteten i det utförda 

arbetet. En avlastning kan även göras för en mer erfaren systemförvaltare. 

En större uppgradering av personal- och lönesystemet har genomförts. Detsamma gäller för 

schema- systemet Medvind. Även anställningssystemet WINLAS har uppgraderats. En 

visning har genomförts med WINLAS utifrån nya funktioner i systemet för att underlätta 

administrationen. 
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Uppföljning av leveransåtagande 

Inflytande och ansvar 

Leveransåtagande 

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

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

Goda ambassadörer 

Leveransåtagande 

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

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

Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 

Leveransåtagande 

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

 Sjukfrånvaron ska vara max 5% under 2018 inom Lönekontorets verksamhet  

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

 

Resultatsammanställning Lönenämnd 

 

  
Budget 

2018 
Budget 
Period 

Resultat 
Aug 

Prognos 
2018 T2 

Avvik  
Prognos T2 

Avvik  
Prognos  

T1 

Intäkt -10 714 -7 143 -6 892 -10 714   

Personalkostnader 7 553 5 035 4 991 7 553   

Övriga kostnader 3 161 2 107 1 858 3 161   

Summa Kostnader 10 714 7 143 6 848 10 714   

Nettokostnad   -44    

 

Kommentar till prognos och delårsresultat 

Prognosen för helåret 2018 är en budget i balans. 

Åtgärder för budget i balans 

Inga åtgärder behöver vidtas. 

 

Framtiden 

Arbetsmiljön kommer att ha ett stort fokus nu och framöver. Det absolut viktigaste är att få en 

balans mellan de arbetsuppgifter som ska utföras och de resurser som finns när det gäller 
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bemanningen. Det krävs en resursförstärkning för att uppnå detta. 

Rapporteringen av olika underlag till lönekontoret behöver förbättras. Att underlagen från 

verksamheterna följer den tydliga tidplan som är framtagen och informerad till 

verksamheterna. Även när det gäller kvaliteten på de underlag som kommer in till 

lönekontoret behövs en förbättring. Detsamma gäller att anställningsbeslut, avslut av en 

anställning, tjänstledigheter och övrig frånvaro rapporteras i tid. 

Arbetet med att tydliggöra uppdraget för lönekontoret fortsätter framöver. Det är viktigt att 

rollfördelning och ansvar är tydlig mellan lönekontor, chefer, HR och ekonomi - dvs. vem har 

ansvar för vad. Lönekontoret är en servicefunktion och har som inget arbetsgivaransvar 

gentemot kommunerna. 

En gemensam arbetsgrupp har startat med lönekontoret och HR-funktionerna i de olika 

kommunerna. 

Arbetsgruppens uppgift är att kartlägga och beskriva löneprocesserna på ett tydligt sätt. Av 

process- beskrivningarna skall det framgå vilken roll som har ansvar för vad i löneprocessen, 

dvs. chef, medarbetare, löneadministratör och HR-personal. Målet är att tydliggöra processen 

och flödet av information som hanteras, förbättra kvalitén i rapporteringen och att rätt lön och 

ersättningar betalas i tid. Även GPRSs krav beskrivs i processerna. 

  

Prognos investeringar 

Inga investeringar att redovisa för 2018. 
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Uppföljning av Kommunstyrelsens åtagande 

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. Kommunstyrelsen ger åtaganden 

till utskotten och dess verksamheter. Under året jobbar verksamheterna för en ökad 

måluppfyllelse genom ett kontinuerligt arbete med Aktiviteter kopplade till Åtaganden och 

Styrmått. 

 
 

I detta dokument följer verksamheterna upp de tilldelade åtagandena med styrmått.   
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Ledning och utveckling 

Uppföljning åtagande 

Kommentarer kring samtliga åtaganden under rubriken ledning och utveckling 

saknas. 

Åtagande: 

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

85% minst 85% 100 % 

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

98% minst 85% 115,3 % 

 

Åtagande: 

Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande ökar 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

83% 84% 101,2 % 

Åtagande: 

Andelen personer som upplever förbättrat självskattat hälsotillstånd ökar 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

72% 74% 97,3 % 

Åtagande: 

Bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

5% 4% 75 % 

 Användandet av 
alkohol minskar. Andel 
ungdomar med frekventa 

19% 12% 41,7 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

alkoholvanor ska vara 
mindre än 12%. 

Åtagande: 

Andelen individer med fetma minskar 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

19% 18% 94,4 % 

Åtagande: 

Medarbetarna har en god hälsa. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

37% 70% 52,9 % 

 Sjukfrånvaro högst 
5% 

6,1% 5% 78 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst indexvärde 80. 

80 minst 80 100 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 
indexvärde 80. 

89 80 111,3 % 

Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

83 90 92,2 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

84 minst 80 105 % 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

100% 100% 100 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75% 

75% minst 75% 100 % 

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 

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

 minst 27%  

Åtagande: 

Töreboda kommun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat 

genom en aktiv lokal arbetsmarknad. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

48 minst 60 80 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

50% minst 70% 71,4 % 

Åtagande: 

Kommunen samverkar med näringsliv och föreningar i syfte att främja en 

positiv utveckling. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

9 minst 50 18 % 

Åtagande: 

Att arbeta med att främja företagandet och näringslivets fortsatta utveckling i 

kommunen 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

3,29 minst 4,5 73,1 % 

 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 % 

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. 

1 minst 30 3,3 % 
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Åtagande: 

Kommunen arbetar fram en god planberedskap för olika former av boende på 

attraktiva områden i hela kommunen 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

12st minst 12st 100 % 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

0% minst 100% 0 % 

Åtagande: 

Kommunen bidrar till en tillväxt av turismberoende branscher. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

97,7% minst 90% 108,6 % 

 Antal sysselsatta i 
turismberoende 
branscher uppgår till 120 
st. 

128st minst 120st 106,7 % 
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Utbildning 

Åtagande: 

Töreboda kommuns elever känner sig trygga. 

Målet ej uppnått för grundskolan. Arbete pågår med aktivitetsplaner med mål och 

tillvägagångssätt på varje skolenhet. Framkommer att obehöriga personer som besöker 

skolorna är en bidragande orsak. Det medför att åtgärder kommer vidtas för att minska ex 

passage genom skolområden under dagtid. 

Målet att föräldrar upplever att deras barn känner sig trygga på förskolan är uppnått. 

Målet uppnått för fritidshem. Låg svarsfrekvens vid någon enhet. Föräldrarna upplever i att 

barnen är trygga men önskar ibland mer redogörelse av hur dagen varit för barnen från 

personalen. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

92% 93% 98,9 % 

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

91% minst 95% 95,8 % 

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

95,42% minst 85% 112,3 % 

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

87 minst 85 102,4 % 

Åtagande: 

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet 

Målet uppnått med föräldrars nöjdhet med förskolans verksamhet. 

Målet ej uppnått då det gäller elevers syn på skolan. Underlag för detta mått är ett flertal 

frågor. Nu pågår arbete med hur måluppfyllelsen ska förbättras. Vad är det som ligger till 

grund för och vad är viktigt för eleverna för att förbättra detta värde. Det är viktigt att elever 

har en positiv syn för att kunna prestera bra. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

99,48% minst 85% 117 % 

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

89% minst 90% 98,9 % 

 Elever i åk 8 har en 
positiv syn på skolan och 

70% minst 90% 77,8 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

undervisningen. Minst 
90% nöjda. 

Åtagande: 

Töreboda kommuns elever i grundskolan når godkända betyg för 

gymnasiebehörighet 

Detta är en redovisning av läsåret 2016/2017. Resultaten för läsåret 2017/2018 kommer inom 

kort. de redovisas då i huvudmannens kvalitetsrapport. 

Resultatet för nationella prov i åk 3 är bra. Resultatet för nationella prov i åk 6 är inte bra och 

inte heller hur många som når godkända betyg för gymnasiebehörighet. Då underlaget (ca 100 

elever per årkurs) är litet medför det att resultat över år lätt varierar. 

Målsättningen är dock alltid att alla elever ska ha en hög måluppfyllelse. Arbetet med 

språkutvecklande arbetssätt och läs och skrivplanen kommer ge utslag över tid. Det är dock 

ett långsiktigt arbete. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

79% minst 60% 131,7 % 

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

59% minst 70% 84,3 % 

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

69% minst 86% 80,2 % 

Åtagande: 

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån individens behov 

Målet uppnått. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

9 20dagar 155 % 

Åtagande: 

Medarbetarna har en god hälsa. 

Målet för den fysiska förmågan uppnått. 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter tillsammans med personalavdelningen och 

Avonova. Vi kommer ta del av goda exempel från andra verksamheters arbete med 

sjukfrånvaron. En handlingsplan kommer tas fram som ska samverkas kring med de fackliga 

företrädarna. 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

88% 70% 125,7 % 

 Sjukfrånvaro högst 
5% 

5,2% 5% 96 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Målvärdet uppnått. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst indexvärde 80. 

80,25 minst 80 100,3 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Bra resultat då flertalet medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt. Arbetet fortsätter 

med att få alla att känna att arbetet är meningsfullt. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 
indexvärde 80. 

83 80 103,8 % 

Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

Arbetsplatsträffar genomförs. Målet uppnått då det gäller att medarbetarna är insatta i 

arbetsplatsens mål. 

Arbetet fortsätter med att diskutera och aktualisera kommunens gemensamma värdegrund. En 

otydlighet kan finnas i vad som är kommunens respektive enhetens mål. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

80,25 90 89,2 % 

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

90,25 minst 80 112,8 % 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

100% 100% 100 % 
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Åtagande: 

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag 

Målet ej uppnått. Det är svårt att rekrytera legitimerad personal. Det är ett nationellt problem. 

Olika åtgärder för att behålla personal och för att nyrekrytera finns. Rekrytering är en 

utmaning och kommer vara en utmaning även framåt i tiden. Utbildning av förskol- och 

lågstadielärare har startat i Skövde. Det bör innebära att fler sökande kommer inom några år. 

Pedagogiskt utbildade fritidspedagoger är mycket svårt att rekrytera. Det innebär att dessa 

tjänster tillsätts tidsbegränsat med annan personal och därefter ny utannonsering. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

73,85 minst 90 82,1 % 

 Andelen legitimerade 
förskollärare inom 
förskolan ökar till minst 
66 procent 

63 minst 66 95,5 % 

 Andelen pedagogiskt 
utbildad personal inom 
fritidshem ökar till minst 
66 procent 

25,25% minst 66 38,3 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Målet ej uppnått. Redovisningen sker per ansvar. Det finns och kommer statsbidrag som ännu 

inte fördelats ut till verksamheterna. Det innebär att utfallet kommer se annorlunda ut vid 

årsskiftet. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75% 

45% minst 75% 60 % 

Åtagande: 

Töreboda kommun arbetar för att öka andelen invånare med eftergymnasial 

utbildning. 

Målet uppnått då det gäller elever som fullföljer sitt gymnasieprogram. Töreboda har ett bra 

värde om man ser nationellt på hur många som fullföljer sitt gymnasieprogram. 

Andelen invånare med eftergymnasialutbildning har ökat från 25 till 26% men når inte 

kommunens målvärde. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

78% minst 78% 100 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

26% minst 27% 96,3 % 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

En miljöplan har arbetats fram och ska nu implementeras i samtliga utbildningsverksamheter. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

100% minst 100% 100 % 
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Arbetsmarknadsutbildning 

Uppföljning åtagande 

Åtagande: 

Medarbetarna har en god hälsa. 

Konditionstest ej genomförda. 

Målet uppnått då det gäller sjukfrånvaro. Det är få anställda på AMU och det påverkar utfall. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

 70%  

 Sjukfrånvaro högst 
5% 

3,5% 5% 130 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Målvärdet uppfyllt. Arbetet med att skapa förtroende och visa förtroende pågår ständigt. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst indexvärde 80. 

88 minst 80 110 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Målvärdet uppfyllt. I stort sett alla medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt. Då 

arbetet känns meningsfullt finns grund för bra prestationer och engagemang. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 
indexvärde 80. 

94 80 117,5 % 

Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

Arbetet med att implementera kommunens värdegrund och hur man ska arbeta för att alla ska 

känna sig välinformerade fortsätter. 

Målet uppnått då det gäller att medarbetarna känner sig insatta i enhetens mål. 

Målet uppnått då arbetsplatsträffar har genomförts. 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

81 90 90 % 

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

100 minst 80 125 % 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

100% 100%  

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Målet uppnått 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75% 

100% minst 75% 133,3 % 

Åtagande: 

Töreboda kommun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat 

genom en aktiv lokal arbetsmarknad. 

Målet uppnått. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

79% minst 60% 131,7 % 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

Målet ej uppnått. Arbetet med att ta fram en plan för hållbar utveckling pågår. 

Styrmått 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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Kultur- och fritidsverksamhet 

Uppföljning åtagande 

Åtagande: 

Töreboda bibliotek stimulerar till läsning och främjar läsutveckling 

Målet uppnått. Noterbart är att antalet besökare januari till juni minskade med 1718 personer i 

jämförelse med 2017 men ändå bedöms målat att komma att uppfyllas. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

50 326 st 50 000st  

Åtagande: 

Töreboda kommun skall verka för att alla elever 7-15 år skall ha möjlighet att 

delta i kulturskolans verksamhet. 

Målvärdet uppfyllt. Delvis beroende på det extra statsbidrag som kulturskolan erhållit. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

36% 25% 144 % 

Åtagande: 

Medarbetarna har en god hälsa. 

Konditionstest ej genomförda. 

Sjukfrånvaron är låg och målet är uppfyllt. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

 70%  

 Sjukfrånvaro högst 
5% 

4,5% 5% 110 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Måluppfyllelsen är uppnådd. Arbetet fortsätter med syfte att ytterligare höja resultatet. Detta 

görs bland annat genom utbildning för chefer samt ett utbyte mellan chefer om arbetssätt och 

förhållningssätt. 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst indexvärde 80. 

86 minst 80 107,5 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Positiv måluppfyllelse. De flesta medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 
indexvärde 80. 

88 80 110 % 

Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

Arbetet får fortsätta med att diskutera och implementera kommunens värdegrund. 

Enhetens mål är mer förankrade. Enhetens mål utgår från kommunens värdegrund och 

enhetens kartläggning. 

Regelbundna arbetsplatsträffar genomförs. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

81 90 90 % 

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

81 minst 80 101,3 % 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

87,5% 100% 87,5 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Målet ej uppnått. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75% 

75% minst 75% 100 % 
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Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

Målet ej uppnått då plan för hållbar utveckling ej är färdigställd. 

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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Individ- och familjeomsorg 

Uppföljning åtagande 

Åtagande: 

Töreboda kommuns brukare känner sig trygga. 

Individ- och familjeomsorg 

Har inget mått att mäta detta 

  

Åtagande: 

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet 

Individ- och familjeomsorg 

Via SKL:s brukarundersökning genomförd på IFO hösten 2017 är 79 % nöjda med den hjälp 

som de har fått från IFO. 

Ny undersökning sker september 2018 

  

Åtagande: 

Alla som är i kontakt med någon av kommunens representanter via telefon 

upplever sig väl bemötta. 

Individ- och familjeomsorg 

För IFO upplever 100% sig väl bemötta och av dessa 100% upplever 33% sig mycket väl 

bemötta. Källa: Servicemätning via telefon och e-post KKiK-2017 

Via SKL:s brukarundersökning genomförd på IFO hösten 2017 tyckte 87 % att det var lätt att 

få kontakt med IFO på telefon eller email. 

80 % av medborgarna uppfattar att de fått ett gott bemötande via telefon. Medelvärde 

2017: 81 %. Källa KKiK 2017 

Åtagande: 

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

arbetsdagar 

KKIK mätning 2017 

83 % av e-posten besvarades inom 1 dygn. Utmaningen är att 17% inte besvarades alls. Detta 

har återkopplats till enhetscheferna för verksamheten som skall lyfta detta med sina 

medarbetare på APT. Källa KKIK 2017 

Åtagande: 

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån individens behov 

För försörjningsstöd måste mätmetoden klargöras. Mäter man från aktualisering till beslut 

eller från det att man varit på första nybesök till beslut. Skiljer sig mycket och målvärdet 

måste preciseras vad det avser. Om målvärdet avser från aktualisering dvs när man ringer och 
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ber om en tid är målvärdet alldeles för lågt satt. Avser det från nybesöksdagen håller vi oss 

långt under 15 dagar, ca 5- 10 dagar beroende på om individen lämnar in alla underlag som 

behövs för beslut. 

På familjestöd kan individerna själva söka råd/stöd då erbjuds man en tid inom 1-2 veckor. 

Stöd till familjer som utreds på IFO efter ansökan och anmälan sätts in så fort handläggare 

identifierat möjliga insatser och där föräldrar/barn samtycker om inte LVU är tillämpligt. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

18 15dagar 80 % 

Åtagande: 

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar till individens oberoende och 

självständighet 

Individ- och familjeomsorg 

Under hösten 2017 har SKL:s brukarundersökning genomförts på IFO. Av den framgår 76 % 

upplevde att deras situation förbättrats efter kontakt med socialtjänsten. 

Ny undersökning sker under september 2018 

  

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 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 

Individ- och familjeomsorg 

Våra fältassistenter tillsammans med familjestöd och fritidsgården ska påbörja ett arbete 

liknande det i Mariestad med bl.a. föräldracafé, info från tull och polis etc. Ett arbete med 

Länsstyrelsen gällande stöd till småkommuner. Utökade hembesök kommer att genomföras 

under 2018./ Pia Gustavsson folkhälsostrateg 

Åtagande: 

Medarbetarna har en god hälsa. 

Socialtjänsten arbetar aktivt med denna fråga. När hälsoprofilerna genomfördes fanns några i 

personalgruppen utifrån AVONOVAS hälsoprofiler som inte har den fysiska förmågan som 

behövs för ett stillasittande arbete i 8 timmar. Den personalen som berördes har fått extra 

samtal på Avonova. Pausgympa och promenader på lunchen har införts för att förbättra den 

fysiska förmågan. Då många personer bytts ut på IFO sedan undersökningen genomfördes 

skulle ny hälsoprofil behövas genomföras för en rättvisare bild av nuläget. 

Under 2017 har enhetschefen för vuxenenheten på IFO ingått i ett projekt med AVONOVA 
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för att identifiera de som har för hög sjukskrivning och de har arbetat med tidig rehab. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

70% 70% 100 % 

 Sjukfrånvaro högst 
5% 

4,5% 5% 110 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Medarbetarenkäten för IFO som hade full svarsfrekvens visar att visar att 25/28 medarbetare 

upplever att chefen visar förtroende. 1 uppger varken eller och 1 person instämmer inte alls. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst indexvärde 80. 

86 minst 80 107,5 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

I medarbetarenkäten på IFO som hade full svarsfrekvens uppger 100 % att de upplever sitt 

arbete som meningsfullt 

Styrmått 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). 

Arbetsplatsträffar genomförs en gång i månaden och där görs all personal på IFO delaktiga i 

verksamhetsfrågor och de får ta del av den verksamhetsutveckling som pågår. Stående 

punkter är laget runt, arbetsmiljö och budgetfrågor. IFO har även planerat ett årshjul utifrån 

det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Arbetet fortsätter med att diskutera och aktualisera kommunens gemensamma värdegrund. 

 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

79 90 87,8 % 

 Medarbetarna känner 
sig insatta i 

82 minst 80 102,5 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

arbetsplatsens mål. Minst 
indexvärde 80. 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

100% 100% 100 % 

Åtagande: 

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag 

Alla medarbetare på IFO har rätt formell kompetens för sina uppdrag. Myndighetsutövare och 

chefer är alla socionomer förutom 3 som är socialpsykologer (2 arbetar med ekonomiskt 

bistånd/sysselsättningsfrågor) 

Individ- och familjeomsorgens övriga personal är socialpsykologer, specialpedagog, 

förskolelärare, behandlingsassistenter och administratörer med rätt kompetens. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

100 minst 100 100 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

På IFO finns det tre budgetansvariga. Två enhetschefer har sju ansvar under sig. Tre av dessa 

ansvar har en budget i balans och fyra är inte i balans. Familjecentralen/familjestöd har from 1 

januari 2017 delegerat budgetansvar med budget i balans. 

Under 2018 kommer flera av delverksamheterna under enhetscheferna att involveras mer 

delaktigt i budgetarbetet för respektive verksamhet. Budgetansvarig arbetar alltid med att 

försöka få ett bättre resultat än budget. Varje månad träffar budgetansvariga sin controller och 

går igenom sitt budgetläge. Vi har även börjat med internkontroll inom vissa områden samt 

att följa kostnaden för varje placerat barn. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75% 

43% minst 75% 57,3 % 

Åtagande: 

Töreboda kommun arbetar för att öka andelen invånare med eftergymnasial 

utbildning. 

Individ- och familjeomsorg 

IFO arbetar aktivt för att motivera de invånare som de kommer i kontakt med att de som inte 

har möjlighet och kapacitet skall läsa vidare för att kunna bli självförsörjande. Arbetet sker 

främst med de människor som socialsekreterare möter utifrån ansökan om försörjningsstöd. 

Arbetet sker i samverkan med AF, FK, AMU, Mottagningsenheten och 
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sysselsättningshandläggare. 

Åtagande: 

Töreboda kommun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat 

genom en aktiv lokal arbetsmarknad. 

Alla medarbetare på IFO har 100% sysselsättning. 

Åtagande: 

Kommunen samverkar med näringsliv och föreningar i syfte att främja en 

positiv utveckling. 

I de fall där det är möjligt söker verksamheten samarbete. 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

Detta är ett utvecklingsarbete som behöver ske på Individ- och familjeomsorgen. Idag arbetar 

inte verksamheten aktivt med denna fråga men nya krafttag skall ske inför 2018 men behöver 

externt stöd och kompetens i frågan 

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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Äldreomsorg 

Uppföljning åtagande 

Åtagande: 

Töreboda kommuns brukare känner sig trygga. 

Mätning görs under hösten. Resultat presenteras i årsbokslutet. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

94% minst 95% 98,9 % 

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

98,8% minst 95% 104 % 

Åtagande: 

Brukare av våra tjänster är nöjda med kommunens verksamhet 

Mätning görs på hösten. Resultat presenteras i årsbokslutet. 

Mätning av lunchlåda utförs ej i dagsläget. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

98,33% minst 90% 109,3 % 

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

- - - 

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

92,6% minst 90% 102,9 % 

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

80,2% minst 85 % 94,4 % 

Åtagande: 

Töreboda kommun styr mot god kvalitet genom ständigt förbättringsarbete. 

Senior alert: Samtliga enheter registrerar och använder registret i teamarbetet. 

Riskbedömningar och uppföljningar görs kontinuerlig. 

Palliativa registret: Täckningsgraden har försämrats sedan förra mätperioden och är nu nere 

på 59,4 %. Analys av resultatet pågår. Smältskattning och munhälsobedömningar är 

identifierade förbättringsområden där arbetssätt och metoder fortfarande behöver utvecklas. 
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BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens): BPSD är ett praktiskt verktyg 

som tydligt förbättrar de berördas livskvalitet. Möjligheten till NPI-skattningar och därtill 

hörande bemötandeplaner måste bli en del av det vardagliga teamarbetet i högre utsträckning 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Töreboda kommun 
ska nå minst 70% 
täckningsgrad i Svenska 
palliativregistret 

59,4% minst 70% %84,9 

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

68,5% minst 90% 76,1 % 

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

80% minst 100% 80 % 

Åtagande: 

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån individens behov 

Det ökade utfallet beror på att vi tidigare räknat från beviljat beslut till anvisningsdatum. 

Nu räknas det i KKIK och Stratsys från ansökningsdatum till anvisningsdatum och i och med 

detta så har antal dagar ökat. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Väntetid till särskilt 
boende. Målvärde snitt 
30 dagar. 

55 30 dagar 16,7 st 

Åtagande: 

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar till individens oberoende och 

självständighet 

Mäts årligen. Presenteras i årsbokslut. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

11,2% 12% 106,7 % 

Åtagande: 

Töreboda kommun ska i samverkan med Primärvården verka för en god 

läkemedelsbehandling för äldre. 

Mäts årligen. Presenteras i årsbokslut. 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

6,96% 9% 122,7 % 

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

1,9% 2% 105 % 

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

18% högst 20% 110 % 

Åtagande: 

Medarbetarna har en god hälsa. 

Sjukfrånvaron har minskat något. 

Ett aktivt arbete inom Äldreomsorgen med olika aktiviteter och åtgärder för att främja 

medarbetarnas hälsa och närvaro på arbetsplatsen. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

- 70% - 

 Sjukfrånvaro högst 
5% 

6,2% 5% 76 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst indexvärde 80. 

84,75 minst 80 105,9 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

Äldreomsorgen har under flera år aktivt arbetat med ett coachande ledarskap som ska 

utmynna i en delaktighet och meningsfullhet i medarbetarnas uppdrag. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 
indexvärde 80. 

92 80 115 % 
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Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

Äldreomsorgen behöver fortsätta arbetet med att stärka förståelsen för kommunens 

värdegrund och hur den omsätts i praktiken. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

86 90 95,6 % 

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

86 minst 80 107,5 % 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

100% 100% 100 % 

Åtagande: 

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

95,42% minst 90% 106 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75% 

47% minst 75% 62,7 % 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

Ingen mätning har genomförts. 

 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Samtliga 
förvaltningar/verksamheter 
har senast juni månad 

0% minst 100% 0 % 
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Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

2017 antagna planer med 
mål och strategier för 
hållbar utveckling 
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LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) 

Uppföljning åtagande 

Åtagande: 

Töreboda kommuns brukare känner sig trygga. 

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

Genomfördes Picto-stat brukarundersökning 2017 i Töreboda kommuns gruppbostäder. 

73,91 % av brukarna känner sig glada hemma och upplever att personalen ger det stöd de 

behöver. 81,82 % av brukarna upplever att det är lugnt i deras hem och 73,91 % upplever sig 

inte rädda. 

Åtagande: 

Alla som är i kontakt med någon av kommunens representanter via telefon 

upplever sig väl bemötta. 

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

LSS fick 100 % ett mycket gott bemötande via telefon. Källa: Servicemätning via telefon 

och e-post KKiK-2017 

Åtagande: 

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

arbetsdagar 

KKIK mätning 2017 

67 % av e-posten besvarades inom 1 dygn, 17 % inom 2 dygn och 16 % inom 1-2 veckor. 

Utmaningen är att 16% har tagit 1-2 veckor att besvara. Detta har återkopplats till 

enhetscheferna för verksamheten som själva har ett förbättringsarbete att genomföra, de skall 

också lyfta detta med sina medarbetare på APT. Källa KKIK 2017 

Åtagande: 

Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande ökar 

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

I kommunen har vi arbetat med kompetenshöjning till elevassistenter, kartläggning psykisk 

hälsa,  ABC utbildning till alla föräldrar i Töreboda samt utökat vårt förbyggande arbete med 

våld i nära relation. Vi arbetar även förebyggande genom fåra fältassistenter. Ett projekt inom 

ramen för nära vård barn och unga har initierats under hösten 2018 där målet är att arbeta i 

skolans elevhälsa för att minska, hitta och förebygga för de barn/unga som upplever psykisk 

ohälsa. 

LSS enheten har sitt SKILL projekt med fokus på sexuella relationer inom målgruppen. 

Åtagande: 

Andelen personer som upplever förbättrat självskattat hälsotillstånd ökar 

LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
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Arbete med appen matglad för förbättrad kosthållning, kompetenshöjning av LSS personal 

gällande alkohol och droger förväntas ge resultat på ökat självskattat hälsotillstånd hos 

brukarna om personalen bättre kan möta dessa svårigheter. 

Åtagande: 

Vård- och omsorgsverksamheten bidrar till individens oberoende och 

självständighet 

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

När brukare inte kan föra sin talan finns insatsen God Man. 

Inom alla verksamheter i LSS arbetar man med kontaktmannaskap och man arbetar aktivt 

med genomförandeplaner. På varje arbetsplats har man regelbundna möten med brukaren. På 

alla boende finns brukarråd. 

Brukarundersökning med Pict-O-Stat genomförs, ett system framtaget för att möta 

målgruppen intellektuell funktionsnedsättning .Detta genomförs vartannat år på boende och 

vartannat år inom Daglig verksamhet. 

SIP - genomförs i ärenden där flera aktörer har insats runt brukaren 

Åtagande: 

Bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar minskar 

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

Våra fältassistenter tillsammans med familjestöd och fritidsgården ska påbörja ett arbete 

liknande det i Mariestad med bl.a. föräldracafé, info från tull och polis etc. Ett arbete med 

Länsstyrelsen gällande stöd till småkommuner. Utökade hembesök genomförs 2018/ Pia 

Gustavsson folkhälsostrateg 

Åtagande: 

Andelen individer med fetma minskar 

Inom LSS arbetar vi aktivt med hälsa och mat tillsammans med vår personal och brukare. 

Flera insatser pågår i det dagliga arbetet i de olika verksamheterna 

Åtagande: 

Medarbetarna har en god hälsa. 

Hälsoprofiler har inte genomförts sedan 2015 (55% bra hälsa) mål 70%, saknar därmed 

kännedom om medarbetarnas hälsa via denna undersökning år 2018 

LSS chefer försöker att inspirerar sin personal till ökad hälsa genom gratis bad, yoga, 

stavgång efter önskemål från personal. Cheferna/administratörer inom LSS försöker själva att 

ta lunchpromenader. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

55% 70% 78,6 % 



 

   

Bilaga 2 – Delårsrapport 2018 Töreboda 31(33) 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Sjukfrånvaro högst 
5% 

2,1% 5% 158 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtroende. 

Medarbetarenkät genomförd juni 2017 visar 78,6 % känner att närmsta chef visar förtroende. 

Analys har genomföras på ledningsgruppsnivå och enhetscheferna har i uppdrag att arbeta för 

att alla medarbetare skall känna att deras chef har förtroende för det arbete som de utför. Detta 

under förutsättning att enhetschefen verkligen känner förtroende, om förtroende saknas skall 

detta tas upp på medarbetarsamtal. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetarna känner 
att de har förtroende. 
Minst indexvärde 80. 

85,6 minst 80 107 % 

Åtagande: 

Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt 

88 indexvärde (mål 80 index) av medarbetarna på LSS upplever att deras arbete är 

meningsfullt 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Medarbetare 
upplever sitt arbete 
meningsfullt. Minst 
indexvärde 80. 

88 80 110 % 

Åtagande: 

Genom arbetsplatsträffar görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågor 

(till exempel mål- och budgetarbetet och arbetsmiljöarbetet). 

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

Alla enhetschefer har APT med sina medarbetare regelbundet och under året har alla grupper 

inom LSS arbetat med värdegrunden och målen för verksamheten. 

På APT går de igenom verksamhet och budget så att all personal skall vara delaktiga i sådant 

som berör deras arbete. 

  

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

85 90 94,4 % 

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

89 minst 80 111,3 % 



 

   

Bilaga 2 – Delårsrapport 2018 Töreboda 32(33) 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Alla verksamheter 
har regelbundna 
arbetsplatsträffar där 
verksamhetsfrågor lyfts 

100% 100% 100 % 

Åtagande: 

Töreboda kommuns medarbetare har rätt formell kompetens för sina uppdrag 

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

92 % av personalen har rätt formell utbildning. 

Två personal utbildats till handledare i sexualitet och relationer, ett ämne som idag flertalet 

personal måste kunna hantera i sitt arbete, 

Brand- och HLR utbildning genomförs kontinuerligt. 

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

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

97,33 minst 90 108,1 % 

Åtagande: 

Kommun verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill 

och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget 

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

Budgetansvar har fördelats ut på enhetsnivå på två enheter inom daglig verksamhet för första 

gången inom LSS under 2017. Budgetansvariga enhetschefer inom LSS arbetar på att fler 

enheter som vill, kan och förstår skall ta budgetansvar för sin enhet. 

Inom LSS finns idag 5 enhetschefer med totalt 18 ansvar, av dessa 18 ansvar räknar 13 ansvar 

med budget i balans, 5 ansvar är inte i balans: Personlig assistans, gruppboendet Klockaren, 

gruppboendet Maskrosen, gruppbostaden Kilagården och boende för barn enligt LSS. 

Analys pågår löpande för att nå ett bättre resultat än budget och för att få budget i balans i de 

ansvar som uppvisar underskott. 

  

  

Styrmått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel 
budgetansvariga med 
budget i balans är lägst 
75% 

72% minst 75% 96 % 

Åtagande: 

Töreboda kommun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat 

genom en aktiv lokal arbetsmarknad. 

LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
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LSS arbetar aktivt för att målgruppen som tillhör LSS skall ha en värdefull sysselsättning 

antingen genom daglig verksamhet eller för de som klarar det på den öppna arbetsmarknaden 

med stöd av vår coach. 

Inom verksamheten arbetar vi med att försöka erbjuda alla som vill ha heltid via 

heltidsprojektet. 

Åtagande: 

Alla verksamheter arbetar aktivt och strukturerat med att minska sin 

miljöpåverkan samt bidrar till att Töreboda kommun kan visa upp ett 

föredömligt miljöarbete. 

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

Detta är ett utvecklingsarbete som behöver ske på LSS. Idag arbetar inte verksamheten aktivt 

med denna fråga men nya krafttag skall ske inför 2018 men behöver externt stöd och 

kompetens i frågan. 

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 % 

 



















 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 154                                                   Dnr 2018/00003  

Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 3 samt delårsrapport, 
Töreboda kommun  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3, delår för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten gör ett underskott om 900 tkr, 
gällande bostadsanpassningsverksamheten med 600 tkr samt ett överskridande om 600 tkr. 
för snöröjning, vilket balanseras upp av ett överskott inom städ med 300 tkr.   

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett underskott om 300 tkr  i 
förhållande med budget.  

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att 
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 
Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de 
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras 
för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat prognos 3, delår för tekniska nämndens driftbudget 
Töreboda kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Prognos 3, 2018 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 3 samt delårsrapport, 
Töreboda kommun”.  

Expedierats till: 

Kommunstyrelsen Töreboda 

Ekonomichef Anders Bernhall     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 157                                                   Dnr 2018/00004  

Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 3 samt 
delårsrapport, Töreboda kommun  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 år 2018 för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Töreboda kommun.  

Prognosen innebär att nämnden håller sig inom de investeringsmedel som är 
beslutade med en marginal på drygt 21 mkr. Anledningen till att det prognostiseras 
21 mkr i outnyttjade investeringsmedel är projekt som beslutats om sent samt projekt 
som löper årsskiftet exempelvis Kornknarren och bron över Göta kanal som är två 
enskilt stora poster.  

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. 

Verksamhet teknik har upprättat prognos 3 år 2018 för tekniskas investeringsbudget i 
Töreboda kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun 2018. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 3, 
Töreboda kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Ekonomichef Anders Bernhall     
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 Kommunstyrelsen 

Biblioteksplan för Töreboda kommun  

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen antar biblioteksplan för Töreboda kommun 2018                   

 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

 

Kommuner och landsting ska ha biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Det finns reglerat i bibliotekslagen. 
Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Lagen säger att biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet, folk-, skol- och forskningsbibliotek, ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. 
 
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 
Syftet med biblioteksplanen är att ge vägledning för bibliotekens 
verksamheter. Planen fokuserar på bibliotekens användare och på 
omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och 
utveckling. 
                         

Töreboda 2018-05-22 

Marita Friborg 
Barn- och utbildningschef  
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Biblioteksplan för Töreboda kommunbibliotek 2018 – 2020 

 

Bakgrund 

Av Bibliotekslagen (2013:801) framgår att biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet särskilt ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska främja 

litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning 

samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 2 § 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsnedsättning bland annat genom att utifrån deras olika behov 

och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 

information.  

Biblioteken ska också ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna 

och personer som har annat modersmål än svenska. 4 – 5 § 

Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och 

anpassade till användarnas behov. Deras utbud av medier och tjänster ska präglas av 

allsidighet och kvalitet. De ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur samt 

öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskap, lärande och 

delaktighet i kulturlivet.  

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 

främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. 6 – 8 § 

Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 

biblioteksområdet. Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell 

överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. 

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och 

kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de 

används. 17 – 18 § 
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Folkbiblioteket i Töreboda kommun 

Centralt beläget i Töreboda kommun finns folkbiblioteket. Här är alla välkomna att 

låna böcker och andra media, söka kunskap och uppleva kultur. Till folkbiblioteket 

hör två filialer. Filialerna är även de alltid bemannade under öppettid och här finns 

ett varierat bokbestånd och möjlighet för allmänheten att använda dator och 

internet.  

Sedan årets ingång 2018 ingår vi i samarbetsorganisationen Bibliotek Mellansjö. Däri 

ingår 8 kommuner; Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och 

Töreboda. Samarbetet kom till stånd för att möta dagens och morgondagens behov 

på ett resurseffektivt sätt. 

 

Prioriterade områden och grupper 

Biblioteket kommer under perioden som biblioteksplanen gäller att arbeta med vissa 

områden. 

Särskild hänsyn kommer att tas till de prioriterade grupper som pekas ut i 

bibliotekslagen: 

 Barn och unga 

 Personer med funktionsnedsättning 

 Invånare med annat modersmål än svenska 

 

Läsfrämjande 

En läsfrämjandeplan är under arbete av Barn- och ungdomsbibliotekarien och 

beräknas vara klar under 2019. I det arbetet tas intryck av Läsdelegationens förslag. 

Töreboda bibliotek stimulerar lustläsandet och främjar läskunnigheten. Tillsammans 

med skola och förskola arbetar vi med lässtimulans genom lånekortsutdelning, 

bokprat och biblioteksbesök. Vi besöker föräldramöten och förmedlar bokpåsar till 

förskolan. Under hösten 2018 skall vi i samarbete med BVC inleda projekt Bokstart 

där vi kommer att fokusera på riktigt små barn och deras familjer.  

Vi uppmuntrar till läsandet under fritiden genom sommarlovsaktiviteter för barn och 

unga. 

Vi arbetar aktivt med läsecirklar och författarbesök för vuxna. 
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För personer med funktionsnedsättning erbjuder vi en mycket väl utvecklad Boken 

Kommer-service. Töreboda kommun stöttar kommunbiblioteket i detta viktiga 

åtagande.  

Vi arbetar aktivt med att utbilda behövande barn och vuxna i användning av Legimus 

(MTM). Biblioteket har ett välfungerande samarbete med fritidsgården Lyckan, 

kommunens LSS-verksamhet och Dagvården. 

 

Vi kommer under perioden fortsätta med språkcafé i samarbete med SFI. Därigenom 

bidrar vi till språkutveckling och bibliotekskunskap för målgruppen nyanlända 

svenskar. 

 

Media 

Biblioteket ska verka för att stimulera det livslånga lärandet för barn och vuxna 

oavsett språkgrupp.  

Vi arbetar aktivt med att hålla ett brett bestånd av både skön- och facklitteratur. Vi 

stärker mediabeståndet med böcker på andra språk än svenska och skolspråken.  

Genom att verka aktivt inom Bibliotek Mellansjös specialgrupp Mångspråksgruppen 

säkerställer vi hög kvalitet på mångspråkslitteratur samtidigt som kostnaderna hålls 

nere. 

Genom personalens kompetens möjliggör vi för studenter att hitta relevant litteratur 

på det lokala biblioteket. Vi ser ett ökat behov av studieplatser på biblioteket. 

Vi använder BTJ:s inköpslista vid inköp av litteratur. Deras lektörsomdömen hjälper 

oss att hålla en hög kvalitet på de titlar vi väljer. Vi köper även in böcker på 

efterfrågan av våra låntagare.  

En mediaplan kommer att utformas gemensamt inom Bibliotek Mellansjö under 

2019-20. 

För Bibliotek Mellansjös räkning ansöks under våren 2018 om medel från den statliga 

satsningen Stärkta bibliotek för att ge alla 8 bibliotek möjlighet att hålla ett bestånd 

av TV-spel. 
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Digital delaktighet 

Biblioteket ska inom ramen för Bibliotek Mellansjö bidra till utvecklingen av 

bibliotekets digitala tjänster.  

Det handlar i dagsläget om att vi har en gemensam nätbaserad mediakatalog. Det 

kommer senare att röra sig om en gemensam webbportal för Bibliotek Mellansjö. Vi 

samarbetar kring e-tjänster och databaser. 

Biblioteket är också ett auktoriserat Libris-bibliotek vilket innebär att vi ingår i den 

nationella biblioteksdatabasen Libris.  

Töreboda kommunbibliotek tar särskild hänsyn till besökare som är ovana vid att 

använda det digitala nätet. Vi håller allmänna informationsträffar med undervisning i 

användandet av digitala tjänster.  

Biblioteket erbjuder utlåning med RFID-teknik. På biblioteket är det gratis att 

använda datorer och att koppla upp sig till internet via vårt wifi. 

Vi ska arbeta mer pro-aktivt vid marknadsföring av våra e-tjänster så som exempelvis 

e-böcker. 

 

Samverkan 

Töreboda bibliotek samverkar med andra aktörer för att berika och effektivisera 

biblioteksverksamheten. Tillsammans med skolan, förskolan, SFI och BVC når vi de 

enligt bibliotekslagen prioriterade grupperna i samhället. Med lokala studieförbund 

och lokala föreningar utvidgar vi och utvecklar deras och vår egen verksamhet.  

 

Genom samarbetet i Bibliotek Mellansjö höjer vi vår egen kompetens när vi har fler 

kollegor att utbyta erfarenheter med. Utbudet till låntagarna mångdubblas genom 

att bokbeståndet i alla dessa 8 kommuners folk- och stadsbibliotek nu är tillgängligt 

för alla dessas kommuninvånare.  

Som Librisbibliotek blir även vårt bokbestånd tillgängligt för hela nationen. 
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Biblioteket som mötesplats 

Töreboda kommunbibliotek implementerar Töreboda kommuns värdegrund 

Trygghet, Tillväxt, Tillsammans genom att vara en mötesplats för läsglädje och 

studier, kunskap och samvaro, bildning och kulturupplevelser. 

Genom att erbjuda ett brett bok- och tidnings-/tidskriftsbestånd för alla 

åldersgrupper och låntagargrupper är vi attraktiva för många.  

Genom att erbjuda böcker på mångspråk med särskild vikt på de språkgrupper som 

finns i kommunen uppfyller vi bibliotekslagen och bidrar till kommuninvånarnas 

kompetensförsörjning.  

 

Genom att se till att biblioteket är en välkomnande plats för alla besökande öppnar vi 

dörren även till dem som inte är vana biblioteksbesökare. 

Genom att fortsätta hålla de generösa öppettider på huvudbibliotek och filialer som 

erbjuds i dagsläget bidrar vi till att kommuninvånarna kan besöka oss och ta våra 

tjänster i anspråk. 

 

Referenser: 

Bibliotekslagen 2013 : 801 

http://ww.notisum.se/rnp/sls/lag/20130801.htm 

Töreboda kommuns värdegrund och vision 

https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Kommun--Politik/Vision-2030.html 

 

Catherine Landström 

Bibliotekschef  

Töreboda kommunbibliotek 

 

 

 

http://ww.notisum.se/rnp/sls/lag/20130801.htm
https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Kommun--Politik/Vision-2030.html
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 Kommunfullmäktige 

Besvarande av motion om upprustningsplan för förskolor och 
skolor 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med att  tekniska 
nämndens fastighetsavdelning fått i uppdrag att ta fram en underhållsplan för 
skolor och förskolor i Töreboda kommun.  

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet har genom Karl-Johan Gustavsson inlämnat en motion om att 
kommunen behöver en upprustningsplan för alla förskolor och skolor. Denna 
upprustningsplan ska presenteras för kommunfullmäktige.                         

Ärendet 

Fastighetsavdelningen har av Töreboda kommun fått uppdraget att ta fram en 
underhållsplan för skolor och förskolor i Töreboda kommun. Planen ska 
resultera i en redovisning av det aktuella behovet av fastighetsunderhåll för 
respektive byggnad. En framtagen underhållsplan för respektive byggnad 
kommer att lämna information kring en byggnads status samt vilket underhåll 
som krävs i framtiden för att kunna bibehålla skicket på byggnaden. 

Tekniska nämnden tilldelas 500 tkr för att ta fram underhållsplaner. 

Skol- och förskolefastigheter som Tekniska nämnden bedömer har störst 
behov av underhållsplaner ska prioriteras. 

Underhållsplanerna för berörda fastigheter ska vara klara i tid för att kunna 
beredas i 2020 års budgetprocess. 

Förslag om finansieringen av tilldelade medel hänskjuts till kommunstyrelsen. 

Töreboda 2018-08-07 

Marita Friborg 
Barn- och utbildningschef 

 
 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningschef Marita Friborg 

Teknisk chef Mikael Nordin            



Motion till kommnnfnllmäkti7e i Töreboda

Vid kommunfullmäktiges möte i Moholm i maj 2012 fick Centerpartiet igenom
ett tilläggsyrkande om att 55kommunfullmäktige begär att tekniska nämnden
redovisar hur en uppmstning av Centralskolan ska göras (§7). Bakgrunden till
vårt förslag var att vi omdisponerar anslag för upprustning av Centralskolan till
akuta åtgärder och har visionsplaner för olika områden men saknar en tydlig
vision, åtgärdsplan och kostnadsberäla'iing för upprustning av vår Centralskola.

Efterhand har det visat sig att vi behöver en tydlig vision för uppmstning av alla
våra förskolor och skolor. Nybyggnationen av Kastanjen är efterlängtat. Nu
behövs en plan för upprustning av övriga förskolor och skolor.

Centerpartiet föreslår: att en upprusföingsplan för alla förskolor och skolor
presenteras för kommunfiillmäktige.

T(',5RniJ:6Ö,Åa I<OiA}iM;m

2 0 al 2 '-'l(:- 2 !IJ

Töreboda den 28 oktober 2012
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 Kommunstyrelsen 

Samarbetsavtal med Mariestads kommun avseende 
Överförmyndarverksamheten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal med 
Mariestads kommun avseende överförmyndarverksamhet 2019 – 2022.                    

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-03, § 115, att anta förslag till 
samarbetsavtal mellan Mariestads och Törebodas kommuner avseende 
gemensam överförmyndarverksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade 2017-12-20, § 466,   
att säga upp samarbetsavtalet för omförhandling med syfte att göra 
redaktionella förändringar så som bland annat uppdatering av text, datum med 
mera. 

Kommunstyrelsen i Mariestad beslutade 2018-01-15, § 18, att även 
fortsättningsvis bedriva överförmyndar-verksamhet i samarbete med 
Töreboda kommun i enlighet med aktuellt samarbetsavtal.   

En utvärdering av samarbetet och översyn av överförmyndarverksamheten i 
Mariestads kommun avseende samverkan har genomförts. Förslaget har 
upprättats i samverkan med Mariestads kommun. Avtalet föreslås gälla 1 
januari 2019 till och med 31 december 2022. Förslaget bifogas 
tjänsteskrivelsen som beslutsunderlag.                  

Ärendet 

I förslag till samarbetsavtal har mindre uppdateringar gjorts redaktionellt 
samt några ändringar föreslagits för att stämma överens med gällande 
förhållanden och tidsramar. Förändringar finns i följande paragrafer: 

 § 2 första stycket avseende personalnivå, 

 § 4 tillägg med de tre sista punkterna angående den gemensamma 
organisationens arbetsuppgifter, 

 § 4 Töreboda kommuns ansvar för rekrytering gäller tillräckligt med 
personal i det nya avtalet. I nuvarande anges antalet till fem som ska 
finnas tillgängliga. 

Törebodas andel av den gemensamma verksamheten uppskattas 2018 till 33% 
och kostnaden för Töreboda kommun är 534 tkr år 2018. 

Töreboda 2018-09-06 



Töreboda kommun 
Datum 
2018-09-06 

 
KS 2018-00192 Sida 2 av 2 

 

 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 
 

 

Beslutsunderlag: 

1. Förslag till nytt samarbetsavtal med Mariestads kommun avseende 
Överförmyndarverksamheten 2019 - 2022 

2. Nuvarande samarbetsavtal 2015 – 2018 
3. Kf § 86 avseende reglemente för överförmyndaren 
4. Beslut Mariestad KSau § 466 
5. Beslut Mariestad KS § 18 

 

Beslutet ska skickas till: 

Mariestads kommun 
Kommunikationschef Annika Björklund 
Kommunchefen 
Enhetschef Ann-Christine Hermansson 
Ekonomikontoret              
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  S A M A R B E T S A V T A L 

 

 

 

 

PARTER 

 

A. Mariestads kommun, 

     542 86 MARIESTAD. 

 

 

B. Töreboda kommun, 

     Box 83 

     545 22 TÖREBODA 

 

_______________________________________________________________ 

 

INLEDNING 

 

Detta avtal reglerar samarbetet mellan Mariestads kommun och Töreboda kommun 

om gemensam organisation för den obligatoriska överförmyndarverksamheten i 

kommunerna.  

 

 

BAKGRUND 

 

Syftet med samarbetet är att gemensamt bygga upp en organisation som långsiktigt 

klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav för överförmyndarens 

verksamhet. Genom samarbetet säkerställs kontinuitet, kompetens, rättssäkerhet och 

hög kvalitet i verksamheten. 

 

 

1 §   -   PRINCIPER FÖR SAMARBETET 
 

Båda kommunerna väljer överförmyndare och en ersättare för överförmyndaren. 

Den gemensamma organisationen utför de uppgifter som det ankommer på en över-

förmyndare att utföra med de undantag som följer av detta avtal.  

Samarbetet bygger på att de ärenden som lagligen kan delegeras, också delegeras 

till handläggare i den gemensamma organisationen. 

 

Det antecknas att Överförmyndaren inte kan delegera beslutanderätten i följande 

ärenden. 
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●   Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige. 

 

●   Beslut om att entlediga en god man eller förvaltare på grund av olämplighet. 

 

●   Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. 

 

●   Vitesförelägganden. 

 

●   Avslagsbeslut. 

 

Beslut som har fattats med stöd av delegation behöver inte anmälas till överförmyn-

daren i respektive kommun. 

 

 

2 §   -   GEMENSAM ORGANISATION 

 

Den gemensamma organisationen ska bestå av handläggare med tillgång till jurist-

stöd. Bemanning sker utifrån belastning/antal ärenden företrädelsevis enligt grund-

principen 220 ärenden per handläggare. Förändrad personaltäthet kommuniceras till 

kommunchef i Töreboda och sektorchef i Mariestad.  

 

Mariestads kommun är värdkommun och är därmed ansvarig för personal och den 

gemensamma organisationen.  

 

Mariestads kommun tillhandahåller lokal för överförmyndarverksamheten i stadshu-

set i Mariestad samt kontorsutrustning och administrativt stöd. Organisationen har 

även tillgång till Peribon AB:s IT-baserade verksamhetsstöd för överförmyndar-

verksamhet. 

 

 

3 §   -   EXPEDITONSTID 

 

Överförmyndarexpeditionen, som är belägen i Stadshuset i Mariestad, är öppen 

måndag – fredag, klockan 08:00 – 12:00. Expeditionens telefontid är begränsad till 

samma tid. 

 

4 §   -   SAMARBETETS OMFATTNING 

 

Den gemensamma organisationen utför följande arbetsuppgifter. 

 

 Samtliga de uppgifter som delegerats till den gemensamma organisationen enligt 

19 kap 14 §.  

 

  Samtliga de skyldigheter som regleras i förmynderskapsförordningen. 
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 Inom ramen för delegationen, ansvara för överförmyndarens tillsynsverksamhet        

över gode män, förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare och förmyndare     

enligt 16 kap Föräldrabalken. 

 

 Övriga uppgifter för överförmyndare, som inte innefattar beslut, exempelvis upp-

giften att ha hand om personakter, registerhållning, diarieföring och arkivering. 

 

 Formell lämplighetskontroll av personer som är på förslag att förordnas till ställ-

företrädare. 

 

 För överförmyndaren lämna förslag till beslut i sådana ärenden där rätten att be-

sluta inte kan delegeras. 

 

 Informera om verksamheten, tillhandahålla statistik, ekonomiska uppföljningar 

mm. 

 

 Utbilda ställföreträdare och framställa informationsmaterial och blanketter. 

 

 Tillhandahålla allmänheten information om verksamheten under expeditionstid. 

 

 Anordna en gemensam godmansträff i Mariestad en gång om året. 

 

 Fortbilda personalen i överförmyndarverksamheten. 

 

 Genomföra ”kundundersökningar” för att säkerställa kvalitén i verksamheten. 

 

 Ta fram och redovisa statistik till Länsstyrelsen när sådan efterfrågas. 

 

 Medverka vid revision och ta fram underlag i den omfattning revisionen kräver. 

 

 Utföra uppgifter som kan tillkomma efter nya beslut, lagförändringar och dylikt. 

 

 

Töreboda kommun utför följande uppgifter: 

 

 Rekrytering av lämpliga ställföreträdare (gode män, förvaltare, särskilt förord-

nade vårdnadshavare samt gode män för ensamkommande barn) till de ärenden 

som tillhör Töreboda kommun. Töreboda kommun garanterar att den gemen-

samma organisationen fortlöpande har tillgång till personer som kan förordnas 

till ställföreträdare.  

 

 Tillhandahålla informationsmaterial och blanketter för överförmyndarverksam-

heten till allmänheten i Töreboda kommun. 

Kommenterad [AB1]: 3) Uppgifter som tillkommit.  
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 Om det blir aktuellt, tillhandahålla och boka lokal för besök i Stadshuset i Töre-

boda. 

 

 Ta emot och administrera kommunens utbetalningar av arvoden till ställföreträ-

dare. 

 

 Utse en kontaktperson för överförmyndarverksamheten som kan representera Tö-

reboda kommun i frågor som gäller den verksamheten. 

 

 

5 §   -   AKTER – REGISTER 

 

Samtliga akter förvaras på överförmyndarexpeditionen i Mariestad, i arkivskåp som 

uppfyller ställda krav på skydd mot bland annat brand. 

 

När ett ärende har upphört hanteras akten enligt respektive kommuns arkivregler 

och slutligt överlämnas till respektive kommuns centralarkiv. 

 

 

6 §   -   KOSTNADSFÖRDELNING  -  BETALNING 

 

Töreboda kommun betalar –halvårsvis i förskott - ersättning till Mariestads kom-

mun för Mariestads kommuns åtagande enligt detta avtal.  

 

Kostnaden för den gemensamma överförmyndarverksamheten ska fördelas mellan 

kommunerna utifrån hur många ärenden av det totala antalet ärenden som tillhör re-

spektive kommun. Mätningen ska ske per den 1 december varje verksamhetsår. 

Slutreglering ska vara genomförd senast den 1 februari året efter verksamhetsåret. 

 

Den preliminärt beräknade kostnadsfördelningen för 2018 redovisas i den bilagda 

sammanställningen, se bilaga 1. 

 

Avtalet bygger på principen om full kostnadstäckning. Om det uppkommer nya 

kostnader under avtalsperioden ska Mariestads kommun erhålla kompensation för 

detta. Det gäller även kostnadsökningar för löner. 

 

 

 

 

7 §   -   KOSTNADSANSVAR FÖR ARVODE MM TILL GODE MÄN M.FL 

 

Kommunerna ansvarar envar för sitt vidkommande för arvoden och andra kostnads-

ersättningar till ställföreträdare i de ärenden som tillhör respektive kommun. 
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8 §   -   INSYN 

 

Töreboda kommun har genom sin överförmyndare rätt till full insyn i Töreboda 

kommuns ärenden samt i hur verksamheten bedrivs. 

 

 

9 §   -   FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN 

 

Mariestads kommun håller fortlöpande Töreboda kommun informerad om hur verk-

samheten utvecklas. Parterna är överens om att organisationen fortlöpande ska an-

passas till ändringar i verksamheten. Det gäller bland annat om kommunerna ändrar 

sitt åtagande att ta emot ensamkommande barn. 

 

 

10 §   -   UTVÄRDERING 

 

Överförmyndarverksamheten utvärderas varje år. Vid utvärderingen beaktas sär-

skilt; 

 

 Att verksamheten har bedrivits rättssäkert och i enlighet med de övriga mål som 

har bestämts för verksamheten. 

 

 Att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt. 

 

 Att verksamheten har tillräckliga resurser till sitt förfogande. 

 

11 §   -   ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara  skriftliga för att gälla. 

 

12 §   -   TVIST 

 

Tvist mellan parterna, som gäller detta avtal, löses i första hand på frivillig väg. Om 

det inte är möjligt att lösa tvisten på det sättet ska tvisten lösas vid allmän domstol. 

 

 

13 §   -   AVTALSTID 

 

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 

2022. 

 

Om avtalet inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång förlängs avtalet fort-

löpande och automatiskt med fyra år. Uppsägning ska vara skriftlig för att gälla. 
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14 §   -   AVVECKLINGSKOSTNADER 

 

Om avtalet inte förlängs, och det uppstår avvecklingskostnader, ska dessa kostnader 

delas lika mellan parterna. 

 

 

 

 

Mariestad 2018-   Töreboda 2018- 

MARIESTADS KOMMUN   TÖREBODA KOMMUN 

Kommunstyrelsen    Kommunstyrelsen 

 

 

Johan Abrahamsson   Bengt Sjöberg 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

Kristofer Svensson   Per-Ola Hedberg 

Kommunchef   Kommunchef 

















 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-01-15 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 18                                                   Dnr 2017/00337  

Utredning gällande samverkansområden för överförmyndar-
verksamheten 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att även fortsättningsvis bedriva överförmyndar-
verksamhet i samarbete med Töreboda kommun i enlighet med aktuellt 
samarbetsavtal.  

Bakgrund 

Med anledning av att kommunens nuvarande överförmyndare går i pension under 
2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-27 att ge kommunchefen i 
uppdrag att undersöka förutsättningar för framtida samverkansmöjligheter inom 
detta område.  
 
Idag har Mariestad en överförmyndarexpedition tillsammans med Töreboda 
kommun där kostnaderna för verksamheten delas.   
 
En översyn av överförmyndarverksamheten i Mariestads kommun avseende 
samverkan har genomförts. I översynen har fyra alternativ jämförts; att behålla 
nuvarande verksamhet, att bjuda in Gullspång till nuvarande verksamhet eller att 
övergå till någon av de större samverkansorganisationerna, Överförmyndare i 
samverkan eller Överförmyndare Västra Skaraborg.   
 
Vid övergång till Överförmyndare i Skövde distanseras relationen till gode män och 
förvaltare avsevärt och ett etablerat samarbete mellan två av MTG-kommunerna 
måste avslutas medan en större organisation kan ge fördelar för själva 
handläggningen i form av samlad kompetens och minskad sårbarhet 
bemanningsmässigt.  
 
Skillnaden mellan att samverka inom MTG-kommunerna jämfört med övergång till 
Överförmyndare i Skövde ligger i förhållningssätt snarare än ekonomi, då kostnader 
för de olika alternativen hamnar relativt nära varandra. 
 
Övergång till Överförmyndare i Västra Skaraborg är inte möjligt för tillfället då de 
inte vill utöka sitt område.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-01-15 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 18 (forts). 

____________________________ 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 465/17 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-12-08, 
Utredning samverkansområden för överförmyndarverksamheten 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2017-11-27, 
Utredning samverkansområden för överförmyndarverksamheten 
 
Utredning. Översyn av överförmyndarverksamheten i Mariestads kommun avseende 
samverkan 

 

 
Expedieras till: 
Kommunikationschef Annika Björklund 
Överförmyndare Helena Harborn 
Töreboda kommun 

 







 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-20 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 466                                                   Dnr 2017/00415  

Uppsägning av avtal överförmyndarverksamhet för 
omförhandling 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att säga upp samarbetsavtalet för 
omförhandling med syfte att göra redaktionella förändringar så som bland annat 
uppdatering av text, datum med mera.  

Bakgrund 

Med anledning av att kommunens nuvarande överförmyndare går i pension under 
2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-27 att ge kommunchefen i 
uppdrag att undersöka förutsättningar för framtida samverkansmöjligheter inom 
detta område.  

Idag har Mariestad en överförmyndarverksamhet gemensamt med Töreboda enligt 
samarbetsavtal från 2015. Avtalet gäller till och med 31 december 2018 och det ska 
sägas upp senast ett år före avtalstiden utgång för att inte automatiskt förlängas med 
fyra år.  

Med anledning av aktuell översyn samt behov av utvärdering av samarbetet sägs 
avtalet upp för omförhandling.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-12-04, 
Uppsägning av avtal för omförhandling gällande överförmyndarverksamheten 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2017-11-27, 
Uppsägning av avtal överförmyndarverksamhet för omförhandling 

 

 
Expedieras till: 

Kommunikationschef Annika Björklund 

Överförmyndare Helena Harborn 

Töreboda kommun 
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Referens 
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 Kommunfullmäktige 

Samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete 2018-2021 - 
Ledamöter i Folkhälsorådet 2019 – 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Töreboda kommuns representanter i 
Folkhälsorådet åren 2019 - 2022 är följande: 

• Förtroendevalda: kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens 
ordförande är ordförande i Folkhälsorådet. 

• Tjänstepersoner: kommunchefen, samt barn- och utbildningschefen                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-03, § 323, att godkänna upprättat 
förslag till samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete 2018-2021. 
Samverkansavtalet bifogas som beslutsunderlag. 

I samverkansavtalets punkt 4.1 ”Folkhälsoråd/motsvarande” står följande: 

”I kommunen ska det finnas ett gemensamt forum för kommunen och HSN, 
(nedan kallat folkhälsoråd). Här ingår förtroendevalda för kommunen och 
HSN. Ordförande utses från kommunen, vice ordförande från HSN. Vidare 
deltar av kommunen utsedda tjänstepersoner samt folkhälsostrategen. Utöver 
dessa bör även primärvård och tandvård ingå. Även andra aktörer kan 
adjungeras. Det är dock de lokala behoven och förutsättningarna som är 
styrande för sammansättningen.”    
 
Folkhälsoarbetet ska ses som strategiskt utvecklingsområde.  Folkhälsorådets 
möten och ledamöter/deltagare bör också ha en strategisk inriktning. 
Inriktningen bör enligt min mening sätta större fokus på hela kommunen och 
något mindre på den kommunala verksamheten. Syftet med folkhälsorådets 
möten är inte att finna lösningar utan att formulera uppdrag som lämnas 
vidare till lämpliga verksamheter. Kommunstyrelsen och kommunchefen har 
befogenhet att vidarebefordra uppdrag till berörda verksamheter inom 
kommunen. Om verksamheternas folkhälsoarbete i allmänhet och särskilda 
uppdrag i synnerhet ska beredas politiskt så görs det i något av 
kommunstyrelsens utskott. 

För att nå detta syfte med Folkhälsorådet så föreslår jag att kommunens 
förtroendevalda ledamöter blir kommunstyrelsens presidium och kommunens 
utsedda tjänstepersoner blir kommunchefen och kommunchefens ersättare. 
Andra förtroendevalda och tjänstepersoner kan adjungeras av folkhälsorådets 
presidium.  

 

Nuvarande kommunala förtroendevalda i Folkhälsorådet är följande: 
 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 



Töreboda kommun 
Datum 
2018-09-04 
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 Vård- och omsorgsutskottets ordförande och vice ordförande 
 Utbildnings- och kulturutskottets ordförande och vice ordförande 
 En ledamot från Tekniska nämnden, MTG 
 En ledamot från Miljö- och byggnadsnämnden, MTG 

 
Nuvarande kommunala tjänstepersoner i folkhälsorådet är följande: 

 Kommunchef 
 Barn- och utbildningschef 
 Socialchef 
 Äldreomsorgschef 

 
           

Töreboda 2018-09-04 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 
 

 

Beslutsunderlag: 
 Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Töreboda kommun 

för perioden 2018-2021 
 Ks § 22, 2015-01-07 

 

Beslutet ska skickas till: 

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Inger Hannu, Enhetschef Skaraborgsenheten, avd folkhälsa 
Folkhälsostrategen, Töreboda 
Kommunchef 
Barn- och utbildningschef            
 



Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Töreboda 
kommun för perioden 2018-2021.  

 
1. Avtalsparter 

Detta avtal är slutet mellan Töreboda kommun nedan kallad kommunen och östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden nedan kallad HSN. Avtalet avser samverkan och samfinansiering av gemensamma 
folkhälsoinsatser i Töreboda kommun. 
 
 

2. Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med 2018-01-01 t o m 2021-12-31. Om part begär omförhandling avseende 
de ekonomiska förutsättningarna ska detta ske. Uppsägning av samverkansavtalet ska ske nio månader 
före avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med ytterligare två år. 
 
 
3. Förutsättningar för samverkansavtalet 

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är ”att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Regioner och kommuner 
har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för god hälsa genom att förbättra människors 
livsvillkor och livsmiljöer. I samverkan blir effekten än mer framgångsrik. 
 
Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 är den 
gemensamma vägvisaren för Västra Götalands utveckling. Invånarna i Västra Götaland ska ha 
goda möjligheter att utvecklas bland annat genom utbildning och arbete. Utbildning och arbete 
är två viktiga faktorerna för att minska skillnader i hälsa och bryta utanförskap. Ett verktyg i det 
arbetet är dokumentet ”Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra 
Götaland”. 

 
Andra styrdokument som ligger till grund för det lokala folkhälsoarbetet är: 

- Vision Västra Götaland – Det goda livet 
- Östra hälso- och sjukvårdsnämndens strategiska plan för folkhälsoarbetet och nämndens 

mål och inriktningsdokument 
- Kommunala styrdokument där folkhälsoarbetet ingår 
- Modellen för samverkan mellan Skaraborgs Kommunalförbund och östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
Om ytterligare styrdokument för folkhälsoarbetet tillkommer under avtalsperioden ska de 
beaktas i det lokala arbetet.    

 
 

4. Det gemensamma folkhälsoarbetet 

En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt hållbart 
samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett socialt hållbart samhälle innebär att 



grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper diskrimineras eller 
missgynnas. Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en mänsklig rättighet. Barn 
och ungas behov och rättigheter ska särskilt uppmärksammas.  
 
Avsikten med avtalet är att stärka det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre 
resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och 
målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska 
bedrivas med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens 
livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens 
behov. 
 
Folkhälsoarbetet ska ses som strategiskt utvecklingsområde. Det innebär bland annat att: 

- Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt och utgå från befolkningens behov 
- Folkhälsoarbetet ska ha tydliga mål och en tydlig uppföljning 
- Folkhälsoarbete ska bygga på systematiska och målinriktade insatser, integrerade i ordinarie 

verksamhet 
- Styrning och ledning av folkhälsoarbetet ska vara integrerat i kommunernas ledningssystem  

Kommunen ansvarar för att ta fram en långsiktig och strategisk planering för det lokala 
folkhälsoarbetet med framtagna behovsbilder och prioriteringar. Planeringen kan med fördel 
integreras i, eller kopplas till, kommunens egna styrdokument. Den ska också innehålla 
uppföljningsbara mål/indikatorer.  
 
4.1 Folkhälsoråd/motsvarande 

I kommunen ska det finnas ett gemensamt forum för kommunen och HSN, (nedan kallat folkhälsoråd). 
Här ingår förtroendevalda för kommunen och HSN. Ordförande utses från kommunen, vice 
ordförande från HSN. Vidare deltar av kommunen utsedda tjänstepersoner samt folkhälsostrategen. 
Utöver dessa bör även primärvård och tandvård ingå. Även andra aktörer kan adjungeras. Det är dock 
de lokala behoven och förutsättningarna som är styrande för sammansättningen. 

Senast den 31 oktober varje år ska folkhälsorådet fastställa en plan för nästkommande års prioriterade 
områden och åtgärder med budget och redovisa detta till kommunen respektive HSN 

 
Parterna ska varje år följa upp folkhälsoarbetet med en verksamhetsberättelse, som bygger på en 
uppföljningsbilaga som strategigruppen tar fram. Uppföljningsbilagan kan komma att revideras under 
avtalstiden. Uppföljningen ska redovisas till HSN och kommunstyrelsen senast den sista februari 
årligen.  

 
Kommunen svarar för ekonomiadministration gällande folkhälsorådet. HSN ska tertialvis erhålla en 
uppföljning som innefattar prognos för verksamhetsåret. 
 
 
4.2 Folkhälsostrateg 

För folkhälsoarbetet på kommunnivå finns en folkhälsostrateg anställd. Västra Götalands-regionen är 
huvudman för strategen. Strategen ska i första hand arbeta med hälsofrämjande arbete på en strategisk 
nivå. 
 



Folkhälsostrategen ingår i Skaraborgsenheten, Avdelning folkhälsa, med en särskild anställd chef, som 
samordnar arbetet. Samverkan sker mellan strategerna som var och en, förutom sin basverksamhet, har 
ansvar för specifika delregionala ämnesområden. Folkhälsostrategerna ska även delta i, och aktivt 
arbeta med, Skaraborgsövergripande verksamhet i syfte att stärka det lokala arbetet.  
 
4.3 Kommunens åtagande 

Kommunen ska: 
- Aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja befolkningens 

hälsa 
- Utgå från ett folkhälsovetenskapligt förhållningssätt i sin organisation 
- Bidra med kunskaps- och metodstöd i folkhälsoarbetet 

 

Kommunen svarar för den del av folkhälsostrategens arbete som avser kontorsadministration (lokaler, 
telefon, data, kopiering o dyl.). Folkhälsostrategen ska ha möjlighet att disponera bil utifrån samma 
förutsättningar som anställda i kommunen. 
 
Kommunen svarar för fortbildning (kurser, konferenser o dyl.) samt arvoden och reseersättningar till 
kommunens förtroendevalda representanter i folkhälsorådet. 
 
 
4.4 Hälso- och sjukvårdsnämndens åtagande 

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska: 
- Bistå med underlag som beskriver befolkningens hälsa och dess förutsättningar. Underlaget 

ska vara utformat så att det kan ge stöd för diskussion, dialog och analys på kommunnivå samt 
utgöra underlag för utvärdering av lokalt folkhälsoarbete. Underlaget tas fram i samverkan 
med kommunerna och ska så långt som möjligt anpassas efter kommunens behov. 

- Utgå från ett folkhälsovetenskapligt förhållningssätt i sin organisation 
- Bidra med kunskaps- och metodstöd i folkhälsoarbetet 

 
 

 

Västra Götalandsregionen, genom hälso- och sjukvårdsnämnden, är arbetsgivare för folk-
hälsostrategen och svarar för dennes lön och personalomkostnader (häri ingår sociala avgifter, 
traktamenten, arbetsledning samt reseersättning) samt kompetensutveckling. 
 
HSN svarar för fortbildning (kurser, konferenser o dyl.) samt arvoden och reseersättningar till 
nämndens förtroendevalda representanter i folkhälsorådet. 
 

4.5 Gemensamt åtagande 

Skaraborgs Kommunalförbund och östra hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt en modell för 
samverkan i folkhälsofrågor. Modellen innebär att man utifrån ett konkret och välfungerande arbete 
utformar en arbetsmodell för en kraftfull och långsiktig samverkan. ”Fullföljda studier” är det första 
området inom modellen. Utifrån detta kommer fler arbetsområden att involveras för fortsatt utveckling 
inom modellen. Arbetet leds av en politisk styrgrupp bestående av presidierna från Skaraborgs 
kommunalförbund och östra hälso- och sjukvårdsnämnden. HSN och kommunerna sätter av resurser 
för detta arbete. Folkhälsostrategerna kommer att ha en aktiv roll i arbete. 

För stöd av det lokala arbetet finns det en strategigrupp på tjänstemannanivå, med representanter för 
kommuncheferna och avdelning folkhälsa. Gruppen har en viktig roll i utvecklingen av samverkan 



mellan Skaraborgs Kommunalförbund och HSN, men ska också på andra sätt utveckla stödet för det 
lokala folkhälsoarbetet. Uppföljning och analys av folkhälsoavtalen är en viktig del i detta. 

Parterna är överens om att utveckla stödet till det lokala arbetet från Skaraborgsnivån. Det ska bland 
annat ske genom: 

- Konferenser och erfarenhetsutbyte 
- Gemensamma utbildningar 
- Utveckling av folkhälsoarbetet 
- Kompetensstöd 
- Gemensam uppföljning 

 
 
5. Ekonomi 

Parterna svarar gemensamt för finansiering av folkhälsoverksamheten enligt antagen verksamhetsplan 
och budget. Fördelningsprincipen mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen för det lokala 
folkhälsoarbetet är att vardera parten svarar för hälften av folkhälsorådets budget. Parterna avsätter 
vardera 141 525 kronor årligen, motsvarande 15 kronor per invånare 2016-12-31, att disponeras av 
folkhälsorådet för folkhälsoinsatser. Hälso- och sjukvårdsnämnden utbetalar detta belopp under maj 
månad till kommunen. 

 
Folkhälsorådets budget ska användas till finansiering av folkhälsoverksamheten enligt antagen plan. 
Medlen ska användas för att utveckla det strategiska arbetet enligt kommunens och hälso- och 
sjukvårdsnämndens styrdokument. 

 
Eventuellt överskott ska betalas tillbaka men kommunen kan vid överskott skriftligen skicka en 
förfrågan till hälso- och sjukvårdsnämnden om att flytta medel till nästkommande år. En förutsättning 
är att det finns en tydlig plan för medlens användning. En skriftlig förfrågan med en tydlig plan ska 
inkomma senast 31:e oktober. Nämnden kommer med planen som grund fatta beslut. 
Överskott från drift återbetalas till respektive huvudman senast den 25 januari nästkommande år. 
Oförbrukade medel fördelas jämt mellan parterna. 
 
 
6. Ändrade förutsättningar 

Om det under avtalsperioden uppkommer väsentliga förändrade verksamhets- och/eller ekonomiska 
förutsättningar vilket påverkar parterna så ska det i första hand lösas via ett tillägg till avtalet och i 
andra hand via en översyn av hela avtalet. Överläggningar om detta äger endera parten rätt att påyrka. 
Om parterna inte är överens om tillämpning och tolkning av detta avtal ska det i första hand avgöras i 
en förhandling mellan parterna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Mariestad den ……………….                                        ________  den ……….. 
 
 
 
………………………….                                                …………………………….. 
Gunilla Druve Jansson 
Ordförande                                                                      Ordförande kommunstyrelsen 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

………………………                                       ………………………….. 

     Leena Ekberg 

      Koncernkontoret                                                              Kommunchef/kommundirektör 

      Ansvarig tjänsteperson 
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Arbetsmiljöpolicy  
 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1§ 5 

ska arbetsgivare utarbeta en arbetsmiljöpolicy. 

Arbetsmiljöpolicyn ska utformas och genomföras i samverkan med arbetstagarna och 

deras företrädare i arbetsmiljöfrågor. 

Föreskriften om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö AFS 2015:5 är styrande för 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Inledning 

En god, säker och utvecklande arbetsmiljö är en nödvändig strategi för att arbetsgivaren ska 

uppnå de satta verksamhetsmål och motsvara de krav som ställs i lagstiftningen. 

En god arbetsmiljö och en god hälsa bidrar till att verksamhetens mål uppfylls. Detta ökar även 

kommunens möjligheter till att bli en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och 

utveckla medarbetare. En god arbetsmiljö är också en förutsättning för att vi ska kunna skapa 

kvalitet och effektivitet i vår service till invånarna. 

 

Mål 

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Målsättningen med Töreboda 

Kommuns arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och 

stimulerande för alla medarbetare. Våra anställda ska få möjlighet att utvecklas med intressanta 

arbetsuppgifter i en stimulerande och god arbetsmiljö. 

Våra arbetsplatser ska kännetecknas av vänlighet och en positiv atmosfär. Vi ska ha en öppen 

och rak kommunikation med en tillåtande attityd som ger utrymme för egna initiativ. Vi är 

övertygade om att ärlighet, förtroende och ödmjukhet är en bra grund för goda relationer till 

arbetskamrater och Törebodabor.  

Arbetsmiljöarbetet organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en 

tillfredställande och hälsofrämjande arbetsmiljö. 

 

Syfte 

Arbetsmiljöpolicyn ska säkerställa ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete som 

bidrar till en god arbetsmiljö. En utvecklande arbetsmiljö stimulerar till arbetsglädje, effektivitet 

och kontinuerlig kompetensutveckling. 
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Satsningar på arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser är investeringar som leder till ökad 

trivsel och arbetsmotivation, bättre hälsa och färre olycksfall. Stor vikt läggs på förebyggande 

arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsombud och 

företagshälsovård. De anställdas motivation och engagemang är avgörande för ett bra resultat. 

 

Uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att förebygga, identifiera och åtgärda risker i 

arbetsmiljön samt att följa upp resultatet av arbetet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska ses 

som en naturlig del av verksamheten och ska följas upp årligen. 

Rutiner och anvisningar ska finnas för hur arbetsgivaren arbetar med arbetsskador och tillbud, 

rehabilitering, hot och våld, alkohol, droger och kränkande särbehandling samt i övrigt 

tillämpliga föreskrifter för verksamheten. Planeringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

ska ingå i verksamhetsplanen. 

Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan enligt Arbetsmiljölagen (AML) och Töreboda kommuns 

samverkansavtal. Det ska finnas organisation och forum för att hantera arbetsmiljöfrågor. 

Samverkan utgör en förutsättning för ett effektivt arbetsmiljöarbete. 

 

Ansvar 

Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen (AML) huvudansvaret för arbetsmiljön i sin 

verksamhet. Uppgifter inom arbetsmiljöarbetet kan fördelas i arbetsgivarens organisation. 

Ansvar, befogenheter, kompetens och delegering ska klart definieras. Arbetsmiljöaspekter ska 

beaktas i alla beslut som berör verksamheten. 
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Jämlikhetspolicy  
 

I Töreboda kommun är målet att jämlikhet ska vara en naturlig del i 
organisationen och alla verksamheter. Det är en självklarhet att alla människor 
är lika värda, det är en självklarhet att ingen ska bli utsatt för diskriminering 
eller kränkande särbehandling och det är en självklarhet att alla anställda i 
Töreboda kommun ska känna sig trygga och utan oro på sitt arbete.  

Jämlikhet är en fråga om attityder. Människor har olika erfarenheter och 
kunskap vilket gör att vi prioriterar och värderar företeelser på olika sätt. 
Töreboda kommun vill ta tillvara på mångfaldens olika perspektiv och därmed 
inte utelämna någon från inflytande i de olika samhällsfälten. Det är viktigt att 
införliva jämlikhetsfrågorna inom alla verksamhetsområden samt att utveckla 
rutiner och arbetsformer som garanterar jämlikhetsperspektivet i de enskilda 
ärendena. 

Kränkande särbehandling utgör ett samlingsbegrepp för vuxenmobbning, 
psykiskt våld, social uteslutning och alla former av trakasserier. Med kränkande 
särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på 
ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att de ställs utanför 
arbetsplatsens gemenskap. 

Chefer och annan personal ska vara uppmärksam på och se till att ingen utsätts 
för trakasserier eller kränkande särbehandling. Arbetsgivaren måste vidta 
specifika åtgärder- oavsett om det har förts fram att trakasserier eller 
kränkningar förekommer, enligt diskrimineringslagen. 

Jämställdhet 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter 
en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt 
oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter i arbetet. 

Man kan tala om kvantitativ respektive kvalitativ jämställdhet. Kvantitativ 
jämställdhet kallas för rättviseaspekten. Det är helt enkelt orättvist att vissa 
människor utan särskilda skäl skall ha lägre lön, sämre arbetsvillkor och 
mindre möjligheter till inflytande, osv. Jämn könsfördelning anses råda då båda 
könen är representerade till minst 40 % vardera. Med kvalitativ jämställdhet 
avses ett förhållande där innehåll, villkor, regler, rutiner, organisation, 
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värderingar, maktförhållanden m.m. är könsneutrala och således inte präglade 
av tillskrivna könsbestämda kvalifikationer och kompetenser. Förändras den 
kvantitativa fördelningen mellan könen finns förutsättningar för kvalitativa 
förändringar och omvänt. 

Mångfald 

Med mångfald avses en variation av människor med olika kunskaper, 
färdigheter, erfarenheter, bakgrund och personlighet. Arbetet med mångfald 
handlar om att ta tillvara den kreativitet och det mervärde som ryms i 
samspelet mellan olikheter. Mångfald är att respektera och bejaka olikheter. 

Töreboda kommun ska präglas av en öppen och bejakande kultur där alla blir 
likvärdigt bemötta. 
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Förslag till beslut 
Töreboda kommun antar ett förslag till nya Riktlinjer mot kränkande 
särbehandling och diskriminering för Töreboda kommun. 

 

Bakgrund 
Ett förslag till en nya Riktlinjer mot kränkande särbehandling och 
diskriminering är framtaget. 
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Centrala Samverkansgruppen har behandlat förslaget 2018-06-26. 
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Riktlinjer i Töreboda kommun 

Medarbetare har rätt att vara trygga på sin arbetsplats och inte bli utsatta för 
diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling, varken av 
arbetsgivare eller av annan arbetstagare. Diskriminering, trakasserier och 
kränkande särbehandling är ett allvarligt hot mot arbetstagarnas hälsa, 
arbetsglädje och möjligheter till utveckling i arbetet. Töreboda kommun har 
nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande 
särbehandling. 

Några exempel på trakasserier och sexuella trakasserier 

 Nedsättande skämt 

 Att systematiskt ignorera och osynliggöra en person 

 Försvåra förutsättningarna för den enskilde att utföra sitt arbete 

 Förtal och ryktesspridning 

 Krav på sexuella tjänster 

 Ovälkommen medveten beröring med sexuell antydan 

 Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester eller tilltalsord 

 Sexuella kommentarer om utseende, klädsel eller privatliv 

Det är alltid den utsattes upplevelse av trakasserier som ligger till grund och 
avgör om en utredning kring händelsen ska startas. 

Handlingsplan 

Om du upplever trakasserier av något slag ska du: 

 Säga ifrån direkt när du känner dig kränkt och få personen som 
trakasserar att förstå att det inte är okej 

 Anteckna händelsen, datum och eventuella vittnen 

 Rapportera till närmaste chef, personalenheten eller annan som du har 
förtroende för 
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Chefens ansvar 

Chefen ska motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande 
särbehandling och se till att alla medarbetare är väl medvetna om Töreboda 
kommuns ståndpunkt i frågan. Arbetsgivaren är skyldig, enligt 
diskrimineringslagen, att utreda omständigheterna kring de uppgivna 
trakasserierna och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden. 

 Ta det formella ansvaret 

 Ta del av och för ut tillämplig lagstiftning och Töreboda kommuns 
riktlinjer 

 Initiera tidiga insatser 

 Ansvarar för att en utredning genomförs.  
Vid behov med hjälp av företagshälsovården. 

 Be personalenheten om hjälp om så behövs 

 Vänta inte - börja på en gång - och utgå från den kränktes upplevelse 

 Samtala först med/lyssna på den som känner sig drabbad, sedan 
personen som uppgetts trakassera 

 Dokumentera huvuddragen i händelseförloppet 

 Ha en objektiv och problemlösande hållning 

 Förneka inte eller dölj att ett problem finns 

 Ge stöd åt både den utsatte och den som angetts vara den som 
trakasserar, och erbjud stödkontakt 

 Skuldbelägg och döm inte 

 Låt inte mångas ord bli lag eller rådande 

 Ta situationen på allvar och visa respekt så att den som känner sig 
kränkt är delaktig i åtgärdsprocessen 

 Det är förbjudit att vidta repressalier mot de som anmäler en händelse 
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Medarbetarens ansvar 

Om du som medarbetare upptäcker trakassering eller kränkande 
särbehandling, prata med den utsatta och rapportera till närmsta chef. Är det 
svårt att prata med närmaste chef kan du rapportera till annan chef, 
personalenheten eller någon annan du har förtroende för. Skriv ett brev om det 
känns svårt att berätta och prata om händelsen. 

Om du upplever eller får kännedom om att en medarbetare utsätts för 
trakasserier av den närmaste chefen rapporterar du till nästa leds chef eller 
personalenheten. 

När du rapporterar diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling 
är arbetsgivaren skyldig att starta en utredning. Vid behov genomförs 
utredningen med hjälp av företagshälsovården. Det är också förbjudet för 
arbetsgivaren att på något sätt straffa den som påtalar diskriminering, 
trakasserier eller kränkande särbehandling. 

Rapportera som tillbud eller olycksfall 

En händelse av karaktär kränkande särbehandling eller trakasserier ska 
rapporteras antingen som tillbud eller olycksfall vilket görs i systemet KIA.  

Olycksfall 

 Händelsen anmäls av medarbetaren via länken på Intranätet. 

 Ange Kränkande särbehandling som Händelserubrik i avsnittet förlopp.  

 Under rubriken händelseförlopp beskriver medarbetaren själva 
händelsen och förslag till åtgärder. 

 Chefen utreder, åtgärdar och följer upp händelsen i KIA systemet. 

Tillbud 

 Händelsen anmäls av medarbetaren via länken på Intranätet. 

 Ange Kränkande särbehandling som Händelserubrik i avsnittet förlopp.  

 Under rubriken händelseförlopp beskriver medarbetaren själva 
händelsen och förslag till åtgärder. 

 Chefen utreder, åtgärdar och följer upp händelsen i KIA systemet. 
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Definitioner 

Nedan är definitioner av olika diskrimineringsformer utifrån 

diskrimineringslagen och definition av kränkande särbehandling utifrån AFS 

2015:4. 

Diskriminering 

Direkt diskriminering 

Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, 
har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. 

Indirekt diskriminering 

Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium 
eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att 
särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet 
eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, 
viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Såvida inte 
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de 
medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

Bristande tillgänglighet 

Att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana 
åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i 
en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. 

Trakasserier 

Ett uppträdande som kränker någons värdighet. 

Sexuella trakasserier 

Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 
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Instruktioner att diskriminera 

Att ge order eller instruktioner att diskriminera någon på något av ovanstående 
vis och som lämnas åt någon som står i lydnads eller beroendeförhållande till 
den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig 
att fullgöra ett uppdrag. 

Kränkande särbehandling 

Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera 
arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa 
ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. 

Begreppet kränkande betyder att genom ord eller handling förnedra någon 
eller några. Särbehandling är att bli behandlad annorlunda än andra på ett 
obegripligt och orättvist sätt. 

 





 
   2018-10-16 

 
POSTADRESS TELEFON TELEFAX E-POST POSTGIRO  
Box 83 0506-180 00 VÄXEL 0506-180 21 kommunen@toreboda.se 12 09 00 - 6 
545 22 TÖREBODA 0506-180 20 DIREKT  mariana.frankén@toreboda.se 

 
 
 
 Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanträdesdagar 2019 
 
Kommunfullmäktige förslås sammanträda följande dagar 2019; 
måndagarna den 28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 17/6, 30/9, 28/10, 
25/11 och 16/12 klockan 18.00. 
 
 
 
Karl-Johan Gustafson 
kommunfullmäktiges ordförande 
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 Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Förordnande av vigselförrättare under perioden den 1 januari 
2019 till och med den 31 december 2022 
 

Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrel-

sen behörig att förordna vigselförrättare. För den praktiska tillämpningen av 

länsstyrelsens förordnande av vigselförrättare betonas i prop. 1964:163 s. 

117 vikten av att borgerliga vigselförrättare utses så att de finns på de orter 

där behov av sådana vigselförrättare föreligger. Vidare uttalas i prop. 

1968:136 s. 82 att ”det bör naturligen ankomma på vederbörande kommun 

att mot bakgrund av föreliggande behov ta initiativ till att vigselförrättare 

förordnas”.  

 

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare på tid som motsvarar en mandatpe-

riod efter det senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet för den 

som förordnats efter den 1 januari 2015 löper ut den 31 december 2018.  

 

I enlighet med den ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde ikraft 

den 1 maj 2009 ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas 

som vigselförrättare har de kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som 

behövs för uppdraget.  

 

Länsstyrelsen anhåller om uppgift på vilka personer som kommunen vill ska 

förordnas under mandatperioden den 1 januari 2019 till och med den 31 

december 2022 samt en kort beskrivning av varför dessa personer anses 

lämpliga för uppdraget (om personen i fråga har varit förordnad som borger-

lig vigselförrättare tidigare räcker detta som motivering). 

 

 

Länsstyrelsen vill ha dessa uppgifter senast den 29 oktober 2018.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Fanny Axellie och Ewa Broniewicz 






