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Inledning
Förord - detta är årsredovisningen
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen upprätta en årsredovisning enligt 8 kap. 16 §
kommunallagen (2017:725). Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten från och med
det tillfälle då kommunfullmäktige ska godkänna densamma (kommunallagen 8:15).
Årsredovisningen ska lämnas till kommunfullmäktige och revisorer senast den 29 mars 2021.
Årsredovisningen ska redogöra för:


Utfallet av verksamheten



Verksamhetens finansiering



Den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut

Årsredovisningen ska bestå av:


förvaltningsberättelse



resultat- och balansräkning



kassaflödesanalys



noter



investeringsredovisning



sammanställd redovisning av kommunkoncernen

Kommunkoncernen inkluderar såväl den verksamhet som drivs inom kommunens förvaltningar
som verksamhet som bedrivs i bolagsform eller inom kommunalförbund.
Töreboda kommun är en organisation med uppdrag som spänner över flera områden.
Förvaltningsberättelsen ger en överskådlig bild av utvecklingen i kommunens verksamhet. I
förvaltningsberättelsen beskrivs även viktiga händelser som har inträffat under året, förväntad
utveckling, viktiga personalförhållanden och annat som är av betydelse för styrning och
uppföljning.
Årsredovisningar för Töreboda kommuns helägda eller delägda bolag och de kommunalförbund
som Töreboda är medlem i finns hos respektive bolag och kommunalförbund. Mer information
finns också på Töreboda kommuns hemsida.

Årsredovisning 2020 – Töreboda kommun

3(66)

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
De första två månaderna av 2020 förflöt som vanligt, men sedan slog pandemin till och inget blev
sig likt. Vi trodde väl i början att detta skulle vara över inom ett halvår men det pågår i skrivande
stund fortfarande (februari 2021), och vårt hopp står till vaccinering av befolkningen.
Året har till stor del präglats av nya arbetsmetoder och hemarbete i näringslivet och i den
kommunala verksamheten, där det varit möjligt. En fantastisk insats har gjorts av våra
medarbetare inom vård och omsorg för att skydda våra brukare från att bli smittade av Covid-19.
Vi har tvingats att ta beslut om att stänga ner verksamheter, beslut som inte alltid har varit lätta
att ta, men för att skydda våra invånare så har det inte funnits något val.
Inflyttningen i de nya husen på Kanalparken kunde genomföras i omgångar och samtliga
lägenheter är uthyrda. Planeringen för trygghetsboendet på Bergmansgårdens parkering har
fortsatt och en lokal entreprenör har fått uppdraget att bygga 24 lägenheter i träkonstruktion med
byggstart i mars 2021. Nya parkeringsplatser kommer att tillskapas norr om Björkängen som
ersättning för de som försvinner i och med byggnationen.
Inflödet av flyktingar i landet har minskat vilket fått till följd att Migrationsverket kommer att
avveckla de boenden som funnits i kommunen under 2021. Detta kommer bl.a. att innebära ett
behov av anpassning av kommunens utbildningsverksamhet eftersom många elever kommer att
flytta.
Ett arbete med att utveckla våra mindre orter Älgarås och Moholm har startat och ska utmynna i
en plan för vad som ska göras för att få en positiv utveckling i respektive ort.
Bredbandsutbyggnaden har fortsatt i kommunen och under våren kommer man starta
utbyggnaden i Älgarås tätort.
Planeringen fortgår för att hitta en lämplig placering som ersättning till förskolan Kornknarren
som utrymdes 2018 på grund av dålig arbetsmiljö. Målet är att till hösten 2022 ha en förskola som
tillgodoser behovet av förskoleplatser.
Osäkerheten kring kommunens ekonomi har varit stor under året. En rad insatser har skett från
statens sida för att mildra effekterna av pandemin både för kommunerna och näringslivet, bl.a.
för sjuklönekostnader. Kommunen har också haft möjlighet att återsöka pengar pga. fördyrade
kostnader med anledning av det rådande läget. Detta är några av skälen till att kommunen gör ett
betydligt bättre resultat än budgeterat och prognostiserat, trots att flera verksamheter redovisar
underskott.
Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 1994. Under året har en revidering av planen skett.
Översiktsplanen pekar ut hur vi avser att använda mark och vatten fram till 2030. Planen kommer
att ställas ut under våren och beräknas antas under hösten 2021.
Under året har fastigheten Snickaren 3 inköpts av kommunen. Avsikten är att riva byggnaden och
ge plats för ytterligare bostäder i centralt läge.
Den pågående pandemin har inneburit ett begränsat semestrande utomlands vilket fått till följd
ett ökat ”hemestrande” på hemmaplan med bl.a. ökad cykling utmed Göta Kanal. Campingen har
haft en bra säsong med många besökare. Campingen har också fått ett tillskott av boende genom
ett samarbete med regionen som kan samutnyttjas för elever som går på Sötåsens
Naturbruksskola.
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Jag vill avslutningsvis tacka alla våra medarbetare för ett utomordentligt och engagerat arbete
under detta speciella år vilket inneburit stora påfrestningar och utmaningar för att på olika vis
tillgodose våra invånares behov av kommunal service.

Bengt Sjöberg
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunens politiska organisation
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Mandatfördelning i kommunen

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen och kan beskrivas som
kommunens riksdag. Kommunfullmäktige i Töreboda kommun består av 31 stycken ledamöter
och 19 ersättare som väljs vart fjärde år i samband med val till riksdag, region och kommun.
Fullmäktiges uppdrag är att fastställa de politiska målen för den kommunala verksamheten samt
besluta i övergripande frågor såsom budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Vidare
är det kommunfullmäktige som bestämmer vilka som ska sitta med i kommunens olika nämnder
och styrelser.
Kommunfullmäktige har haft sammanträden vid åtta tillfällen under år 2020.
Mandatfördelningen i kommunfullmäktige:
Socialdemokraterna 10 ledamöter
Moderaterna 9 ledamöter
Centerpartiet 5 ledamöter
Sverigedemokraterna 4 ledamöter
Vänsterpartiet 2 ledamöter
Liberalerna 1 ledamot
Kommunfullmäktiges presidium:
Ordförande Karl-Johan Gustafson (C)
1:e vice ordförande Anne-Marie Lundin (M)
2:e vice ordförande Johan Cord (S)
Mandatfördelningen i kommunstyrelsen:
Socialdemokraterna 5 ledamöter
Moderaterna 4 ledamöter
Centerpartiet 2 ledamöter
Sverigedemokraterna 2 ledamöter
Vänsterpartiet 1 ledamot
Liberalerna 1 ledamot
Kommunstyrelsens presidium:
Ordförande Bengt Sjöberg (M)
1:e vice ordförande Pernilla Johansson (C)
2:e vice ordförande Karin Arvidsson (S)
Politik och tjänstemän

Kommunens politiker är förtroendevalda och väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen
vart fjärde år. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål
om hur kommunen ska styras och ledas.
För att bereda och genomföra politikens beslut behövs offentligt anställda vilka benämns
tjänstemän och är alltså inte valda av folket utan är anställda hos kommunen.
Tjänstemännens uppgift är att hjälpa politikerna att bereda och verkställa deras beslut.
I korthet kan man säga att politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen.
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Tjänstemännen bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att uppnå de mål eller resultat
som politikerna tagit beslut om

Kommunens förvaltningsorganisation
Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ, utser ledamöter i kommunens
politiska församlingar, vilka bland annat benämns nämnder och kommunalförbund. En del av
dessa är kommungemensamma med andra kommuner.
Kommunstyrelsen har fyra utskott: Utvecklingsutskottet, Vård- och omsorgsutskottet,
Utbildnings- och kulturutskottet samt Personalutskottet. Inom kommunstyrelsen finns också en
ekonomiberedning som har till uppgift att bereda det årliga budgetarbetet. Utskottens uppgift är
att bereda verksamhetsspecifika ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg (m), är även kommunalråd i Töreboda kommun.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Karin Arvidsson (s) är oppositionsråd i Töreboda
kommun.
I Töreboda kommun arbetar ungefär 900 personer. Dessa ansvarar för det dagliga arbetet inom
barn och utbildning, stöd och omsorg, kultur och fritid, kommunledning samt företag och
näringsliv.

Ekonomi i korthet

Tabellen ovan presenterar nyckeltal för de senaste tre åren.
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Fördelning av kommunens ekonomiska resurser

Det är kommunfullmäktige som beslutar hur kommunens ekonomiska resurser ska fördelas.
Därefter är det upp till varje verksamhet att styra så att de tilldelade medlen används på ett så
effektivt sätt som möjligt för att uppnå verksamhetsmålen och ha en god ekonomisk hushållning.
Skatteintäkter finansierar större delen av verksamheterna. Resten av intäkterna utgörs till största
delen av bidrag från staten i form av statsbidrag – för kommunerna i form av ett obundet
tillskott. En mindre del av statsbidragen är riktade och förknippade med en motprestation.
Den största delen av kommunens kostnader är personal- och pensionskostnader som utgör 63
procent av totala kostnader. Köp av verksamhet och tjänst utgör en relativt stor del av
resursförbrukningen vilket bland annat kan förklaras av demografiska förutsättningar då
fördelning, storlek och sammansättning av kommunens befolkning i stor utsträckning även
påverkar kommunens kostnader. Exempelvis så har Töreboda kommun ett stort antal placeringar
inom socialtjänsten samt elever som går på gymnasieskola på annan ort, då kommunen inte själv
bedriver gymnasieverksamhet, vilket påverkar köp av verksamhet från andra aktörer. Av köp av
verksamhet utgör offentlig sektor ca 68 procent och privata aktörer och stiftelser 32 procent.
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Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi
Visionen Välkommen till framtiden - Töreboda 2030 visar färdriktningen till hur kommunen ska se ut
i framtiden. Kommunfullmäktige styr den kvalitativa nivån i kommunen genom ett målpaket med
nio övergripande mål. Uppföljning av målen ska ge en bild av kommunen som helhet och
beskriva vad kommunen ska uppnå. Kommunfullmäktiges mål gäller under mandatperioden.
Målen är indelade i fyra perspektiv:


Invånare/brukare



Medarbetare



Ekonomi



Utveckling

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål är att de flesta är
uppnådda delvis eller helt.
De mest positiva är att:


Medborgarna är nöjda med kommunens verksamhet och service.



Medarbetarnas uppfattning om arbetsgivaren och arbetsuppgifterna.



Töreboda är en företagsvänlig kommun.

Det område som måste förbättras är Ekonomin - resultat och andel budgetansvariga med en
budget i balans.
Konsekvenser av Coronapandemin har ökat väntetiden till särskilt boende. Orsaken är
överraskande positiv. Sjukdomar hos boende har minskat jämfört med tidigare år och som en
följd av det har den genomsnittliga livslängden ökat.
De finansiella målen mäter den ekonomiska ställningen på kort och lång sikt. Töreboda kommun
har inom det finansiella perspektivet beslutat om finansiella mål enligt följande:


Resultatmål, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska
under den senaste treårsperioden uppgå till lägst två procent.



Andelen budgetansvariga med budget i balans ska vara lägst 75 procent.



Reinvesteringar ska finansieras med egna medel (avskrivningar, årets resultat).

Bedömningen av de finansiella målen är att två av tre mål inte har uppnåtts under år 2020.
Resultatmålet uppgick till 2,7 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.
Däremot uppgår det genomsnittliga resultatmålet under den senaste treårsperiod endast till 1,4
procent, vilket innebär att det finansiella målet inte uppnås. Andelen budgetansvariga med en
budget i balans uppgår till 60 procent vilket inte uppfyller det finansiella målet om 75 procent.
Det är dock en tydlig förbättring jämfört med föregående år då utfallet var 52 procent, vilket till
stor del kan förklaras av pandemins effekter på verksamheterna samt de extra tillskott av
statsbidrag som kommunen mottagit under året. Vidare medför de extra statsbidragen att det
finansiella målet kring reinvesteringar ska finansieras med egna medel uppnås under 2020 då
självfinansieringsgraden uppgick till 110 procent.
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen ger en översiktlig bild av utvecklingen i kommunens verksamhet. I förvaltningsberättelsen
beskrivs även viktiga händelser som har inträffat under året, förväntad utveckling, viktiga personalförhållanden
och annat som är av betydelse för styrning och uppföljning.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat om 16,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en
positiv budgetavvikelse på 11 miljoner kronor. Detta kan jämföras med föregående år då
resultatet uppgick till -13,7 miljoner kronor. Förändringen jämfört med föregående år kan främst
förklaras av extra tillskott av generella statsbidrag i samband med Coronapandemin om 17,5
miljoner kronor samt återbetalning av sjuklönekostnader om 6,1 miljoner kronor. Vidare har
regeringens förslag om ändring i kostnadsutjämningen, som trädde i kraft 1 januari 2020, bidragit
till ökade intäkter om 13 miljoner kronor.
Årets resultat om 16,6 miljoner kronor motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag och är bättre än det budgeterade resultatmålet om 5,6 miljoner kronor, motsvarade 1
procent av budgeterade skatter och bidrag.
Sammantaget redovisar verksamheterna ett negativt utfall om -8,5 miljoner kronor där den största
budgetavvikelsen finns inom individ och familjeomsorg och äldreomsorg vilket bland annat kan
förklaras av förflyttningar från familjehem till HVB-hem samt ett ökat behov av insatser i
ordinärt boende. Generellt har Coronapandemin bidragit till ökad resursåtgång i form av personal
samt skyddsmaterial inom vissa verksamheter. Kostnader som är Coronarelaterade har dock
återsökts till och med november månad vilket är inkluderat i verksamheternas resultat. Överskott
redovisas däremot inom bland annat Ledning och utveckling om 2,1 miljoner kronor samt
Teknisk verksamhet om 3,4 miljoner kronor.
Finansverksamheten redovisar ett positivt resultat, vilket förklaras av tillskott av generella
statsbidrag till följd av Coronapandemin. Positiva avvikelser finns även inom pensioner på grund
av en lägre engångspremie än prognostiserat. Borgensavgifter och extra aktieutdelning har också
bidragit till ett överskott inom finansiella intäkter.
Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 60 miljoner kronor varav 20 miljoner kronor avser
ombudgeteringar. Enligt utfall har 35 miljoner kronor av investeringsanslagen förbrukats.
Törebodabostäder AB uppvisar ett positivt resultat om 1,2 miljoner kronor. Koncernen
redovisar sammantaget ett resultat uppgående till 17,9 miljoner kronor.
Omvärld

Kommunerna kom in i 2020 efter ett par år med något svagare resultat än de tre föregående åren.
Många kommuner hade påbörjat arbete med effektiviseringar och besparingar för att klara den
demografiska situation som väntade. Det ledde till att kostnaderna i fasta priser minskade under
2019. Delvis förklaras det också av en avveckling av vissa verksamheter efter 2015 års stora
flyktingmottagande. Men även bortsett från detta var kostnadsökningen den lägsta sedan 2008.
Trots besparingar fick 68 kommuner underskott 2019 och 2020 såg ännu besvärligare ut. Detta
resulterade i att regeringen i januari aviserade ett tillskott på 3,5 miljarder kronor till kommunerna
och att riksdagen senare beslutade om ett ytterligare tillskott på 1,7 miljarder.
Från och med mars började kommunerna påverkas mycket starkt av pandemin. Från början
handlade det om att få tag på smittskyddsutrustning, hantera och minska smittspridningen i
samhället, ställa om till digital undervisning i gymnasieskolorna och att möta vårdbehovet hos
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personer med Covid-19 på landets äldreboenden. Staten hade för avsikt att hålla kommunerna
skadeslösa varpå de ökade de generella statsbidragen med 13,5 miljarder kronor, samt lovade att
ersätta alla merkostnader inom funktionshinder- och äldreomsorg. Att staten också betalat hela
sjuklönen för alla anställda fram till och med juli har minskat kostnaderna betydligt för
kommunerna.
Under hösten blev det tydligt att skatteunderlaget inte påverkats så mycket som befarat av
pandemin och att de generella bidrag staten skjutit till är större än effekten på skatteunderlaget.
Detta i kombination med övriga bidrag och att många verksamheter efterfrågats i lägre grad gör
att 2020 i många kommuner kommer att avslutas med ett stort ekonomiskt överskott, som
sammantaget beräknas bli drygt 30 miljarder kronor. Dilemmat för kommunerna består nu i att
hålla tillbaks förväntningarna som ökar till följd av de starka resultaten. För de långsiktiga
utmaningar kommunerna hade innan pandemin kvarstår. De måste förhindra att verksamheterna
sväller då effektiviseringar måste göras för att klara ekonomin i budgetens sista planår, där det
fortfarande blir ett negativt ekonomiskt gap om kostnaderna skulle tillåtas öka i takt med
befolkningen.
Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta
återhämtningen kommer dock dämpas av smittspridningen som under de senaste månaderna
snabbt har eskalerat; likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt bakslag i
återhämtningen, och en svag inledning av 2021. Att vaccinering mot Covid-19 nu pågår i Sverige,
liksom globalt, stärker samtidigt konjunkturutsikterna för den andra halvan av året, och än mer
utsikterna för 2022.
Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har under de senaste decennierna ökat i
betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska utvecklingen, främst som en
följd av ambitionshöjningar.
Den utveckling som sektorn har haft hittills kommer inte att vara möjlig i framtiden. Det mesta
talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med välfärdsbehoven. Under lång tid
har det varit känt att kommunerna skulle ställas inför en demografisk utmaning med en åldrande
befolkning. En rad åtgärder har diskuterats, såsom höjda skatter, höjda avgifter, höjd
pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar. På senare tid
har digitalisering framhållits som en stark kandidat. Även främjande och förebyggande arbete är
ett sätt att bromsa behovsökningarna och bidra till ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Det
är inte troligt att någon enskild åtgärd räcker för att klara utmaningen. Däremot kan många
mindre bidrag från en rad olika åtgärder räcka för att klara utmaningen.
Den ekonomiska utvecklingen i framtiden eller de närmaste tre åren är svår att spekulera i
eftersom pandemin kommer att visa ett avtryck i ekonomin flera år framåt. Coronapandemin
skapar stor osäkerhet i ekonomin och det är fortfarande oklart om staten kommer att kunna täcka
kommunala merkostnader eller minskade verksamhetsintäkter som följer i coronavirusets spår,
utöver det som utlovats för vård och omsorg. Detta gör att ytterligare statliga tillskott kommer att
behövas för att kunna möta en redan ansträngd ekonomi med en försvagad konjunktur och en
förändrad demografi.
Kommunens ekonomiska utveckling

Ett omtumlande år ger oväntade avtryck i den kommunala ekonomin, vilket även gäller Töreboda
kommun. Ingången av 2020 präglades av försiktighet. Statsbidragen var dimensionerade för en
sämre ekonomisk utveckling än vad det senare kom att bli. Högre verksamhetskostnader inom de
direkt pandemidrabbade delarna av verksamheten balanserades upp av statsbidrag och inom
andra verksamheter minskade kostnaderna. Att i våras förutse vart allt detta skulle landa var
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omöjligt.
Kommunsektorn uppvisar rekordresultat 2020 vilket inte låg inom möjligheternas horisont i
våras. Även de närmsta två åren ser förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och
ekonomiska effekterna av pandemin är på kort och lång sikt osäkra. Historien kommer att utvisa
vad detta speciella år fört med sig.
De ekonomiska konsekvenserna av pågående pandemi är påtagliga för konjunkturläget har
påverkat kommunernas skatteintäkter under år 2020 och kommer göra flera år framåt. Detta har
medfört att statsbidrag har tilldelats till kommunerna under året.
Töreboda kommun har erhållit följande statsbidrag:


Extra statsbidrag i januari 3,2 miljoner kronor



Extra statsbidrag i februari 1,6 miljoner kronor



Extra statsbidrag i april 9,5 miljoner kronor



Extra statsbidrag i maj 2,7 miljoner kronor



Extra statsbidrag i december 0,6 miljoner kronor (avsättning periodiseringsfond)

Extra statsbidrag för ersättning avseende sjuklönekostnaderna från april till december uppgår till
6,1 miljoner kronor.
Totalt har kommunen erhållit extra statsbidrag om 23,6 miljoner kronor. Förutom dessa
statsbidrag har kommunen återsökt statsbidrag för ekonomisk ersättning inom socialtjänsten till
följd av Coronapandemin. Av dessa har kommunen i omgång ett fått 91,4 procent för januari till
augusti vilket motsvarar 3,5 miljoner kronor. Resterande 8,6 procent förväntas betalas ut under
omgång två tillsammans med återsökning för perioden september till november.
Välfärden står inför stora utmaningar. De kommande 10 åren kommer andelen barn, unga och
äldre i samhället att öka. Samtidigt kommer antalet personer i arbetsför ålder att öka mycket
svagt. Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av
välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra
befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Grovt räknat
ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst är det
äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården.
Det hänger samman med att vi blir allt äldre och kan leva med fler och svårare sjukdomar. I
grunden är det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning och
finansiering.
Det starka verksamhetstrycket de kommande åren, samtidigt som utvecklingen av
skatteunderlaget försvagas, ställer krav på effektiviseringar – oavsett nuvarande pandemi. Arbetet
med att förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i än större utsträckning
inriktas på effektiviseringar med hjälp av teknik och nya arbetssätt, ifrågasättande av befintliga
verksamheter samt diskussion om ambitionsnivåer. Digitala verktyg och automatisering ger nya
möjligheter att klara de växande välfärdsbehoven och samtidigt upprätthålla servicen till
kommuninvånarna.
Antalet människor som söker asyl i Sverige har minskat kraftigt och Migrationsverket har fattat
beslut om avveckling av boendeplatser vilket kommer att påverka Töreboda kommun. I dag hyr
Migrationsverket 106 lägenheter i Töreboda och det fanns under våren ca 280 asylsökande
inskrivna varav ca 130 är barn. Avvecklingen kommer att påverka kommunen, bland annat
Årsredovisning 2020 – Töreboda kommun

13(66)

genom att statsbidrag för att bedriva undervisning kommer att försvinna, vilket i sin tur påverkar
skolans organisation.
De långsiktiga effekterna av Corona-pandemin är i dagsläget mycket våra att överblicka.
Investeringar för utveckling

Under flera år har kommunen satsat på utveckling av bostadsområdet Baltzar och även renoverat
grund- och förskolor. Detta för att generera nya kommuninvånare och därmed ökade
skatteintäkter. Vidare har många investeringar genomförts för att förbättra och effektivisera
befintliga anläggningar i syfte att ge lägre driftskostnader över tid, exempelvis ut- och ombyggnad
av kväverening reningsverket.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Töreboda kommun pågår. Översiktsplanen är
kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur kommunen på lång sikt vill att mark och
vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.
Finansiell analys

I nedanstående avsnitt görs en analys av kommunens finansiella utveckling och ställning. Syftet är
att identifiera finansiella möjligheter och problem och på så vis klargöra om kommunen har en
god ekonomisk hushållning eller inte. Den finansiella analysen grundar sig på den så kallade RKmodellen som utgår ifrån fyra finansiella perspektiv: resultat, kapacitet, kontroll och risk. Dessa
perspektiv analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal.
Sammanfattning

En god ekonomistyrning på alla nivåer är en förutsättning för att bedriva en bra och
välfungerande verksamhet. Långsiktig planering gör det möjligt att satsa offensivt, hantera nya
förutsättningar och klara konjunkturväxlingar. På både kort och lång sikt är det av yttersta vikt att
ha balans mellan intäkter och kostnader samt fokusera på driftskonsekvenser av investeringar och
långsiktiga åtaganden. Vidare är det avgörande att kostnader inte överstiger intäkterna för att
uppnå en god ekonomisk hushållning.
Töreboda kommun uppvisade år 2020 ett resultat om 16,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2,7
procent av skatter och bidrag. För att under ett längre tidsperspektiv kunna skattefinansiera större
delen av investeringsvolymen i kommunen krävs generellt ett resultatmål på mellan två och tre
procent. Töreboda kommun uppvisar den senaste treårsperioden ett genomsnittligt resultat
uppgående till 0,4 procent, vilket inte uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.
Det genomsnittliga resultatet i förhållande till skatter och bidrag kan förklaras av ökade
driftskostnader samt en högre investeringsnivå, något som även har bidragit till att
självfinansieringsgraden av investeringar har påverkats de senaste åren. I och med 2020 års
positiva resultat har självfinansieringsgraden dock påverkats positivt och översteg 100 procent
under 2020.
Årets resultat påverkar Töreboda kommuns soliditet, inklusive ansvarsförbindelser, och likviditet
positivt vilket påvisar att kommunens finansiella handlingsutrymme ökat och riskexponeringen
har reducerats. Vidare täcker det egna kapitalet för tillfället den totala pensionsskulden om 158
miljoner kronor vid årsskiftet, något som är positivt ur en risksynpunkt.
Töreboda kommun redovisar 2020 relativt stora budgetavvikelser inom verksamheterna vilket
påverkar förutsättningen för god ekonomisk hushållning. Kommunen behöver se över
budgetkontrollen och anpassa verksamheterna utifrån rådande ekonomiska förutsättningar, i syfte
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att utöka kontrollen och uppnå ett resultatmål förenligt med de framtida mål och utmaningar som
ställs på kommunen.
Resultat

Resultatperspektivet visar en kartläggning över årets resultat och dess orsaker, samt av
investeringar och hur de utvecklas.
Årets resultat

2020

2019

2018

2017

2016

Årets resultat
(mnkr)

16,6

-13,7

5,6

12,7

11,3

Procent av skatter
och bidrag (%)

2,7%

-2,4%

1,0%

2,3%

2,2%

Reavinster och
jämförelsestörande
poster (mnkr)

23,6

0,0

12,4

0,0

0,0

Resultat exkl.
reavinster och
jämförelsestörande
poster (mnkr)

-7,0

13,7

-6,8

12,7

11,3

Procent av skatter
och bidrag exkl.
reavinster och
jämförelsestörande
poster (%)

-1,2%

-2,4%

-1,2%

2,3%

2,2%

För att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och
kommunfullmäktiges resultatmål ska årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag under den senaste treårsperioden uppgå till lägst två procent.
Töreboda kommuns resultat uppgick 2020 till 16,6 miljoner kronor, motsvarande 2,7 procent i
skatter och bidrag, vilket jämfört med 2019 var en förbättring med 30 miljoner kronor. Under
2019 redovisade dock verksamheten ett underskott om sammanlagt -17 miljoner kronor, vilket
2020 uppgick till -8,5 miljoner kronor. Under 2020 erhöll kommunen extra tillskott av generella
statsbidrag i samband med Coronapandemin om 23,6 miljoner kronor inklusive återbetalning av
sjuklönekostnader om totalt 6,1 miljoner kronor.
Om de extra bidragen exkluderas (jämförelsestörande poster) skulle resultatet istället varit -7
miljoner kronor vilket motsvarar -1,2 procent av skatter och bidrag. Den främsta förklaringen till
årets resultat de senaste åren är att kostnaderna för den löpande verksamheten har ökat i
snabbare takt än kommunens skatteintäkter, med undantag för år 2020.
Generellt brukar ett resultat mellan två och tre procent betraktas som god ekonomisk
hushållning, eftersom ett sådant resultat ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera
större delen av normal investeringsvolym i en kommun. Töreboda kommun uppvisar under den
senaste treårsperioden ett genomsnitt på 0,4 procent. Om jämförelsestörande poster exkluderas
uppgår måttet till -1,2 procent. Det innebär att kommunen inte kan anses ha uppfyllt det krav
som kommunallagen ställer på god ekonomisk hushållning.
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Skatte- och
nettokostnadsutveckling

2020

2019

2018

2017

2016

Verksamhetens
nettokostnader (mnkr)

591,8

595,3

565,6

547,0

511,5

Skatter och bidrag (mnkr)

605,5

576,6

569,9

558,8

522,0

Nettokostnadens andel av
skatter och bidrag (%)

97,7%

103,2%

99,2%

97,9%

98,0%

2020

2019

2018

2017

2016

-0,6%

5,2%

3,5%

6,9%

8,9%

5,0%

1,2%

2,0%

7,1%

8,8%

Skatte- och
nettokostnadsutveckling
(%)
Nettokostnadsutveckling
Skatte- och
statsbidragsutveckling

För en långsiktig och hållbar ekonomi är förhållandet mellan nettokostnader och skatteintäkter av
stor vikt. För att kunna möta och förhålla sig till framtida behov är det grundläggande att
nettokostnaderna inte ökar i snabbare takt än de intäkter som kommunen får genom skatter och
statsbidrag.
Skatteintäkterna ökade 2020 med 5 procent, vilket är en betydligt högre ökningstakt än
föregående år. Denna ökning beror främst på extra tillskott av generella statsbidrag till följd av
Coronapandemin. Vidare ökar nettokostnaderna i en takt som inte är förenlig med skatte- och
statsbidragsutvecklingen, om man bortser från de extra tillskotten av statliga medel. Det innebär
att verksamheterna står inför stora utmaningar och kommer behöva anpassa
kostnadsutvecklingen till intäkterna framöver.
En god balans mellan löpande intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för att
uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning. Ett mått på denna balans är
driftkostnadsandel, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till
skatteintäkterna. Redovisas en driftkostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv
balans mellan löpande kostnader och intäkter. Generellt brukar en nettokostnad på 97-98 procent
betraktas som god ekonomisk hushållning för då klarar de flesta kommuner att över en längre
period finansiera sina ersättningsinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar.
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Nettokostnadsandel
- olika kostnaders
andel av
skatteintäkter och
utjämning (procent)

2020

2019

2018

2017

2016

93,9%

99,4%

95,9%

94,2%

92,8%

3,8%

3,8%

3,4%

3,7%

5,2%

97,7%

103,2%

99,2%

97,9%

98,0%

-0,5

-0,9

-0,2

-0,2

-0,2

97,3%

102,4%

99,0%

97,7%

97,8%

Årets resultat

2,7%

-2,4%

1,0%

2,3%

2,2%

Jämförelsestörande poster

-3,9%

0,0%

-2,2%

0,0%

0,0%

Nettokostnad inkl.
finansnetto exkl.
jämförelsestörande poster

101,2%

102,4%

101,2%

97,7%

97,8%

Verksamhetsnetto
Avskrivningar
Nettokostnad exkl.
finansnetto
Finansnetto
Nettokostnad totalt

Vid analys av Töreboda kommuns driftkostnadsandel framgår det att nettot av verksamheternas
intäkter och kostnader under 2020 tog i anspråk 97,7 procent av skatteintäkterna, en minskning
med 5,5 procent jämfört med 2019. Vidare tog avskrivningarna i anspråk 3,8 procent, vilket är
ungefär samma nivå som tidigare år. Avskrivningarna är kommunens periodiserade kostnader för
investeringar. Finansnettot hamnade på -0,5 procent, vilket innebar att finansiella intäkterna var
större än de finansiella kostnaderna under 2020, främst beroende på ökad borgensavgift samt
extra aktieutdelning från Vänerenergi.
Totalt innebar detta att kommunens nettokostnader och finansnetto tog i anspråk 97,3 procent
av skatteintäkterna. I och med att i anspråkstagandet understeg 100 procent innebar det att
kommunen inte förbrukat mer resurser än vad som fanns tillgängligt och därmed fick ett positivt
resultat. Jämfört med 2019 är detta en förbättring med 5,1 procentenheter, vilket förklaras av
främst en lägre kostnadsutveckling i verksamheten mot tidigare år. Dock ska tilläggas att om
kommunen inte hade fått ta del av de extra statsbidragen samt återbetalning av
sjuklönekostnaderna, vilket motsvarar den jämförelsestörande posten om -3,9 procent, hade
kommunens nettokostnader varit 101,2 procent, dvs. kommunen hade levt över sina tillgångar.
Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor andel av investeringarna som kan
finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. 100 procent
innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året,
vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringar och kommunens
långsiktiga handlingsutrymme stärks. En negativ finansieringsgrad kan främst förklaras av ökade
investeringsnivåer och ett avtagande resultat.
Självfinansieringsgrad
av investeringar (%)
Självfinansieringsgrad
av investeringar

2020

2019

2018

2017

2016

110%

19%

44%

67%

114%
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Självfinansieringsgraden av investeringar uppgick 2020 till 110 procent, jämfört med 19 procent
föregående år. Det innebar att samtliga av investeringarna under året har kunnat finansieras med
befintliga medel, vilket är en förbättring mot 2019. Hade utfallet varit under 100 procent som
tidigare år, hade det inneburit att investeringarna finansierades till stor del genom en ökad
upplåning. För att öka självfinansieringsgraden krävs att en större andel av skatteintäkter och
generella bidrag går till årets investeringar, vilket med andra ord innebär att resultatnivån måste
vara i höjd med årets resultat. Genomsnittet för självfinansieringsgrad de senaste fem åren är 71
procent.
Kapacitet

Kapacitetperspektivet visar kommunens kapacitet eller långsiktiga betalningsberedskap. Här
redovisas den finansiella motståndskraft som kommunen har på lång sikt. Större kapacitet
innebär mindre känslighet för kommande lågkonjunkturer.
Soliditet

2020

2019

2018

2017

2016

Soliditet exkl.
ansvarsförbindelser
(%)

52%

55%

57%

57%

56%

Soliditet inkl.
ansvarsförbindelser
(%)

24%

22%

22%

21%

17%

Soliditet exkl.
kommunala bolag
samt
ansvarsförbindelser
(%)

52%

55%

57%

58%

57%

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor
del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ett viktigt kriterium för
god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i
positiv riktning. Det innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella
handlingsutrymme inför framtiden. Töreboda kommuns soliditet har varit relativ konstant under
de senaste fem åren, men en liten minskning har skett. Detta beror dels på en hög
investeringsnivå dels en ökad upplåning i förhållande till minskade resultatnivåer. Töreboda
kommuns soliditet påverkas dock till viss del av kommunens kommunala bolag då bolagets
bankinnehav inkluderas i kommunens tillgångar. Exkluderas bolagets bankinnehav så kan
kommunens soliditet komma att ändras något, dock inte markant de senaste åren då
bankinnehavet hos bolaget inte varit så stort. Däremot behöver man räkna bort bolagsinnehav i
kommunens soliditet för att göra det mer jämförbart med andra kommuner i Sverige.
Kommungenomsnittet i Sverige ligger på ca 50 procent.
Vidare är det viktigt att inkludera kommunens ansvarsförbindelser avseende pensioner intjänade
fram till 1997, som ligger utanför balansräkningen, i soliditetsmåttet. I och med att
ansvarsförbindelsen inte ingår i balansräkningen utan mer kan betraktas som en dold skuld är det
viktigt att inkludera denna i soliditetsmåttet för att inte få en förvrängd bild av den ekonomiska
situationen. När Töreboda kommun inkluderar ansvarsförbindelserna i soliditetsmåttet förändras
soliditeten från 52 procent till 24 procent. För att stärka soliditeten krävs det att Töreboda
kommun förbättrar resultatet och därmed det egna kapitalet ytterligare.
Soliditeten är starkt relaterad till skuldsättningsgraden, det vill säga, hur stor andel av kommunens

Årsredovisning 2020 – Töreboda kommun

18(66)

tillgångar som finansierats med det egna kapitalet. När man betraktar soliditeten är det viktigt att
ha skuldsättningsgraden i åtanke då soliditeten inkluderar tillgångar som finansierats av lån.
Exempelvis om kommunen lånar en miljon kronor ökar tillgångarna och soliditeten förbättras
men påvisar däremot inte om soliditeten egentligen har förbättrats med hjälp av egna eller lånade
medel. Är skuldsättningsgraden mer än 100 procent innebär det att skulderna är större än det
egna kapitalet och vice versa. En hög skuldsättningsgrad kännetecknas av en låg soliditet. För att
reducera skuldsättningsgraden finns det olika tillvägagångssätt. Bland annat minskas
skuldsättningsgraden vid amortering av lån samt ökning av det egna kapitalet.
Skuldsättningsgrad

2020

2019

2018

2017

2016

Total
skuldsättningsgrad
(%)

93%

81%

74%

74%

77%

- varav
avsättningsgrad (%)

9%

10%

9%

10%

12%

- varav kortfristig
skuldsättningsgrad
(%)

51%

46%

51%

50%

49%

- varav långfristig
skuldsättningsgrad
(%)

34%

25%

14%

15%

16%

Icke räntebärande
skulder (%)

59%

56%

61%

60%

61%

Räntebärande
skulder (%)

34%

25%

14%

15%

16%

Töreboda kommuns skuldsättningsgrad har ökat de senaste åren till följd av en ökad
investeringsnivå vilket har finansierats med lånade medel. Även om kommunen år 2020 gjorde ett
positivt resultat påverkas skuldsättningsgraden till stor del av de nyupplåningar kommunen gjorde
under året om totalt 30 miljoner kronor samt att det egna kapitalet inte har ökat i samma takt
som skuldsättningen.
Risk

Riskanalysen visar den finansiella riskexponeringen. God ekonomisk hushållning gör det lättare
att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder.
Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsredskap. En oförändrad eller ökad
kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att
kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.
Kassalikviditet

2020

2019

2018

2017

2016

Kassalikviditet
(%)

85%

56%

67%

81%

88%

Kommunens likviditet har de senaste fem åren ett genomsnitt på 75 procent. Normalt
eftersträvas ett riktmärke på 100 procent för kassalikviditet. Det innebär att korta tillgångar är lika
stora som korta skulder. Töreboda kommuns tidigare nivåer, samt årets, runt 80 procent är goda
ur risksynpunkt, eftersom det i kommunens kortfristiga skulder ingår en semesterlöneskuld som
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utgör ca 25 procent av de kortfristiga skulderna. Den förändras normalt inte i någon större
omfattning under året och utgör därmed ingen större belastning på likviditeten. Det har inneburit
att en nivå runt 50 procent ändå kan anses ha tryggat den kortsiktiga betalningsförmågan för
kommuner med ett normalt likviditetsflöde. År 2020 års ökning av kassalikviditeten kan bland
annat förklaras av nyupplåningen om 30 miljoner kronor samt en värdeökning av de kortfristiga
placeringarna.
Töreboda kommuns likviditet påverkas, liksom soliditeten, av bankinnehav hos det kommunala
bostadsbolaget. I princip kan konstateras att kommunen tidigare år, ur ett riskperspektiv, haft en
relativt god nivå på likviditeten och att kommunen i kort och långt finansiellt perspektiv inte
behövt vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella betalningstoppar. Dock har de senaste
årens investeringsnivåer och generellt ökade kostnader bidragit till att riskexponeringen ökat
något.
Pensionsåtaganden
(mnkr)

2020

2019

2018

2017

2016

4

4

4

4

4

Ansvarsförbindelser
(inklusive särskild
löneskatt)

154

159

168

170

177

Finansiella
placeringar avseende
pensionsmedel

0

0

0

0

0

158

163

172

174

181

Avsättningar
(inklusive särskild
löneskatt) för
pensioner

Återlånade medel

Kommunens pensionsskuld är en viktig del ur risksynpunkt då det i framtiden kommer att
generera utbetalningar för kommunen. Töreboda kommun redovisar pensionsskulden enligt den
så kallade blandmodellen. Det innebär i praktiken att större delen av skulden tas upp som en
ansvarsförbindelse utanför resultat- och skuldredovisning. Den totala pensionsskulden uppgår vid
årsskiftet till 158 miljoner kronor inklusive löneskatt. Töreboda kommun kommer i nuläget dock
att kunna täcka dessa utbetalningar med eget kapital, vilket är positivt ur ett riskperspektiv.
Borgensåtaganden
(mnkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Törebodabostäder
AB

210

203

86

70

70

Kooperativa HRF
Töreboda
Äldrebostäder

168

172

175

179

181

Vänerenergi AB

40

40

40

40

40

Förlustansvar för
egna hem och
småhus

0

0

0

0

0

418

415

301

289

292

Totalt
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Ett borgensåtagande innebär en risk att borgensmannen, i detta fall kommunen, måste infria sitt
åtagande. Riskens omfattning beror bland annat på vilken typ av borgen det gäller och för
vem/vilka borgen har tecknats. 50 procent av kommunens borgensåtaganden är till det
kommunala bostadsbolaget inom koncernen. Töreboda kommuns borgensåtaganden uppgick
2020 till 418 miljoner kronor, vilket är en liten ökning i förhållande till tidigare år. Ökningen kan i
huvudsak härledas till det egna kommunala bolaget Törebodabostäder AB och deras
nybyggnation av lägenhetskomplexet Baltzar som färdigställdes under 2020.
Kontroll

Kontrollaspekten visar hur ekonomiska mål och planer följs. Att följa budget ger bättre
förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens
finansiella kontroll och budgetavvikelsen bör teoretisk sett ligga så nära noll som möjligt.
Budgetavvikelse
(mkr)

2020

2019

2018

2017

2016

11,1

-14,9

-3,3

2,0

3,9

Verksamhetens
netto

-1,1

-22,1

-2,6

-12,4

-18,8

Skatteintäkter
och statsbidrag

9,3

2,2

-1,9

13,8

22,2

Finansnetto

2,9

5,0

1,2

0,6

0,5

Budgetavvikelse
årets resultat
Varav:

Jämfört med budget redovisade kommunen ett överskott på 11,1 miljoner kronor. Utifrån
tabellen går det att utläsa att det är negativa budgetavvikelser inom verksamheterna, inklusive
finansverksamheten, om -1,1 miljoner kronor. Om finansverksamheten exkluderas från
verksamheternas netto uppvisar verksamheterna totalt en budgetavvikelse om -8,5 miljoner
kronor. Däremot är det positiva budgetavvikelser inom skatteintäkter och statsbidrag på grund av
de extra statsbidragen vilket bidrar till det totala överskottet i kommunen.
På totalnivå för hela kommunen visar analysen att kommunen behöver se över sin budgetkontroll
för att kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar framöver. Vidare är det av stor vikt att
kommunen har kontroll över sina tilldelade medel och anpassar sina verksamheter därefter samt
vidtar åtgärder för att få en budget i balans.

Händelser av väsentlig betydelse
Töreboda befinner sig i en positiv utvecklingsfas. Byggnationen av Baltzar (två åttavåningshus)
färdigställdes under året och inflyttning skedde i maj-juni 2020. Samtliga lägenheter är uthyrda. På
parkeringsplatsen mellan Bergmansgården och vårdcentralen är projekteringen av ett
femvåningshus med 24 lägenheter klar. Bygglov finns och anbudsprocessen för entreprenaden är
igång. Byggstart är planerad under våren 2021.
Året har till stor del präglats av Coronapandemin och dess följder på verksamheten. Alla
medarbetare och politiker har påverkats. Flera verksamheter som simhall, fritidsgård,
familjecentral, äldreomsorgens dagverksamhet och Björkängens restaurang har varit stängda.
Under hösten beslutade Migrationsverkets generaldirektör att avveckla mottagningsenheterna i
Borås och Mariestad. Beslutet innebär också en avveckling av asylboenden i Töreboda kommun,
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något som bidrar till att intäkterna från Migrationsverket kommer att upphöra under 2021. I
dagsläget får utbildningsverksamheten intäkter från Migrationsverket. Dessa medel finansierar
inte bara de asylsökandes undervisning utan också delar av de nyanländas undervisning samt en
del av verksamhetens overheadkostnader. Migrationsverkets avisering kommer framöver att
påverka skolans organisation, det kommunala bostadsbolaget samt kommunen i helhet i form av
minskade statsbidrag.
I november månad genomfördes den nya Zonindelningen gällande kollektivtrafiken. Totalt blir
det tre zoner i Västra Götaland och nya lägre priser för biljetter och periodkort. Med bra
marknadsföring tror och hoppas vi att resandet kommer att öka från/till Skövde och Mariestad.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Törebodas lednings- och styrprinciper antogs av kommunfullmäktige 2019-03-25, diarienummer
KS 2019/31.
Kommunens styrprinciper syftar till att säkra hög måluppfyllelse. Töreboda kommun har valt att
arbeta med Mål- och resultatstyrning som styrmodell. Denna modell strukturerar sättet att arbeta
och säkerställer det politiska uppdraget.
Lednings- och styrprinciperna vilar på kommunens värdegrund, Tillväxt-Trygghet-Tillsammans.


Mål- och resursfördelningsprocessen startar med en strategisk omvärldsanalys på kort och
lång sikt för kommunen. I samband med omvärldsanalysen upprättas också ett förslag till
investeringsplan för de kommande fem åren.



Utifrån politiskt fastställda förutsättningar arbetar kommunledningen fram ett underlag
till budgetramar till kommunstyrelsens ekonomiberedning. Ett budgetförslag med
preliminära ramar lämnas till kommunstyrelsen.



Verksamheterna konsekvensbeskriver den preliminära ramen utifrån verksamhetsmålen.
Analysen presenteras vid ett dialogmöte där politiker och verksamhetschefer möts.



Kommunstyrelsen överlämnar ett budgetförslag till kommunfullmäktige som fattar beslut
i juni månad (november månad vid valår). Beslutet omfattar: fullmäktiges mål,
kommunstyrelsens verksamhetsmål, resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget samt
skattesats.

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens finansiella mål och verksamhetsmål följs.
Budgetuppföljning ska ske vid delårsboksluten i april och augusti samt vid årsredovisning i
december. Budgetuppföljningarna ska redovisa resultatet från både ekonomi och verksamhet
(mål).
Kommunchef/verksamhetschef ansvarar för den löpande uppföljningen av budget och
verksamhetsmål inom sina verksamheter. Vid avvikelse från mål och budget ska åtgärder vidtas
omgående. Verksamhetschefer ansvarar för information till kommunstyrelsen.
Enhetschefer/budgetansvariga ansvarar för budget och verksamhetsmål inom sitt budgetansvar.
Vid avvikelse ska åtgärder vidtas omgående och rapporteras till kommunchef/verksamhetschef.
Utskotten har inte någon beslutande funktion i uppföljning och kontroll av budget.
Kommunens målarbete

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande och långsiktiga mål som beskriver vad
kommunen ska uppnå.
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Kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsmål för respektive fullmäktigemål. Verksamhetsmål
beskriver vad verksamheten ska uppnå och när det ska vara genomfört. Målet ska vara mätbart
och tidsatt.
Verksamheten beslutar om aktiviteter. De beskriver vad verksamheten konkret ska göra för att
uppfylla verksamhetsmålen.
Intern kontroll

Kommunens arbete med internkontroll styrs utifrån antaget reglemente för internkontroll. I
reglementet fastställs ansvaret för den interna kontrollen och på vilket sätt uppföljning av denna
ska ske. Det är kommunfullmäktige som beslutar om reglementet för intern kontroll.
Redovisningskontrollen syftar till säkerhet i systemet och rutiner. Ett exempel är att ingen person
ensam ska kunna handlägga en ekonomisk transaktion från början till slut. Administrativa
kontrollen handlar om hur fastställda reglementen, policyn och anvisningar m.m. följs.
Kommunstyrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens
verksamhetsområden. Verksamhetschefer ansvarar för att åtgärder enligt internkontrollplanen
följs.
Revisorerna granskar om kommunstyrelsen har en tillfredsställande intern kontroll. De granskar
också om verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt effektiv och om räkenskaperna är
rättvisande. Revisorerna gör sedan en samlad bedömning och uttalar sig om alla dessa delar i sin
revisionsberättelse.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är enligt Kommunallagen att fastställa verksamhetsmål och
finansiella mål för att erhålla god ekonomi för kommande generationer. God ekonomisk
hushållning betyder också att kommunen inom sina verksamheter ska säkerställa att resurserna
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en
ändamålsenlig styrning, exempelvis genom att sätta upp mål, upprätta planer och program samt
kontinuerligt följa upp utvecklingen. Vidare hör det även till god ekonomisk hushållning att ha en
beredskap för att möta framtida utmaningar och att i god tid vidta nödvändiga åtgärder.
I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om finansiella
mål och kommunfullmäktiges mål utifrån verksamhetsområden.
Finansiella mål

De finansiella målen mäter den ekonomiska ställningen på kort och lång sikt. Töreboda kommun
har inom det finansiella perspektivet beslutat om finansiella mål enligt följande:


Resultatmål, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska
under den senaste treårsperioden uppgå till lägst 2 procent.



Andelen budgetansvariga med budget i balans ska vara lägst 75 procent.



Reinvesteringar ska finansieras med egna medel (avskrivningar, årets resultat).

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2020 fastställdes ett budgeterat resultat till
5,6 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterade skatter och bidrag. Töreboda
kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till 16,6 miljoner kronor vilket är 11 miljoner
kronor högre än budgeterat och motsvarar 2,7 procent av skatter och bidrag.
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I och med de senaste årens svaga resultat görs en bedömning att det fastställda resultatmålet om
två procent, trots år 2020 års starka resultat, inte kommer att uppnås. Detta grundar sig i att det
genomsnittliga resultatmålet under den senaste treårsperioden motsvarar 0,4 procent vilket enligt
kommunallagen inte anses uppfylla kravet för god ekonomisk hushållning där 2-3 procent
förespråkas för att under en längre period kunna bibehålla en stabil ekonomi.
Andelen budgetansvariga med budget i balans uppgick år 2020 till 60 procent (52 procent
föregående år), vilket innebär att målet med andelen budgetansvariga med budget i balans ska
vara lägst 75 procent inte har uppnåtts.
35 miljoner kronor av investeringsanslagen har förbrukats under året. Bland större redovisade
investeringsprojekt under året kan bland annat nämnas renovering av Kilenskolan och
torgparkeringen. I och med de extra tillskotten som kommunen erhållit under året, som i sin tur
har medfört ett positivt resultat, så har även självfinansieringsgraden ökat och uppgår under 2020
till 110 procent. Bedömningen blir därför att målen kring att reinvesteringar ska finansieras med
egna medel uppnås år 2020.
En samlad bedömning kring samtliga finansiella mål är dock att kommunen inte lever upp till de
av kommunfullmäktige beslutade finansiella målen om god ekonomisk hushållning. Det är
nödvändigt att omgående genomföra en översyn och anpassning av verksamheternas
nettokostnader för att nå en budget i balans.
Kommunfullmäktiges mål
Attraktiv arbetsgivare

Kommentar
Kommunfullmäktiges mål Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare uppnås.
Sjukfrånvaron har ökat, vilket uteslutande beror på Coronakrisen.
Måluppfyllelse (Antal)

1
4
6
Nämnd/verksamhet
smål

Målvärde

Utfall

Känner till
värdegrunden
Andel legitimerade
lärare

Måluppfyllelse

85%

83%

98 %

minst 90 %

83 %

93 %

5%

7%

52 %

minst 85

81

95 %

God hälsa och låg
sjukfrånvaro
Gott ledarskap
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Nämnd/verksamhet
smål

Målvärde

Känner till
arbetsplatsens mål

Utfall

Måluppfyllelse

minst 85%

88%

104 %

minst 85

82

96 %

Andel legitimerade
förskollärare

minst 66 %

70 %

106 %

Andelen pedagogiskt
utbildad personal inom
fritidshem

minst 50 %

60 %

120 %

Andel personal inom
äldreomsorgen som
har rätt kompetens

minst 90 %

96 %

106 %

Andel personal inom
LSS och socialpsykiatri
som har rätt
kompetens

minst 90 %

98 %

109 %

100 %

100 %

100 %

Motiverad på arbetet

Socialsekreterare som
arbetar inom barnoch ungdom har rätt
kompetens

Företagsvänlig kommun. Ge alla förutsättningar till egenförsörjning.

Kommentar
Kommunfullmäktiges mål:
Töreboda är en företagsvänlig kommun, som uppmuntrar nytänkande och entreprenörskap. Alla i arbetsför ålder
ges förutsättningar till egenförsörjning.
Målet uppnås helt. Mycket glädjande resultat bakom alla verksamhetsmål utom nystartade företag.
Orsaken är troligen Coronakrisen.
Måluppfyllelse (Antal)

2
4
Nämnd/verksamhet
smål
Invånare 25-64 år med
eftergymnasial
utbildning.

Målvärde

Utfall
minst 27 %
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Nämnd/verksamhet
smål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Invånarna bedömer att
det finns bra
möjligheter att få
arbete inom rimligt
avstånd.

minst 50

58

116 %

Nystartade företag per
år

minst 4,5

4,2

93 %

75

64

115 %

Antalet privata
arbetstillfällen

minst 1 750

1 823

104 %

Antalet privata
arbetsställen

minst 1 300

1 293

99 %

Rankingen i Svenskt
Näringslivs
företagsklimat

Stabil ekonomi med budget i balans

Kommentar
En samlad bedömning av de finansiella målen är att kommunen inte lever upp till de av
kommunfullmäktige beslutade finansiella målen om god ekonomisk hushållning. Det är
nödvändigt att omgående genomföra en översyn och anpassning av verksamheternas
nettokostnader för att nå en budget i balans.
Måluppfyllelse (Antal)

2
2
Nämnd/verksamhet
smål
Årets resultat

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 2 %

0,4 %

20 %

Reinvesteringar/avskri
vningar och årets
resultat finansieras
med egna medel.

100 %

110 %

110 %

Andel budgetansvariga
med budget i balans

minst 75 %

60 %

80 %
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Trygg och säker kommun

Kommentar
Kommunfullmäktiges mål I Töreboda kommun kan man bo och verka i en trygg och säker miljö uppnås
nästan, trots att måltalen är högt satta. Särskilt glädjande är att andelen skolelever i årskurs 9 som
känner sig trygga har ökat från 79 procent förra året till 88 procent i år.
Måluppfyllelse (Antal)

4
6
Nämnd/verksamhet
smål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Trygghet i hemtjänsten

minst 95 %

95 %

100 %

Trygghet i särskilt
boende

minst 95 %

100 %

105 %

Trygghet i åk 5

minst 95 %

95 %

100 %

Trygghet i förskolan

minst 95 %

100 %

105 %

Trygghet i åk 9

minst 93 %

88 %

95 %

minst 58

50

86 %

Trygghet i
gruppbostad LSS

minst 95 %

90 %

95 %

Trygghet på fritidshem

minst 95 %

95 %

100 %

Trygghet inom
personlig assistans

minst 95 %

86 %

91 %

Trygghet i HVB och
familjehem för barn

minst 90 %

93 %

103 %

Trygga medborgare

Nöjd med kommunens insatser och service

Kommentar
Kommunfullmäktiges mål Medborgarna är nöjda med kommunens verksamhet och service uppnås delvis.
Förbättringsområden som bör ägnas särskild uppmärksamhet är:


svar på e-post
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väntetid till särskilt boende



maten i särskilt boende

Väntetid till särskilt boende har ökat från 48 dagar år 2019 till 88 dagar år 2020. Orsaken är
framför allt att omsättningen av lägenheter varit ovanligt låg.
Dialog är påbörjad mellan verksamhet äldreomsorg och kostenheten angående den försämrade
nöjdheten med maten på särskilt boende. Nöjdheten har minskat från 79 procent år 2019 till 69
procent år 2020.
Måluppfyllelse (Antal)

3
5
8
Nämnd/verksamhet
smål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Nöjd med hemtjänsten

minst 95 %

96 %

101 %

Nöjd med maten på
särskilt boende

minst 85 %

69%

81 %

90 %

59 %

66 %

30 dagar

88 dagar

-93 %

minst 95 %

87 %

92 %

10 dagar

6 dagar

140 %

Nöjda med förskolan

minst 90 %

100 %

111 %

Nöjda elever i åk 5

minst 90 %

96 %

107 %

Nöjda med skolmaten

minst 90 %

89 %

99 %

Nöjda gäster i
Björkängens
restaurang och café

minst 95 %

95 %

100 %

Nöjda elever i åk 9

minst 90 %

87 %

97 %

Nöjda
biblioteksbesökare

minst 85 %

95 %

112 %

Brukare inom LSS
känner sig nöjda med
daglig verksamhet

minst 90 %

70 %

78 %

högst 90 dagar

30 dagar

167 %

35 %

42 %

120 %

Svar på e-post
Väntetid till särskilt
boende
Nöjd med särskilt
boende
Väntetid för beslut om
försörjningsstöd

Väntetid avseende
boende enl. LSS
Deltagande i
kulturskolan
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Nämnd/verksamhet
smål

Målvärde

Utfall

Förbättrad situation
efter kontakt med
socialtjänst

80 %

Måluppfyllelse
72 %

90 %

Oberoende och självständighet

Kommentar
Kommunfullmäktiges mål är
I Töreboda kommun finns förutsättningar för såväl psykisk som fysiskt välbefinnande. Kommunens verksamheter
bidrar till medborgarnas oberoende och självständighet.
Målet uppnås nästan. Positivt att folkhälsotalen har förbättrats sen förra mätningen år 2015.
Utfallet för andel gymnasieelever med examen inom 4 år måste förbättras. Det är oroväckande
med ungdomars frekventa alkoholvanor.
Nyanlända som efter etableringsuppdraget börjat arbeta eller studera har minskat från 51 procent
förra året till 44 procent år 2020. Orsaken hittas i Coronakrisen.
Måluppfyllelse (Antal)

3
5
8
Nämnd/verksamhet
smål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Gymnasieelever med
examen eller
studiebevis inom 4 år

minst 85 %

71 %

84 %

Resultaten på
nationella prov i åk 3
förbättras.

minst 80 %

95 %

118 %

Resultaten på
nationella prov i åk 6
förbättras

minst 85 %

84 %

98 %

Nyanlända som efter
etableringsuppdraget
börjat arbeta eller
studera

minst 50 %

44 %

89 %

Elever i åk 9 som är
behöriga till

minst 80 %

71 %

89 %
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Nämnd/verksamhet
smål
yrkesprogram,
kommunala skolor
Ej återaktualiserade
personer med
försörjningsstöd ett år
efter avslutat
försörjningsstöd, andel
(%)

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

minst 80 %

85 %

106 %

Andel hushåll som
uppbär
försörjningsstöd
minskar, andel (%)

högst 8 %

5%

138 %

Andelen elever åk f-9
som har
åtgärdsprogram
minskar, andel (%)

högst 5 %

11 %

45 %

Andelen barn som
berörs när föräldrar
genomför den
generella
föräldrautbildningen
ABC som Töreboda
erbjuder, andel (%)

minst 8 %

5%

66 %

Andelen invånare 65 år
och äldre som har
hemtjänst eller bor i
särskilt boende

12%

11%

112 %

Andel personer som
upplever bra
självskattat
hälsotillstånd

74 %

68 %

92 %

Andel personer som
upplever psykiskt
välbefinnande

84 %

86 %

102 %

Andelen invånare med
fetma minskar

18 %

18 %

100 %

Deltagare vid AMU
som börjat arbeta eller
studera

minst 50 %

71 %

142 %

Användandet av
narkotika minskar.
Andel ungdomar som
någon gång provat

4%

4%

100 %

Användandet av
alkohol minskar.
Andel ungdomar med

12 %

19 %

42 %
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Nämnd/verksamhet
smål
frekventa
alkoholvanor.

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Trivsamt boende

Kommentar
Kommunfullmäktiges mål Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla generationer i attraktiva
miljöer uppnås. Det byggs bostäder. Baltzar är färdigt och alla lägenheter är uthyrda.
Måluppfyllelse (Antal)

1
1
Nämnd/verksamhet
smål

Målvärde

Utfall

Måluppfyllelse

Fler bostäder uppförs

20 st.

69 st.

345 %

Invånare upplever att
det är lätt att hitta ett
bra boende

5,5

5,2

95 %

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle

Kommentar
När det gäller de egna lokalerna uppvärmning och elanvändning för kommunen har man redan
nu uppnått miljömålen för år 2030. Kommunens verksamheter sorterar också sitt avfall och
arbetar för att minska andelen avfall. Under tidsperioden 2021 - 2030 behöver dock
användningen av förnybara bränslen eller el för kommunalt använda personbilar att behöva öka.
För att lyckas med det behövs inte bara tillgång till bilar som kan drivas på förnybara bränslen
eller el, utan även tillgång till fler tankstationer för förnybara bränslen och fler laddplatser inom
kommun.
Under året har det tagits fram en kommunal koldioxidbudget. Den beskriver historiska utsläpp av
koldioxid och fördelningen på olika utsläppskällor för hela kommunens geografiska område, men
framförallt beskriver den hur mycket mer koldioxid som kan tillåtas att släppa ut för att ändå
klara klimatmålet enligt Parisavtal, på max 2 graders global temperaturökning. Koldioxidbudget
ger ett tydligt underlag för att vi måste öka takten på klimatarbetet och att den största
klimatutmaningen är att minska koldioxidutsläppen från transporter. Under hösten har arbetet
med en ny Energi- och klimatplan påbörjats, där koldioxidbudgeten utgör ett viktigt underlag.
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Måluppfyllelse (Antal)

1
3
Nämnd/verksamhet
smål

Målvärde

Kommunalt använda
personbilar drivs med
förnybara bränslen

Utfall

Måluppfyllelse

minst 10 %

2%

20 %

100 %

100 %

100 %

Den el som används i
kommunen är
förnybar och lokalt
producerad.

minst 50 %

100 %

200 %

Sorterar avfall och
arbetar för att minska
andelen avfall

minst 75 %

100 %

133 %

Kommunens egna
lokaler värms upp med
hjälp av fossilfria
bränslen

Turism- och besöksnäring

Kommentar
Kommunfullmäktiges mål Vi ser turism- och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad omsättning är
uppnått.
Måluppfyllelse (Antal)

1
1
Nämnd/verksamhet
smål
Andel besökare/gäster
som är mycket
nöjda/ganska nöjda
med sitt besök i
Töreboda kommun
uppgår till minst 98%.

Målvärde

Utfall
minst 98 %
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Nämnd/verksamhet
smål
Antal sysselsatta i
turismberoende
branscher

Målvärde

Utfall
minst 120 st.

Måluppfyllelse
112 st.

93 %

Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att kommunens kostnader inte får överstiga intäkterna. Om resultatet i
bokslutet är negativt, och det egna kapitalet därmed minskas, finns det en skyldighet att inom tre
år återställa det egna kapitalet med motsvarande belopp. Vid årets slut ska en så kallad
balanskravsutredning upprättas där intäkter och kostnader ställs mot varandra. Töreboda
kommuns resultat efter balanskravsjusteringar har under flera år visat överskott, med undantag
för 2019. Balanskravsresultatet uppgår efter justeringar till 15,9 miljoner kronor.

Resultatutjämningsreserv
Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. En förutsättning för att använda medel från RUR är att
balanskravsresultatet är negativt och att förändringen av årets underliggande skatteunderlag
understiger den genomsnittliga. Ingående balans i resultatutjämningsreserven uppgick i början av
året till 14,6 miljoner kronor. Under året har 9,9 miljoner kronor av årets resultat efter
balanskravsjusteringar satts av till resultatutjämningsreserven. Utgående balans uppgår till 24,5
miljoner kronor.
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Väsentliga personalförhållanden
Kommunens huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster inom bland annat
äldreomsorg, barnomsorg och skola. Kommunen ger också annan service till dem som bor i
kommunen och till dem som besöker oss och då i samverkan med andra kommuner.
Omfattningen av kommunens uppdrag innebär att medarbetarna tillsammans representerar över
100 olika yrkestitlar; allt från de stora grupperna av omvårdnadspersonal och pedagoger till andra
tjänster som innehas av ett fåtal personer.
Avsikten med den personalekonomiska redovisningen är att ge en bild av ett antal
personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens medarbetare.
Ledar- och medarbetarskap

Inför 2020 meddelade Omställningsfonden att arbetsgivaren hade 490 tusen kronor till sitt
förfogande för kompetenshöjande insatser. För att ge kommunens chefer en gemensam grund att
stå på i sitt ledarskap, beslutades att genomföra en ledarutbildning för samtliga chefer inom
MTG. Utbildningen genomfördes under hösten 2020 och hade fokus på förändrings- och
förbättringsarbete, innovation, kommunikation och svåra samtal samt stress. Under hösten
genomfördes även en tredagars projektledarutbildning med deltagare från hela organisationen.
Pandemin har inneburit ett ansträngt läge för samtliga medarbetare i kommunen. Av detta skäl
har ett omfattande material om hur chefer och medarbetare kan hantera exempelvis oro och
stress lagts på kommunens intranät. Även material om hur en god arbetsmiljö kan upprätthållas
vid distansarbete finns framtaget liksom stöd för chefer utifrån den ökande risken för missbruk
vid just distansarbete.
Kompetensförsörjning

Uppdraget med heltidsprojektet, som grundar sig på ett kollektivavtal mellan Sveriges kommuner
och regioner och fackförbundet Kommunal, är att öka sysselsättningsgraderna i organisationen
genom omvandling från mertid och timvikarier till utökade tillsvidareanställningar.
Omvandlingen ska ske inom befintlig budget.
Inom äldreomsorgen är målet uppnått då de som vill ha högre sysselsättningsgrad har fått det
som önskas. I hemvården och inom utredningsenheten får man den sysselsättning som man
önskar. Inom LSS/Psykiatrin är målet delvis uppnått då de som vill ha högre sysselsättningsgrad
har fått det man önskar.
På kommunens särskilda boenden samt inom korttiden finns möjligheten att ha del av tjänst i
schema på enheten samt sedan ha tid upp till önskad tjänstgöring genom så kallad ”flytande” tid
med vilken medarbetaren täcker upp frånvaro på andra verksamheter. Ett tiotal medarbetare har
valt detta. Under hösten 2020 har en timbank införts i schemat på våra boenden och korttid samt
natt. Detta har möjliggjort ett flexiblare byte mellan medarbetare och är mycket uppskattat. Det
gör också att flexibilitet för att lösa uppkomna vakanser löses lättare på arbetsplatsen.
Kommunen kommer byta system för att till fullo kunna digitalisera uppdragen inom hemvård.
Från Tellme till Medvind.
Arbetsmiljö och hälsa

Som nämnts flera gånger ovan, har pandemin inneburit en särskild påverkan på organisationen.
Rekommendationerna från bland annat Folkhälsomyndigheten har varit tydliga redan från start;
har man luftvägssymtom ska man stanna hemma. Rekommendationerna från myndigheterna hur
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smittan och smittspridningen ska hanteras har varit föremål för regelbundna revisioner, men
kärnan i budskapet har varit det samma; känner du dig sjuk ska du inte vara på arbetet, även om
du kanske hade varit det i normalfallet. Konsekvensen av detta är att organisationen under 2020,
från mars till årsskiftet har haft en högre sjukfrånvaro än föregående år. Med några få undantag,
mars och september, har dock inte nivåerna varit särskilt mycket högre än jämfört med 2019.
Svårigheten är att utläsa vilken del av den registrerade sjukfrånvaron som är hänförlig till
pandemin, och om det hade gått att utläsa, vilken del av denna beror på Covid-19 eller
förkylningssymptom?
Sammantaget innebär pandemin att det inte går att göra några säkra uttalanden om våra
sjukskrivningstal, annat än att sjukfrånvaron är högre i år, men inte alarmerande mycket högre.
Tillsammans med företagshälsovården har det hälsofrämjande arbetet kunnat fortgå, om än i
begränsad omfattning. Under året genomfördes en insats med så kallade livsstilsanalyser inom
personlig assistans.
Jämställdhet och mångfald

Under 2020 har den lönekartläggning arbetsgivaren har en skyldighet att göra genomförts med
viss begränsning. Orsaken till begränsningen är att löneavtalen för fackförbunden Kommunal
Vision, Akademikerförbundet SSR samt Ledarna kom först i november, med följd att ny lön för
medlemmarna i dessa förbund blev klara först i samband med årsskiftet. För resterande förbund,
där avtal fanns den 1 april, finns underlag. Sammantaget innebär detta att lönekartläggningen
under 2020 innehöll lönenivåer från både 2019 och 2020.
För 2020 har HR som internkontrollmoment haft tillämpningen av diskrimineringslagstiftningen i
organisationen. Uppföljningen som baserats på medarbetarenkät, rapportuttag ur arbetsgivarens
personal- samt rekryteringssystem, och enkät till chefer visar inte på några avvikelser.
Kommunen i siffror

Antalet anställda har fortsatt att öka jämfört med föregående två år.
Antal
tillsvidareanställda
2020 (inklusive
tillsvidareanställda,
visstidsanställda,
provanställda och
obehöriga enligt
skollagen)

2020

2019

2018

22

21

22

Ledning och utveckling

155

144

147

Vård och omsorg

393

389

384

Utbildning och kultur

333

313

303

Totalt

903

867

856

IT

Jämställdhet
Av kommunens 903 anställda är 770 kvinnor och 133 män. Förhållandet mellan kvinnor män är
85/15, vilket är en ökning med en procentenhet avseende kvinnor.
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Uttag av föräldrapenning och vård av barn (VAB)
Uttag av
föräldrapenning/VAB

Kvinnor

Män

Föräldrapenning

94,7%

5,3%

VAB

85,7%

14,3%

Löner
Utfallet av lönerevisionen 2020 blev 2,27 procent inklusive satsningar utöver ramtilldelningen.
Lönerevisionen blev en osedvanligt utdragen process. Skälet till detta var att löneavtalen för bland
annat Kommunal och Vision blev klara först i november. En del av den särskilda satsningen
tillföll fackförbundet Kommunals medlemmar som ett direkt resultat av skrivningar i det
löneavtalet.
Medellönen, inklusive tillägg, låg på 30 508 kr och exklusive på 30 112 kr. För kvinnor var
motsvarande siffra 30 198 kr respektive 29 787 kr och för män 32 307 kr och 31 996 kr.

Lönen är konkurrenskraftig i förhållande till närliggande kommuner.
Heltid/deltid
I kommunen som helhet arbetar 39 procent deltid. För kvinnor är siffran 42 procent vilket är
oförändrat mot föregående år. För männen är siffran 18 procent vilket är en minskning med fyra
procentenheter. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden framgår av tabellen nedan.
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad

2020

2019

2018

Kvinnor

89,9%

90,2%

89,5%

Män

94,5%

94,0%

92,3%

Total

90,6%

90,7%

90,0%
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Åldersstruktur
Medelåldern för kommunens anställda är 46 år vilket är en ökning mot föregående år (45).
Ålder

Antal

0-19 år

1

20-29 år

108

30-39 år

194

40-49 år

210

50-59 år

245

60-99 år

145

Pensionsavgångar och personalomsättning
Under 2020 gick 23 anställda i pension. Under de kommande åren kommer 16 personer att bli 65
år eller äldre. Pensionsåldern enligt lag om anställningsskydd har ändrat under åren och är för
närvarande 67 år. I det allmänna medvetandet är dock ofta pensionsåldern 65 år och
medarbetarna väljer att arbeta kvar olika länge. Diagrammet nedan visar hur många medarbetare
som når åldrarna 65-68 år fram till 2026 för att ge en helhetsbild.
Ålder

2021

2022

2023

2024

2025

2026

65 år

21

26

29

22

27

31

66 år

5

21

26

29

22

27

67 år

5

5

21

26

29

22

68 år

5

5

5

21

26

29

Slutat

Snittanställningar

Slutat/snittanställning

86

878

9,8%
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Sjukfrånvaro
Trenden med sjunkande sjuktal har brutits med pandemin. Konsekvensen av att medarbetare
varit hemma med förkylningssymptom, även i de fall då de normalt hade gått till arbetet, är att
organisationen under 2020, från mars till årsskiftet har haft en högre sjukfrånvaro än föregående
år. Med några få undantag, mars och september, har dock inte nivåerna varit särskilt mycket
högre än jämfört med 2019. Svårigheten är att utläsa vilken del av den registrerade sjukfrånvaron
som är hänförlig till pandemin, och om det hade gått att utläsa, vilken del av denna beror på
Covid-19 eller förkylningssymptom?
Sjukfrånvaro
procentuellt antal
timmar av arbetad tid
(inkl. timanställning)

2020

2019

2018

7,3

5,8

5,1

32

43

37

8,1

6,4

5,4

3,7

3,4

4,0

8,0

5,1

4,2

7,3

5,5

5,3

7,2

6,4

5,3

Total sjukfrånvaro
Av sammanlagd
ordinarie arbetstid
Långtidsfrånvaro
Av total sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro kvinnor
Av sammanlagd
ordinarie arbetstid
kvinnor
Sjukfrånvaro män
Av sammanlagd
ordinarie arbetstid män
Sjukfrånvaro 29 år eller
yngre
Av sammanlagd
ordinarie arbetstid 29 år
eller yngre
Sjukfrånvaro 30 - 49 år
Av sammanlagd
ordinarie arbetstid 30
- 49 år eller yngre
Sjukfrånvaro 50 år eller
äldre
Av sammanlagd
ordinarie arbetstid 50 år
eller äldre
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Förväntad utveckling
Antalet människor som söker asyl i Sverige har minskat kraftigt och Migrationsverket har aviserat
att de ska påbörja en avveckling av boendeplatser vilket kommer att påverka Töreboda kommun.
Under året hyrde Migrationsverket 106 lägenheter i Töreboda och det fanns ca 280 asylsökande
inskrivna varav ca 130 är barn. Avvecklingen kommer att påverka kommunen, bland annat
genom att statsbidrag för att bedriva undervisning kommer att försvinna, vilket i sin tur påverkar
skolans organisation.
Effekten av den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och svårigheten att klara
kompetensförsörjningen kommer bli påtaglig. Detta gäller samtliga yrkeskategorier inom vård
och omsorg och det är därför av stor vikt att kunna erbjuda goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö
och möjlighet till kompetensutveckling.
Det starka verksamhetstrycket de kommande åren, samtidigt som utvecklingen av
skatteunderlaget försvagas, ställer krav på effektiviseringar – oavsett nuvarande pandemi. Arbetet
med att förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i än större utsträckning
inriktas på effektiviseringar med hjälp av teknik och nya arbetssätt, ifrågasättande av befintliga
verksamheter samt diskussion om ambitionsnivåer.
De långsiktiga effekterna av Corona-pandemin är i dagsläget svåra att överblicka.

Den kommunala koncernen
Syftet med sammanställd redovisning är att ge en samlad heltäckande bild av kommunens
ekonomiska ställning och åtaganden, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller
bolagsform. Synonymt används också ofta begreppet koncernredovisning. Redovisningen tjänar
också som information för intressenter, till exempel kommuninvånare, kommunfullmäktige,
kommunledning, revisorer och långivare.
Den sammanställda redovisningen omfattar förutom kommunen även:


Törebodabostäder AB. Kommunens ägarandel är 100 procent.

Törebodabostäder AB har till uppgift att uppföra och förvalta bostäder och lokaler. För
närvarande förvaltar bostadsbolaget 348 bostadsrättslägenheter och ett mindre antal lokaler.
Ägarandel: 100 procent
Aktiekapital: 8 miljoner kronor
Ordförande: Göran Johansson
Koncernens resultat

Totalt redovisar koncernen ett resultat om 17,9 miljoner kronor, varav 1,3 miljoner kronor avser
överskott i bostadsbolaget Törebodabostäder AB. Koncernresultatet kan delvis förklaras av de
extra tillskott av statsbidrag samt återbetalning av sjuklönekostnader som kommunen erhållit
under året, delvis begränsad reparation och underhåll hos bostadsbolaget.
För Törebodabostäder AB var hyresintäkterna under år 2020 i stort sett enligt budget då de flesta
lägenheterna varit fullt uthyrda hela året, endast någon månad har i samband med in- och
utflyttning samt vid större underhåll varit utan hyresintäkt. Övriga intäkter såsom skadeersättning
vid utflyttning av hyresgäst har minskat. Vidare har kostnader för reparationer och underhåll
begränsats för att skapa förutsättningar för fortsatt god ekonomi. Branden i slutet av 2019 i en av
fastigheterna påverkar resultat då alla reparations- och ombyggnadskostnader inte täcktes av
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försäkring.
Bostadsbolaget har även under år 2020 ett antal hyresgäster som inte betalat enligt
hyreskontrakten vilket medför en större avskrivning av hyresintäkter som påverkar resultatet
negativt. Bolaget redovisar ett godtagbart resultat för 2020 och uppfyller ägardirektivets krav på
avkastning.
Nya bostäder har uppförts och några lägenheter har också totalrenoverats under 2020.
Bostadsbolagets mål gällande boendemiljö har förbättrats och arbetet med detta fortsätter i takt
med de ekonomiska förutsättningarna.
Sammanfattning viktiga händelser i koncernen

Under våren färdigställdes Törebodabostäder AB:s stora bostadsprojekt Baltzar med 67 nya
lägenheter och lokaler och samtliga lägenheter är uthyrda.
En brand i en av bostadsbolagets äldre fastigheter som inträffade i november år 2019 har
inneburit projektering och ombyggnad av lägenheter, från sju mindre till tre större
lägenhetsstorlekar, vilka färdigställdes under hösten år 2020.
Törebodabostäder kommer ha fortsatt inriktning med underhåll och reparationer i förhållande till
de ekonomiska förutsättningarna.
Årets investeringar

Totalt sett uppgår koncernens investeringar för år 2020 till 38 miljoner kronor där kommunens
investeringar utgör runt 35 miljoner kronor.
Under 2020 avslutades bostadsbolagets stora investering av nya bostäder, i och med
färdigställandet av bostadskomplexet Baltzar, och avskrivningar för dessa har påbörjats under
2020, vilket innebär en förhållandevis stor ökning av årliga avskrivningar jämfört med tidigare år.
Totalt har bostadsbolaget investerat 150 miljoner kronor i bostadskomplexet.
Kommunägda bolag
VänerEnergi AB

Töreboda kommun är, sedan försäljningen av Töreboda Energi AB, delägare i VänerEnergi AB
tillsammans med Mariestad kommun.
Ägarandel: 12 procent
Aktiekapital: 24 miljoner kronor
Ordförande: Yvonne Gogolin
Verkställande direktör: Rolf Åkesson
Vänerenergi AB syftar till att bedriva elnätsverksamhet i nätområdena, Mariestad tätort (inkl.
Torsöområdet) samt Töreboda tätort med omnejd. Vidare bedrivs även fjärrvärmedistribution
inom tätortsområdena. Bolaget har även ett dotterbolag, VänerEl AB, vars verksamhet bedriver
elförsäljning inom ägarkommunerna.
Resultat efter finansnetto uppgår till 29,9 miljoner kronor (32,0), vilket är ca 9 miljoner kronor
bättre än budget. Omsättningen har sjunkit då intäkterna från anslutningsavgifter nu minskar allt
eftersom vi börjar nå slutet på bredbandsutbyggnaden. Samtidigt ökar avskrivningskostnaderna
till följd av de senaste årens stora investeringar.
Fjärrvärmen har haft en ännu lägre försäljningsvolym 2020 än 2019 som i sig var låg. Trots
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minskad volym är ändå resultatet bättre än budgeterat till följd av en lägre kostnadsmassa.
Elnät uppvisar på nytt årsbästa med ett resultat på över 21 miljoner kronor trots sjunkande
omsättning och oförändrade prisnivåer. Mycket låga elmarknadspriser och därmed också låga
kostnader för nätförluster är största orsaken till detta.
Resultatet för Stadsnät är fortsatt starkt och i nivå med året innan trots lägre anslutningsavgifter.
Avskrivningskostnaderna stiger rejält, men enligt plan, till följd av de senaste årens stora
investeringar. Affärsområde Telekom gör på nytt ett mycket bra resultat. Orsaken är som tidigare
att man lyckats sänka sina rörelsekostnader. Affärsområde Nya Energisystem, innefattande drift
av vätgasstationen, visar fortsatt underskott. Kostnaderna för inköp av vätgas och riskanalys har
ökat under året.
Viktiga händelser under året

Verksamheten har, pandemin till trots, bedrivits med god stabilitet och driftsäkerhet. Ingen
påtaglig förändring av kundernas betalningsförmåga har hittills skett.
Fjärrvärmen har under året haft en mycket låg försäljningsvolym till följd av den milda vintern.
Utbyggnaden av fibernäten närmar sig allt mer slutfasen. Alla öppnade kampanjområden i
tätorterna är nu färdigställda. Intresset från flerfamiljshus är fortsatt växande så det totala antalet
nyanslutningar är relativt oförändrat. Från hösten 2020 är bolaget nu delägare i Bosnet AB (f.d.
Bredband Östra Skaraborg) till 20 procent. Sedan tidigare har VänerEnergi en gemensam
beredskapsorganisation med övriga delägare.
Elnätet fortsätter arbetet med att vädersäkra sina ledningar genom att gräva ned dem och inom
ett par år kommer samtliga luftledningar att vara nedgrävda. 2020 har varit ett intensivt år vad
gäller mätarbyten och under de första månaderna 2021 kommer projektet med att byta samtliga
14 800 mätare att var klart.
Kommunalförbund utanför koncernredovisningen

Töreboda kommun ingår i fyra kommunalförbund som syftar till att hantera specifika
kommunala angelägenheter.
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Avfallshantering Östra Skaraborg bildades år 2000 är ett kommunalförbund som ansvarar för den
kommunala renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo,
Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. Ansvaret omfattar avfall som enligt
miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, som är jämförligt med
hushållsavfall. 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 en ledamot och en ersättare. Skövde kommun
innehar ordförandeposten medan posten som vice ordförande alternerar årligen mellan övriga
medlemskommuner.
Året har präglats av den pågående pandemin. Hittills har den haft måttlig personalpåverkan och
inga störningar i insamlingsverksamheten har rapporterats. Sjukfrånvaron har ökat med ca en
procent vilket främst beror på försiktighet vid symptom och obligatorisk frånvaro i samband med
testning av Covid-19. Återvinningscentralerna har haft betydligt fler besök än tidigare vilket tros
bero på permitteringar och ”hemester”. Exempelvis har tryckimpregnerat trä ökat med drygt 40
procent jämfört med förra året.
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Drygt 2 600 personer har nu Grönt kort vid Borreboda återvinningscentral och under år 2020
gjordes mer än 36 000 besök med det Gröna kortet. Grönt kort innebär att efter en kortare
utbildning får privatpersoner tillgång till återvinningscentralen alla dagar i veckan mellan kl. 7-21.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med medlemskommunerna,
Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg samt Gullspång. Förbundet svarar för
räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), samt
tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Verksamhetsåret 2020 har varit allt annat än förutsägbart. Sällan har vår förmåga att ställa om
(och tänka om) utmanats så mycket som under detta år. De utåtriktade aktiviteterna som t.ex.
information till allmänheten och externa brandutbildningar har till största delen ställts in mot
bakgrund av Coronapandemin. Även tillsynsverksamheten, intern utbildning och övning har
påverkats och har fått ställas om. Uppsatta mål i verksamhetsplan 2020 har därför inte nåtts i
förväntad utsträckning.
Resultatet för året visar på ett överskott om ca 4,9 miljoner kronor. Pensionsskulden har minskats
med 4,2 miljoner kronor mot budget. Planerade investeringar har genomförts med vissa
begränsningar, vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2020. Mot bakgrund av ovan
redovisad påverkan bedöms budget för 2020 ha följts enligt mål om ett nollresultat i den
utsträckning som varit påverkansbart.
Skaraborgs kommunalförbund
Samtliga Skaraborgs 15 kommuner är medlemmar i Skaraborgs kommunalförbund. Kommunens
andel baserar sig på invånarantal. Förbundet ska verka inom tillväxt- och utvecklingsfrågor och
verksamhetsstöd och intresse-/omvärldsbevakning och vara en plattform för samarbete mellan
medlemskommunerna.
Tolkförmedling Väst
Tolkförmedling Väst består av 38 kommuner i Västra Götalands län samt Västra
Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Tolkförmedlingen har till uppdrag att tillgodose
medlemmarnas behov av språktolk, främst inom hälso- och sjukvård samt skola och omsorg.
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Finansiella rapporter
I avsnittet redogörs först för vilka redovisningsprinciper och redovisningsbegrepp som används. Därefter redovisas
kommunens och koncernens räkenskapsrapporter med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys samt
noter, affärsverksamhet och VA-verksamhet.

Redovisningsprinciper
Upplysningar om redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Intäkter redovisas
i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Kostnader redovisas fortlöpande
då de uppstår med beaktande av försiktighetsprincipen. 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.
I början på januari 2021 kom RKR med yttrande med anledning av fråga kopplad till
merkostnadsersättning från Socialstyrelsen till följd av Covid-19. Vid bokslutsdatum avseende
räkenskapsåret 2020, omfattade Förordning (2020:193) avseende merkostnader till följd av
COVID-19 ersättning för merkostnader fram till och med november 2020. I januari 2021
flaggade regeringen för att det kan finnas utrymme även för att få ersättning för merkostnader
avseende december 2020. I och med att förordningen i skrivande stund endast gäller t.o.m.
november och inget beslut om förlängning eller ny förordning har tagits samt att vi inte vet hur
mycket medel som eventuellt kommer att finnas att tilldela till december (i och med att ansökan
till och med november kunde göras t.o.m. 15 januari), så utgår Töreboda kommun utifrån RKR:s
bedömning att ingen uppbokning för december har skett i bokslutet 2020.
Förändrade redovisningsprinciper
Från och med 2019 tillämpas RKR R7 Finansiella tillgångar och skulder. Medel som innehas för
att generera avkastning eller värdestegring ska värderas till verkligt värde. Det innebär att de
kortfristiga placeringar som tidigare värderats till anskaffningsvärde från och med 2019 värderas
till marknadsvärde. Justering har gjorts mot det egna kapitalet enligt RKR R12 Byte av
redovisningsprincip.
På grund av regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas
in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Till följd av detta har även förlagslånen från medlemmarna
till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen har därför återbetalas till medlemmarna.
Under år 2020 har återbetalning av förlagslån till Kommuninvest gjorts, vilket reglerats mot
långfristig fordran. Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp
till Föreningen i form av en kapitalinsats. Töreboda kommun valde att använda sina återbetalade
medel för förlagslånet i syfte att öka sin kapitalinsats i Kommuninvest, vilket har redovisats som
en ökning av andelar i Kommuninvest.
Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår kommunens bostadsbolag. Inga förändringar har skett under
året i kommunkoncernens sammansättning.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i
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resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande men
viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 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 R2.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas 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.

Avskrivningstider

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs
sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. För tillgångar med identifierbara komponenter
som har olika nyttjandeperiod tillämpas komponentavskrivningar. I slutet av år 2013 utgav RKR
rekommendation 11.4 med ett explicit krav på komponentredovisning som gäller från och med år
2014. Under våren 2014 utgav RKR ett yttrande där vissa förtydliganden om hur en successiv
anpassning till rekommendationen kan gå till. Från och med 2014 ska kommuner och landsting
förhålla sig till denna nya rekommendation. Töreboda kommun påbörjade under år 2017 arbetet
med att dela upp anläggningarna i komponenter och arbetet slutfördes under 2018 (RKR.11.4).
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Beloppsgränsen är ett basbelopp, för närvarande 47 300 kronor. 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. För att ett inköp
ska klassificeras som en investering krävs även att anläggningstillgången är avsedd för
stadigvarande bruk samt har en bedömd livslängd på minst tre år.
Finansiell analysmodell
Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkning, balansräkning samt
driftredovisning. Därtill görs en särskild analys över vilka risker kommunen är exponerad för.
Den finansiella analysen ska utvärdera kontrollen över den finansiella utvecklingen, långsiktig och
kortsiktig betalningsberedskap och riskförhållande.
I den finansiella analysen görs en avstämning mot kommunens övergripande ekonomiska mål.
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Från och med år 2000 gäller det så kallade balanskravet. Balanskravet kräver att kommunens
intäkter ska överstiga kostnaderna. I analysen ska kommunens förmåga att leva upp till detta
framgå.
Övergripande principer
I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredovisningen följs ett antal
övergripande redovisningsprinciper vilka skapat ett normverk som styr innehållet i
redovisningsrapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på
antagandet av att dessa principer har följts. Principerna är följande:
Principen om pågående verksamhet
 Objektivitetsprincipen
 Försiktighetsprincipen
 Matchningsprincipen
 Principen om öppenhet
De principer som tillämpas leder till att en återhållsam bild av kommunernas ekonomi redovisas.
Detta innebär exempelvis att skuldredovisning ska ske i enlighet med såväl försiktighetsprincipen
som matchningsprincipen. Vidare innebär de etablerade principerna att värdering av tillgångar ska
ske med försiktighet. En tillämpning av god redovisningssed innebär således att den ekonomiska
redovisningen ger en försiktig och restriktiv beskrivning av utvecklingen och situationer.
Redovisningen anger en miniminivå för det ekonomiska läget.
Tillämpning av redovisningsprinciper
Kommunen följer i allt väsentligt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal
redovisning. Nedan följer en kort beskrivning av några väsentliga principer som påverkar bokslut
och redovisning.
Redovisning av hyres/leasingavtal Rek 5
Från och med 2019-01-01 redovisas de leasingavtal som träder i kraft som leasing och hyra av lös
egendom i enlighet med RKR R5.
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Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning Rek 2
Förskoleavgifter debiteras innevarande månad. Äldreomsorgsavgifter debiteras månaden efter
men har inte i bokslutet periodiserats, tolv månaders avgifter är redovisade eftersom tidigare år
inte heller är periodiserade.
Redovisning av leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp (50 tusen kronor) som inkommit efter 21 januari 2021,
men är hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts och belastar 2020 års resultat.
Redovisning av räntor
Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsåret har
bokförts som skuld respektive fordran och påverkar 2020 års resultat.
Redovisning av pensionsförpliktelser Rek 9
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS19.
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 från 1998 redovisas under avsättningar i
balansräkningen. Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i
resultaträkningen och ingår i pensionsskulden. KPA:s beräkning har använts för att ta fram
skuldens storlek. Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner intjänade under år 2020 redovisas
som verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i
balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas
som ansvarsförbindelse.
Investeringsregler antagna av Kommunfullmäktige 2015 (Lednings- och styrprinciper)
Skatteintäkter Rek 2
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos.
Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till. I tillgångarnas
anskaffningsvärde ingår inga lånekostnader.
Avsättningar Rek 9
Avsättningar för deponi har tagits upp till del av det belopp som bedöms krävas för att reglera
förpliktelsen på balansdagen. Avsättningen avser framtida återställningskostnader för sluttäckning
av deponi och årliga driftkostnader för att ta hand om lakvatten och deponigas samt utföra
provtagningar. De årliga driftkostnaderna beräknas finnas kvar i 30 år efter avslutad sluttäckning.
Arbete med deponins sluttäckning har varit begränsat då verksamheten väntar på tillstånd från
Länsstyrelsen för det fortsatta arbetet. Jordmassor till sluttäckningen har levererats in till
anläggningen och deponin har formats rätt inför sluttäckningen. Ytan som skall sluttäckas är
5 500 m2.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad övertid
och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som kortfristig skuld.
Löneskuld
Lön som utbetalas i januari året efter redovisningsperiodens slut (upparbetade löner i december)
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redovisas som kortfristig skuld.
Redovisning av finansieringsanalys Rek 13
Finansieringsanalysen redovisar betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet,
investeringsverksamhet och finansieringsverksamheten. Analysen visar förändring av likvida
medel. Upplysningar skall även lämnas om väsentliga betalningsflödespåverkande händelser som
avviker från det normala.
Redovisning av finansiella tillgångar och skulder Rek 7
Töreboda kommun har placerat 26 mnkr. Töreboda kommun beslutade om ekonomisk
placeringspolicy KF § 65/2010.
Töreboda kommun beslutade om ekonomisk placeringspolicy KF § 65/2010.Placeringsregler:
Regler för placeringsverksamheten kan delas upp i tre avsnitt: strategisk tillgångsfördelning,
taktisk tillgångsfördelning och val av värdepapper. Strategisk tillgångsfördelning ger de
övergripande riktlinjerna bl. a normalposition i den långsiktiga tillgångsfördelningen, index och
limiter för maximi- och minimi- position samt tillåtna tillgångsslag. Taktisk tillgångsfördelning
syftar till att visa vilken förvaltningsstruktur som gäller, generalist och/eller specialist, aktiv eller
passiv förvaltning samt vilka principer som gäller vid beräkning av portföljens värde. Val av
värdepapper talar om vilka limiter som gäller vid placering i enskilda värdepapper eller
värdepappersfonder. Avsättning till en portfölj som utgörs av tillgångsslagen enligt avsnitt 4.1.2
startades under andra kvartalet 2010. Från och med 2019 värderas dessa tillgångar till verkligt
värde. Se avsnitt ”Förändrade redovisningsprinciper” ovan.
Limiter för tillgångsslagen
Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel, som respektive tillgångsslag vid varje
tidpunkt ska få utgöras av portföljens totala marknadsvärde. I tabellen framgår även den av
kommunfullmäktige beslutade långsiktiga strategiska fördelningen mellan tillgångsslagen i form
av ”normal position”.

Kommentar till tabellen:
Durationen kan variera från 0,5 till 5 år. Andelen aktier kan variera mellan 10 och 40 procent av
portföljens totala marknadsvärde. Portföljen ska innehålla minst 5 procent svenska respektive 5
procent utländska aktier. Efter uppstartsfasen får den högsta andelen likvida medel vara 10
procent. Andelen får dock tillfälligtvis överstiga 10 procent pga. gällande likvidschema i
genomförandet av affärstransaktioner.
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Begreppsförklaring
Anläggningskapital är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder plus
avsättningar. Utgör en del av det egna kapitalet.
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en längre tidsperiod till exempel
byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.
Ansvarsförbindelser är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte
redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen till exempel borgensåtagande, ställda
panter och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias så belastar den resultatet.
Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela
anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Avsättningar är förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till
belopp och infriandetidpunkt. När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. I kommunen gäller
detta bland annat avsättning för pensioner och sluttäckning av soptipp.
Pensioner från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen som innebär att
skuld upparbetad till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som avsättning. Från 2000 betalar
kommunen hela det årliga intjänandet av pensionen för individuell avsättning.
Balanskrav är lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelad på tillgångar
(anläggnings- och omsättningstillgångar) eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och
kortfristiga skulder).
Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året
ställt mot budget.
Eget kapital är kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare års ackumulerade
överskott/underskott. Består dels av rörelsekapital dels av anläggningskapital.
Exploateringsverksamhet är åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för
att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.
Finansiella intäkter/kostnader avser kostnader och intäkter för räntor på in- och utlåning,
utdelningar mm.
Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Finansieringsanalys visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet,
investeringar samt finansiering och därmed likviditetsförändringar.
Intern ränta är en intern ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheten för det kapital
som nyttjas.
Jämförelsestörande poster avser händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser mellan åren.
Kapitalkostnader är periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning dels av ränta. Är
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en intern post.
Kortfristig placering pengar som placerats i fonder på kort sikt.
Likvida medel består av kassa, plusgiro och bankmedel.
Långfristiga fordringar och skulder är skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett
år efter balansdagen.
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda
Omsättningstillgångar är tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte
är avsedda för stadigvarande bruk.
Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod till
vilken de hör.
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar
kommunens finansiella styrka.
Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala
tillgångarna som finansierats med egna medel.
Utdebitering anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt.
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Kassaflödesanalys
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Nothänvisningar
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VA och deponi
Nedan presenteras tabeller över VA-avräkning samt sluttäckning av deponi.
Den taxefinansierade verksamheten får ett överskott om 1,3 miljoner kronor vilket främst beror
på mindre underhållsåtgärder på ledningsnät än planerat. Detta beror dels på resursbrist, dels
internt men framförallt hos entreprenörer. VA-resultatet regleras mot fond i balansräkningen
vilket ger extra ekonomiskt utrymme kommande år.

Under året har 1,3 miljoner kronor ianspråktagits av de avsatta medlen för deponi. Ingen
ytterligare avsättning har gjorts i och med bedömning från AÖS att ingen ytterligare avsättning
krävs.
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Driftsredovisning
Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpande verksamheten.
Nedanstående sammanställningar visar verksamheternas resultat i förhållande till budget samt
föregående års resultat.

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens verksamheter
klarar av att bedriva sin verksamhet inom beslutade budgetramar.
Verksamheternas ekonomiska utfall visar på såväl över- som underskott. Sammantaget redovisar
verksamheterna, exklusive finansverksamheten, ett underskott om -8,5 miljoner kronor. Detta är
en förbättring i förhållande mot föregående år då underskottet var -17 miljoner kronor. Den
verksamhet som uppvisar störst underskott gentemot budget är individ och familjeomsorg som
redovisar en negativ avvikelse om - 15,8 miljoner kronor. Detta beror på fler kostsamma och
förlängda HVB-hems- och skyddsplaceringar än förväntat. Vidare har även antal hushåll med
försörjningsstöd ökat, bland annat på grund av en ökad arbetslöshet, vilken förutspås öka
ytterligare under 2021. Även äldreomsorgen och grundskolan redovisar underskott om -2,2
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respektive -2,6 miljoner kronor.
Äldreomsorgens underskott avser främst ordinärt boende och en ökad belastning inom
hemvården där bemanningen har fått utökas under vissa perioder.
Grundskolans underskott förklaras av utökning av ledningsfunktionen med en tjänst från augusti
vilket kompenseras för i 2021 års ram, men har medfört en kostnad utöver budget under 2020.
Grundskolan har även haft fler inskrivna särskoleelever än budgeterat. Vidare har de
interkommunala ersättningarna varit dyrare än vad som var budgeterat. Gymnasieskolan uppvisar
däremot en positiv budgetavvikelse om 1,7 miljoner kronor vilket avser högre intäkter än
förväntat från Migrationsverket.
Tekniska nämnden redovisar totalt ett överskott om 3,4 miljoner kronor. På grund av det
ekonomiskt ansträngda läget i början av året, främst kopplat till pandemins början, föranleddes en
kraftig återhållsamhet. Vidare har de gynnsamma väderförhållandena med bland annat en
minskad vinterväghållning medfört lägre kostnader än normalt. Tekniska nämndens överskott
kan även förklaras som ett resultat av effektiviseringsarbete som skett på
produktionsavdelningen. Även fastighetsavdelningen har genomgått förändringar i form av
omorganisation vilket har skapat ekonomiska fördelar, men initialt har resursbrist bidragit till en
minskad leverans och därmed ett ekonomiskt överskott. Underhållsbehovet kvarstår dock och
kommer att påverka det ekonomiska utfallet framöver.
Även LSS-verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse om totalt 2,8 miljoner kronor där en
schemaförändring samt förändring av tjänster har bidragit till överskottet. Daglig verksamhet har
även startat filial i Moholm vilket har medfört en kostnadsbesparing i form av arbetsresor.
Ledning- och utveckling redovisar ett överskott om 2,1 miljoner kronor bland annat på grund av
vakant tjänst socialchef samt lägre kostnader än budgeterat för turism och färdtjänst till följd av
Corona.
På grund av en lägre pensionskostnad än budgeterat redovisar även finansverksamheten ett
positivt utfall. Föregående år fick kommunen betala en engångspremie om 2,3 miljoner kronor
avseende pensioner som syftar till att räkna upp befintliga pensioner samt nyanställda som har
rätt till förmånspension. 2020-års engångspremie var betydligt lägre därav en positiv
budgetavvikelse. Den positiva avvikelsen avseende finansiella intäkter beror på extra
aktieutdelning från VänerenergiAB samt värdeökning av innehav av kommunens fondinnehav.
Verksamhetschefernas kommentarer till avvikelserna framgår av separat bilaga (Bilaga
- Årsredovisning 2020).
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Nedanstående tabell visar hur mycket av investeringsanslagen som förbrukats under året.

Töreboda kommuns totala investeringsbudget för år 2020 uppgick till 59,6 miljoner kronor, varav
20 miljoner kronor avsåg ombudgeterade medel från föregående år. Den största delen av
kommunens investeringar utförs inom ramen för Tekniska nämndens verksamhetsområde. Bland
större budgeterade investeringsprojekt kan nämnas byggnation av servicehus på campingområdet
om 7,1 miljoner kronor samt renovering och förbättringsåtgärder på Centralskolan om 4,2
miljoner kronor där 2,1 respektive 3,1 miljoner kronor har förbrukats av investeringsanslagen.
Inom gatuavdelningens investeringsprojekt är den största avvikelseposten kopplad till
beläggningsarbete där 1 miljon kronor ej användes. Inom fastighetsområdet, som står för den
stora delen av avvikelsen, är detta beroende på projekt som fått skjutas på av olika anledningar.
Ishallsgaraget med en budget på 2 miljoner kronor har skjutits till år 2021 för att ingå i en större
åtgärd. Projektering av en ny förskola har också skjutits fram i tidplanen. Energieffektivisering av
vårdcentralen har inte hunnit genomföras mer än planeringsunderlagsmässigt varför 2,7 miljoner
kronor ej upparbetats av tilldelad budget.
Inom VA har planerade projekt kommit igång senare på året än planerat och därför inte hunnit
färdigställas i den omfattning som planerats.
Under året har upplåning om 30 miljoner kronor genomförts för att finansiera de beslutade
investeringarna. Efter flera år med hög investeringsvolym behöver en prioritering och översyn
göras av såväl ombudgeterade investeringsmedel samt investeringar enligt antagen femårsplan.
Tabellen nedan redovisar årets budget och utfall för kommunens större investeringsprojekt samt
total beslutad budget och utfall.
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Revisionsberättelse
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Femårsöversikt utvalda nyckeltal
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