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

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

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

Invånare/Brukare
Begäran:

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

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

Mätperiod

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut
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Styrmått

Mätperiod

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

Delår

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

Delår

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

Delår 2016

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

Begäran:

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

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

Mätperiod

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Delår

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut
2016

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

Årsbokslut
2016

Töreboda kommun ska nå minst 70 % täckningsgrad i Svenska palliativregistret

Delår/
Årsbokslut
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Styrmått

Mätperiod

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

Delår/
Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

Nöjdhet med webbinformation. Mål; 80 %

Årsbokslut

Väntetid till särskilt boende. Målvärde snitt 30 dagar.

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

Begäran:

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

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

Mätperiod

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

Årsbokslut
2014

Hälsotillståndet förbättras med 2 % jämfört med tidigare mätning

Årsbokslut
2014

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

Årsbokslut

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

Delår 2016

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

Årsbokslut
2014

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

Årsbokslut
2014
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Styrmått

Mätperiod

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

Årsbokslut
2014

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

Delår/
Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

Medarbetare
Begäran:

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

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

Mätperiod

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

Delår/
Årsbokslut
2013-2017

Sjukfrånvaro högst 5 %

Delår/
Årsbokslut

Medarbetarna känner att de har förtroende. Minst indexvärde 80.

Delår

Medarbetare upplever sitt arbete meningsfullt. Minst indexvärde 80.

Delår
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Styrmått

Mätperiod

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

Delår

Alla verksamheter har regelbundna arbetsplatsträffar där verksamhetsfrågor lyfts

Delår/
Årsbokslut

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

Delår

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

Årsbokslut

Andelen legitimerade förskollärare inom förskolan ökar till minst 66 procent

Årsbokslut

Andelen pedagogiskt utbildad personal inom fritidshem ökar till minst 66 procent

Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

Ekonomi
Begäran:

Kommunen har en stabil ekonomi med budget i balans

Kommentar
Målsättningen i begäran är uppnådd. Töreboda kommun har en stabil ekonomi med budget i
balans, men andel budgetansvar med en budget i balans kan och bör förbättras. Det gäller i
första hand för budgetansvar inom Utbildning och kultur, samt Individ- och familjeomsorgen.
Styrmått

Mätperiod

Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %

Delår/
Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

Reinvesteringar/avskrivningar och årets resultat finansieras med egna medel.

Delår/
Årsbokslut

Utveckling
Begäran:

Töreboda är en företagsvänlig kommun, som uppmuntrar nytänkande och
entreprenörskap. Alla i arbetsför ålder ges förutsättningar till egenförsörjning.
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Kommentar
Målsättningen i begäran är nästan uppnådd. Flera av styrmåtten visar på en positiv utveckling.
Några få drar ner det sammantagna "betyget". Målvärdet för nyanländas etablering och
egenförsörjning är högt satt, men nödvändigt att nå om några år. Antalet nystartade företag
har minskat de senaste åren och insatser bör riktas mot att vända den trenden.
Styrmått

Mätperiod

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

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

Delår 2016

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

Delår/
Årsbokslut

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

Årsbokslut

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

Delår/
Årsbokslut

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

Delår

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

Delår

Begäran:

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

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

Mätperiod

Antal bostadsområden färdiga för byggnation är minst 10 st.

Årsbokslut

Minst 30 nya bostäder per år.

Årsbokslut
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Styrmått

Mätperiod

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

Delår/
Årsbokslut

Begäran:

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

Kommentar
Begäran är inte uppfylld. Ingen verksamhet har ännu antagna planer med mål och strategier
för hållbar utveckling. Medborgarundersökningens resultat för miljöarbete, renhållning och
sophämtning är inte särskilt bra.
Töreboda kommun hamnar på plats 186 av 290 i årets kommunrankning av Sveriges bästa
miljökommuner. Det är en förbättring jämfört med plats 269 i förra årets kommunrankning.
Miljöarbetet måste förbättras ytterligare och mer resurser (personal och pengar) måste
avsättas om begäran ska kunna uppfyllas.
Styrmått

Mätperiod

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

Delår/
Årsbokslut

Begäran:

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

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

Mätperiod

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

Delår

Antal sysselsatta i turismberoende branscher uppgår till 120 st.

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





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

Det finansiella målen har reviderats under året enligt följande:




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

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

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

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

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

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

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

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

Total
sjukfrånv
aro

Total
sjukfrånv
aro

Total
sjukfrånv
aro

Total
sjukfrånv
aro

Total
sjukfrånv
aro

Total
sjukfrånv
aro

Total
sjukfrånv
aro

(procent)

Totalt

Längre än
60 dagar

kvinnor

män

0-29 år

30-49 år

50 år-

Kommunen
totalt delår
2017

5,8 %

36,1 %

6,2 %

4,1 %

4,0 %

6,1 %

6,1 %

Kommunledni
ngs-kontoret
2017

7,2 %

36,8 %

8,0 %

3,9 %

10,8 %

4,4 %

8,3 %

Utbildning och
kultur 2017

5,0 %

39,9 %

5,5 %

3,5 %

3,7 %

4,5 %

6,0 %

Vård och
omsorg 2017

6,2 %

31,7 %

6,5 %

4,1 %

3,9 %

7,4 %

5,9 %

Kommunen
totalt 2016

6,1 %

44,3 %

6,6 %

3,8 %

3,0 %

6,3 %

6,9 %

Kommunledni
ngs-kontoret
2016

6,8 %

50,8 %

8,0 %

0,6 %

1,6 %

2,0 %

9,1 %

Utbildning och
kultur 2016

5,5 %

49,0%

6,3 %

2,9 %

2,2 %

5,0 %

7,1 %

Vård och
omsorg 2016

6,5 %

38,9 %

6,7 %

4,3 %

3,7 %

7,6 %

6,4 %

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

Intressebolag
VänerEnergi AB
Sedan försäljningen av Töreboda Energi AB är kommunen delägare i VänerEnergi AB.
Ägarandelen uppgår till 12 % av bolagets aktiekapital och är värderad till 24 mnkr som
återfinns bland de finansiella tillgångarna i balansräkningen. Kommunen utser en ledamot till
styrelsen. Under året har aktieutdelning med 0,7 mnkr erhållits.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med sju medlemskommuner,
Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg samt Gullspång. Inom RÖS geografiska
område skall förbundet svara för räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor (LBE). Uppdraget som skall lösas över tiden är att förhindra och begränsa
olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och
medverka till samhällets krishantering. Tilldelad ekonomi och resurser i övrigt utgör
grundfundamentet i verksamheten. RÖS skall i samverkan med andra öka insikten och
förståelsen för vikten av att förebyggande åtgärder vidtas i syfte att förebygga och identifiera
möjliga risker samt olyckor.
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Avfallshantering Östra Skaraborg bildades år 2000 och består av nio medlemskommuner
Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda, Gullspång och Mariestad. AÖS
ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret
omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan
verksamhet, som är jämförligt med hushållsavfall. AÖS vision lyder: "Vi är en av de ledande i
Sverige inom kommunal avfallshantering och alla våra invånare sorterar rätt."
Kommunalförbundet leds av en direktion och varje medlemskommun representeras av två
ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten medan posten som
vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner.
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Finansiella rapporter
Redovisningsmodell och redovisningsprinciper
Upplysningar om redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har
upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande.
Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljning samt
kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som
jämförelsestörande.
Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i
enlighet med rekommendation RKR 4.2.
Övriga intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2013 upp som
en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över
anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda
värdet.
Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden
med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.
Under hösten 2017 kommer arbetet med att ta fram riktlinjer för övergång till
komponentavskrivningar att påbörjas.
Finansiella rapporter
Kommunens delårsrapport innehåller en resultat- och balansräkning samt därtill hörande
noter. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och
investeringsredovisning. Tidigare år har även koncernredovisning upprättats, från och med
2014 års delårsrapport utgår denna redovisning. I rekommendationer från RKR ska den
kommunala koncernens räkenskaper redovisas om minst ett av nedanstående villkor är
uppfyllda:



De kommunala koncernföretagens andel av kommunkoncernens intäkter, vilket
omfattar såväl verksamhetsintäkter som skatteintäkter och statsbidrag, uppgår till
minst 30 procent.
De kommunala koncernföretagens balansomslutning uppgår till minst 30 procent av
kommunkoncernens balansomslutning.
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Inget av dessa villkor uppfylls och därmed utgår koncernredovisningen i delårsrapporten.
Finansiell analysmodell
Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkning, balansräkning
samt driftredovisning. Därtill görs en särskild analys över vilka risker kommunen är
exponerad för. Den finansiella analysen ska utvärdera kontrollen över den finansiella
utvecklingen, långsiktig och kortsiktig betalningsberedskap och riskförhållande.
I den finansiella analysen görs en avstämning mot kommunens övergripande ekonomiska mål.
Från och med år 2000 gäller det så kallade balanskravet. Balanskravet kräver att kommunens
intäkter ska överstiga kostnaderna. I analysen ska kommunens förmåga att leva upp till detta
framgå.
Övergripande principer
I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredovisningen följs ett antal
övergripande redovisningsprinciper vilka skapat ett normverk som styr innehållet i
redovisningsrapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på
antagandet av att dessa principer har följts. Principerna är följande:
Principen om pågående verksamhet
Objektivitetsprincipen
Försiktighetsprincipen
Matchningsprincipen
Principen om öppenhet
Tillämpning av redovisningsprinciper
Kommunen följer i allt väsentligt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal
redovisning. Nedan följer en kort beskrivning av några väsentliga principer som påverkar
bokslut och redovisning.
Redovisning av hyres/leasingavtal Rek 13.1
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning Rek 18
Förskoleavgifter debiteras innevarande månad. Äldreomsorgsavgifter debiteras månaden efter
men har inte i bokslutet periodiserats, 12 månaders avgifter är redovisade eftersom tidigare år
inte heller är periodiserade.
Redovisning av leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit efter 4 september 2017, men är
hänförliga till redovisningsperioden januari - augusti 2017, har skuldbokförts och belastar
periodens redovisning.
Redovisning av räntor
Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsåret har
bokförts som skuld respektive fordran och påverkar delårets års resultat.
Redovisning av pensionsförpliktelser Rek 17:1 och 2:2
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det
är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som
ansvarsförbindelse. Förtroendevalda som har uppdrag på en betydande del av heltid har rätt
till pension enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)
ingår i beräkningen av pensionsåtagande som avsättning.
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen” Den pensionsskuld som
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uppkommit under åren 1998 och 1999 samt garantipensioner som beslutades före 1999
redovisas under avsättningar i balansräkningen.
Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen
och ingår i pensionsskulden. KPA:s beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek.
Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner intjänade under år 2015 redovisas som
verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i
balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas
som ansvarsförbindelse.
Materiella anläggningstillgångar rek 11:3
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag
för avskrivningar och eventuella investeringsbidrag. Investeringar som aktiverats har som
princip haft ett anskaffningsvärde på över ett prisbasbelopp och en livslängd på över tre år.
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens
nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt överensstämmer med de i tabellen angivna
avskrivningstider. Rak nominell metod används. Viss vägledning för en anläggningstillgångs
avskrivningstid finns i rådets idéskrift. Avskrivningen påbörjas kalendermånaden efter det att
tillgången tagits i bruk. Inga utrangeringar har gjorts under 2017.
Investeringsregler antagna av Kommunfullmäktige 2015 (Lednings-och styrprinciper)
Beloppsgräns för investering
Beloppsgränsen är ett basbelopp. När det gäller anskaffning av inventarier med naturligt
samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. Motsvarande ska gälla
anskaffning som anses vara ett led i en större investering.
Komponentredovisning
I slutet av år 2013 utgav RKR en rekommendation (nr 11.4) med ett explicit krav på
komponentredovisning som gäller från och med år 2014. Under våren 2014 utgav RKR ett
yttrande där vissa förtydliganden om hur en successiv anpassning till rekommendationen kan
gå till. Från och med 2014 ska kommuner och landsting förhålla sig till denna nya
rekommendation. Komponentredovisning blir framöver en normgivande metod både inom
privat och offentlig sektor. Kortfattat innebär metoden att större och väsentliga investeringar
ska delas upp i ett antal delkomponenter med varierade avskrivningstider beroende på deras
olika nyttjandetider. Tidigare tillämpades mer schablonmässiga avskrivningsmetoder för hela
anläggningstillgången.
En effekt av den ändrade redovisningsprincipen är att vissa underhållsåtgärder som tidigare
bokfördes i driftredovisningen istället ska aktiveras och avskrivas över nyttjandetiden. Under
en övergångsperiod innebär detta i regel att kostnaderna minskar. Efter hand kommer dock
avskrivningskostnaderna att öka. Det finns skäl att även beakta denna förändring i
budgetsammanhang.
Införandet av komponentredovisning kan i införandeskedet vara administrativt betungande
och det görs för närvarande med olika tidsperspektiv och på olika sätt. Många har till exempel
gjort uppdelningar på komponenter för större nyinvesteringar under 2015, andra har påbörjat
planeringen med att införa redovisningsmetoden, men har inte kommit så lång att man ännu
förändrat redovisningen. Rekommendationen anger även att äldre större och väsentliga
investeringar också ska delas upp i komponenter. Även här har kommuner kommit olika långt
i sin anpassning.
Töreboda kommun har under 2017 påbörjat arbetet med att dela upp anläggningarna i
komponenter (RKR.11.4).
Skatteintäkter Rek 4.2
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos.
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Lånekostnader Rek 15.1
Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till. I tillgångarnas
anskaffningsvärde ingår inga lånekostnader.
Avsättningar Rek 10.1
Avsättningar för deponi har tagits upp till del av det belopp som bedöms krävas för att reglera
förpliktelsen på balansdagen. Avsättningen avser framtida återställningskostnader för
sluttäckning av deponi och årliga driftkostnader för att ta hand om lakvatten och deponigas
samt utföra provtagningar. De årliga driftkostnaderna beräknas finnas kvar i 30 år efter
avslutad sluttäckning. Arbete med deponins sluttäckning har varit begränsat då verksamheten
väntar på tillstånd från Länsstyrelsen för det fortsatta arbetet. Jordmassor till sluttäckningen
har levererats in till anläggningen och deponin har formats rätt inför sluttäckningen. Ytan som
skall sluttäckas är 5 500 m2.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad
övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som kortfristig
skuld. Semesterlöneskulden vid årsskiftet är uppräknad med 2,5 % för perioden.
Löneskuld
Lön som utbetalas i januari året efter redovisningsperiodens slut (upparbetade löner i
december) redovisas som kortfristig skuld.
Sammanställd redovisning Rek 8.2
I den kommunala koncernen ingår kommunens bostadsbolag. Inga förändringar har skett
under året i kommunkoncernens sammansättning.
Redovisning av finansieringsanalys rek 16.2
Finansieringsanalysen redovisar betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande
verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamheten. Analysen visar
förändring av likvida medel. Upplysningar skall även lämnas om väsentliga
betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala. Under åren 2012
(premier 2007 och 2008) 2013 (premier 2005 och 2006) och 2015 (premier 2004) har
Töreboda kommun erhållit återbetalning av AFA (försäkringspremier som inbetalats).
Återbetalat belopp 4 495 tkr år 2015, 9 063 tkr för 2013 och 8 907 tkr för 2012.
Redovisning av finansiella tillgångar och skulder rek 20
Töreboda kommun har placerat 26 mnkr. Töreboda kommun beslutade om ekonomisk
placeringspolicy KF § 65/2010.
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Resultaträkning
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Kassaflödesrapport
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Balansräkning
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Noter och tilläggsupplysningar
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Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningskapital
är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder plus avsättningar. Utgör
en del av det egna kapitalet.
Anläggningstillgångar
är tillgångar som ska användas en längre tidsperiod till exempel byggnader, fordon, maskiner,
värdepapper etc.
Ansvarsförbindelser
är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som
skuld eller avsättning i balansräkningen till exempel borgensåtagande, ställda panter och
dylikt. Om förpliktelsen måste infrias så belastar den resultatet.
Avskrivningar
är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Avsättningar
är förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och
infriandetidpunkt. När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. I kommunen gäller detta bland
annat avsättning för pensioner och sluttäckning av soptipp.
Pensioner från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen som innebär att
skuld upparbetad till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen. Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som avsättning.
Från 2000 betalar kommunen hela det årliga intjänandet av pensionen för individuell
avsättning.
Balanskrav
är lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.
Balansräkning
visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och
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omsättningstillgångar) eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).
Driftredovisning
redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.
Eget kapital
är kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare års ackumulerade överskott/underskott.
Består dels av rörelsekapital dels av anläggningskapital.
Exploateringsverksamhet
är åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder,
affärer, kontor eller industrier.
Finansiella
intäkter/kostnader avser kostnader och intäkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar mm.
Finansnetto
är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Intern ränta
är en intern ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheten för det kapital som
nyttjas.
Jämförelsestörande
poster avser händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att
uppmärksamma vid jämförelser mellan åren.
Finansieringsanalys
visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt
finansiering och därmed likviditetsförändringar.
Kapitalkostnader
är periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning dels av ränta. Är en intern post.
Kortfristig placering
pengar som placerats i fonder på kort sikt.
Likvida medel
består av kassa, plusgiro och bankmedel.
Långfristiga fordringar och skulder
är skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen.
Löneskatt
är skatt på pensionsförmåner till anställda
Omsättningstillgångar
är tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för
stadigvarande bruk.
Periodisering
innebär en fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod till vilken de hör.
Rörelsekapital
är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens
finansiella styrka.
Soliditet
är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala
tillgångarna som finansierats med egna medel.
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