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En sammanfattning av kommunens ekonomi 

Inledning 

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

kommunen. Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för 

kommunfullmäktiges mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell 

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

Beträffande den förväntade ekonomiska utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig 

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

publicerades i augusti månad. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett budgeterat 

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

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

Resultat 

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

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

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

 

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

Prognos 

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

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

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

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

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

på -2 mnkr 

Skatter och bidrag 

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

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

fastighetsskatt. Uppgift om definitivt utfall saknas dock fortfarande. 
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Välfärdsmedel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jämfört med innevarande år. 

Verksamheterna 

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

största negativa budgetavvikelserna finns inom Vård- och omsorgsverksamheten, främst 

avseende äldreomsorg och Individ och familjeomsorg med ett prognostiserat resultat 

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

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

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

en budget i balans. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen. 

Vindkraftspremie 

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

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

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

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

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

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

och därmed ha en positiv inverkan på resultatet. 

Stöd till landsbygdskommuner 

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

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

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

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

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

Statsbidrag till förstärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 

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

och kunskapsutveckling avseende förskoleklass och grundskola. Det bidrag som Töreboda 

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

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

i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år. 

 

Töreboda kommuns utveckling och viktiga händelser 

Viktiga händelser 

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

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

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

Sommarsäsongen 2018 har varit bra för besöksnäringen. 

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

avdelningar. 

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

inslag i kommunens välfärdsuppdrag. 

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

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

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

förändrad kommunalekonomisk utjämning är både nödvändig och rättvis. 

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

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

för ökad satsning på förebyggande insatser. 

Befolkningsutveckling 

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

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

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

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

invånarantalet till 9 363 invånare. 

Nedanstående diagram visar befolkningsutvecklingen under den senaste 

tolvmånadersperioden. 

 

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

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

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

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

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

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

Styrkedjan 

Kommunfullmäktige styr den kvalitativa nivån i kommunen genom Begäran (övergripande 

mål). Fullmäktige beslutar om rambudget och tilldelar kommunstyrelsen och de övriga 

nämnderna ekonomiska resurser. 

Kommunfullmäktiges Begäran ska ge en bild av kommunen som helhet. Begäran beskriver 

vad kommunen ska uppnå och gäller under mandatperioden. Kommunstyrelsen ger åtaganden 

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

måluppfyllelse genom ett kontinuerligt arbete med Aktiviteter kopplade till Åtaganden och 

Styrmått. 

  

 

Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges samtliga begärans 

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

De mest positiva är: 

 Nöjdheten med den kommunala verksamheten och servicen. 

 Medarbetarnas uppfattning om arbetsgivaren och arbetsuppgifterna. 

 Känslan av trygghet är hög hos både elever och äldre.  

 Turismen och besöksnäringen. 

Det som är mest problematiska och som bör förbättras är: 

 Folkhälsan 

 Bostadsbyggandet 

 Miljöarbetet 

 Skolresultaten 
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Invånare/Brukare 

Begäran: 

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

dygnets alla timmar - överallt 

 

Kommentar 

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

  Styrmått Mätperiod 

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

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

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

Delår 

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

Delår 

  Medborgarna i kommunen känner sig trygga. Mål indexvärde 58. . Delår 2016 

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

Årsbokslut 

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

Årsbokslut 

Begäran: 

Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är nöjda med kommunens 

insatser och service 

 

Kommentar 

Målsättningen i begäran är delvis uppnådd. 

Resultatet av brukarundersökningar inom äldreomsorg och barnomsorg är mycket bra. 

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

Resultaten för skolan måste förbättras. 

Användning av kvalitetsregister förbättrar verksamhetens kvalitet. Täckningsgraden för de 

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

och nödvändig. 

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

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

för ekonomiskt bistånd är 18 dagar vilket också är godkänt. 

  Styrmått Mätperiod 

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

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



 

   

Delårsrapport 2018 – Töreboda kommun 8(34) 

  Styrmått Mätperiod 

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

Årsbokslut 

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

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

Delår 

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

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

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

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

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

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

Delår/ 
Årsbokslut 

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

Delår/ 
Årsbokslut 

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

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

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

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

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

Årsbokslut 

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

  Nöjdhet med webbinformation. Mål; 80% Årsbokslut 

  Väntetid till särskilt boende. Målvärde snitt 30 dagar. Årsbokslut 

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

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

Årsbokslut 

Begäran: 

I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till 

såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande liksom sunda matvanor 

 

Kommentar 

Målsättningen i begäran är nästan uppnådd. 

Den är uppnådd när det gäller den kommunala verksamhetens resultat. 

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

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

 men resultaten har inte publicerats än. 
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  Styrmått Mätperiod 

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

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

Årsbokslut 
2017 

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

Årsbokslut 

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

Delår 2017 

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

Årsbokslut 
2017 

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

Årsbokslut 
2017 

  Andelen invånare med fetma minskar med och skall vara mindre än 18%. Årsbokslut 
2017 

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

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

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

Årsbokslut 

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

Årsbokslut 

Medarbetare 

Begäran: 

Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare, som ser 

betydelsen av medarbetarnas goda hälsa och välbefinnande, som grund för att 

leverera bra tjänster till medborgarna 

 

Kommentar 

Begäran är nästan uppnådd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

risken betydligt. 

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

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

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

Delår/ 
Årsbokslut  
2013-2017 

  Sjukfrånvaro högst 5% Delår/ 
Årsbokslut 

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

  Medarbetare upplever sitt arbete meningsfullt. Minst indexvärde 80. Delår 

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

Delår 

  Alla verksamheter har regelbundna arbetsplatsträffar där verksamhetsfrågor lyfts Delår/ 
Årsbokslut 

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

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

Årsbokslut 

  Andelen legitimerade förskollärare inom förskolan ökar till minst 66 procent Årsbokslut 

  Andelen pedagogiskt utbildad personal inom fritidshem ökar till minst 66 procent Årsbokslut 

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

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

Delår/ 
Årsbokslut 

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

Ekonomi 

Begäran: 

Kommunen har en stabil ekonomi med budget i balans 

 

Kommentar 

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

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

problematiskt. 

  Styrmått Mätperiod 

  Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75% Delår/ 
Årsbokslut 

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

  Reinvesteringar/avskrivningar och årets resultat finansieras med egna medel. Delår/ 
Årsbokslut 



 

   

Delårsrapport 2018 – Töreboda kommun 11(34) 

Utveckling 

Begäran: 

Töreboda är en företagsvänlig kommun, som uppmuntrar nytänkande och 

entreprenörskap. Alla i arbetsför ålder ges förutsättningar till egenförsörjning. 

 

Kommentar 

Målsättningen i begäran är delvis uppnådd. Flera av styrmåtten visar på en positiv utveckling. 

Några få drar ner det sammantagna "betyget". Måltalet för nyanländas etablering och 

egenförsörjning är högt satt, men nödvändigt att nå om några år. Antalet nystartade företag 

har minskat de senaste åren och insatser bör riktas mot att vända den trenden. 

  

  Styrmått Mätperiod 

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

Årsbokslut 

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

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

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

Delår/ 
Årsbokslut 

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

Delår 2016 

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

Delår/ 
Årsbokslut 

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

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

Delår/ 
Årsbokslut 

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

Delår 

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

Delår 

Begäran: 

Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla generationer i attraktiva 

miljöer där det är välordnat, snyggt och tryggt 

 

Kommentar 

Begäran är inte uppfylld. 

Det som är positivt och nödvändigt är att det finns tillräckligt med detaljplaner och 

bostadsområden färdiga för byggnation. Men det hjälper inte för att klara målsättningen. Det 

är bostadsbrist i Töreboda kommun och nästan inga bostäder byggdes 2017 och detsamma 
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kommer att gälla för 2018. 

  Styrmått Mätperiod 

  Antal bostadsområden färdiga för byggnation är minst 10 st. Årsbokslut 

  Minst 30 nya bostäder per år. Årsbokslut 

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

Delår/ 
Årsbokslut 

Begäran: 

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

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

miljö 

 

Kommentar 

Begäran är inte uppfylld. 

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

Medborgarundersökningens resultat för miljöarbete, renhållning och sophämtning är inte 

särskilt bra. 

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

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

avsättas om begäran ska kunna uppfyllas. 

  Styrmått Mätperiod 

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

Delår/ 
Årsbokslut 

Begäran: 

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

 

Kommentar 

Begäran är uppfylld. 

Egen enkätundersökning 2017 visar att 97,7 % av de totalt 177 tillfrågade respondenterna är 

ganska nöjda till mycket nöjda med sitt besök i Töreboda. 58,2 % har svarat att de är mycket 

nöjda med sitt besök i Töreboda. 

Målvärdet för antal sysselsatta i turismberoende branscher är 120. År 2016 var antalet 115 och 

antalet ökade till 128 år 2017. 

  Styrmått Mätperiod 

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

Delår 

  Antal sysselsatta i turismberoende branscher uppgår till 120 st. 2017 



 

   

Delårsrapport 2018 – Töreboda kommun 13(34) 

Ekonomisk analys 

God ekonomisk hushållning 

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

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

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

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

för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis 

ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas av kommunen. 

Finansiella mål enligt ekonomistyrprinciper antagna av kommunfullmäktige 2015: 

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

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

 Oförändrad skattesats. 

 Huvudregel att investeringar ska skattefinansieras. 

 Låneskulden ska minskas genom årlig amortering 

De finansiella målen har reviderats och 2018 gäller följande: 

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

 Reinvesteringar/avskrivningar och årets resultat finansieras med egna medel. 

 Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 % 

Resultat och uppföljning av finansiella mål 

Resultat 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett budgeterat 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

kommer att uppnås vid årsskiftet.  

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens 

verksamheter klarar att bedriva sin verksamhet inom beslutade budgetramar. Sammantaget 

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

budgetavvikelserna finns inom Vård- och omsorgsverksamheten, främst avseende 

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

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

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

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

Belopp i tkr Bokslut 2017 Delår 2017 Delår 2018 Prognos 2018

Årets resultat 12 680 24 214 21 790 10 362

Vindkraftspremie -12 415 -12 415

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

Reinvesteringar/avskrivningar 

Enligt kommunfullmäktiges finansiella mål ska reinvesteringar/avskrivningar och årets 

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

28 mnkr redovisats. Målet förväntas uppnås. 

Andelen budgetansvariga med en budget i balans 

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

att målet på 75 % inte kommer att uppnås. 

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

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

tidigare mål kommer att uppnås. 

Balanskrav 

Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger 

intäkterna. Om resultatet i bokslutet är negativt, och det egna kapitalet därmed minskas, finns 

det en skyldighet att inom tre år återställa det egna kapitalet med motsvarande belopp. 

Töreboda kommun har de senaste åren haft ett positivt resultat. Vid årets slut ska en så kallad 

balanskravsutredning upprättas där intäkter och kostnader ställs emot varandra. 

Realisationsvinster och realisationsförluster ska inte medräknas i balanskravsresultatet. 

Nedanstående uppställning visar hur kommunens ekonomiska prognos förhåller sig till 

resultatet: 

 

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

exklusive vindkraftspremien hade visat ett resultat på -2 mnkr. 

 

Balanskravsutredning i tkr Prognos 2018

Årets resultat 10 362

samtliga realisationsvinster 0

vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0

realisationsförluster 0

orealiserade förluster i värdepapper 0

återföring av orealiserade värdeförlust värdepapper 0
 

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

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

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

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

verksamheter ska täckas av skatteintäkter och generella statsbidrag. Redovisas en 

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

kostnader och intäkter. 

 

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

Även prognostiserat helårsresultat indikerar att nettokostnaderna andel av skatter och bidrag 

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

skatter och bidrag till 100,4 %. 

Likviditet 

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

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

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

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

beviljad checkräkningskredit som nu uppgår 70 mnkr. 

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

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

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

Långfristiga lån 

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

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

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

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

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

Borgensåtaganden 

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

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

lån gentemot Riksbyggen kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder, Törebodabostäder 

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

Riksbyggens kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder uppgår till 200 mnkr och för 

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

mnkr. 

 

 

Belopp i tkr Bokslut 2017 Delår 2017 Delår 2018 Prognos 2018

Verksamhetens nettokostnad 547 044 348 649 358 679 560 460

Skatter och bidrag 558 806 372 238 379 814 570 322

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

skatter och bidrag

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

Resultatuppföljning augusti 2018 

Resultatuppföljningen visar delårsresultatet jämfört med samma period föregående år samt 

prognos, 

 

Mer utförliga kommentarer till verksamheternas utfall redovisas separat i bilaga till 

årsredovisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bokslut Budget Delår Delår Prognos Avvik.

2017 2018 2017 2018 2018 budget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedanstående sammanställning visar prognostiserat utfall inom kommunens olika 

verksamhetsområden. Sammantaget redovisar verksamheterna ett negativt prognostiserat 

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

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

prognostiserat resultat uppgående till -13,6 mnkr. 

 

Verksamhetschefernas kommentarer till avvikelserna, samt förslag till eventuella åtgärder för 

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

2018). 

Ekonomiska framtidsutsikter 

Förväntad utveckling av statsbidrag 

Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som tidigare utfall och prognoser indikerat. 

Men konjunkturen har ändå förstärkts markant och även 2018 kommer att präglas av 

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

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

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

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

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

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

neutralt konjunkturläge. Det innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets 

ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen 

fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det går så står kommuner och landsting inom kort inför 

en mycket besvärlig obalans mellan snabbt växande demografiskt betingade behov och ett 

långsamt växande skatteunderlag. 

Budget 2018 Delårsresultat 

2017

Delårsresultat 

2018

Prognos 2018 Avvikelse aug 

prognos
 

Politisk verksamhet 8 153 6 967 4 864 7 553 600

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

Kostenhet 614 56 533 454 160

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

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

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

Räddningstjänst 6 725 4 279 4 484 6 725 0

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

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

Utbildning 219 219 134 241 140 183 217 989 1 230

Arbetsmarknadsåtgärder 3 302 2 054 2 455 3 392 -90

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

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

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

LSS 71 465 41 644 46 963 70 845 620

VA 0 0 0 0

Gemnsam IT-nämnd 0 -1 476 -687 0 0

Gemensam ekonominämnd 0 -788 -27 0 0

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

Den förväntade demografiska utvecklingen kan illustreras av diagrammet nedan som visar 

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

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

 

Den demografiska utvecklingen förväntas påverka behovet inom olika verksamheter. Av 

diagrammet framgår att det framtida kostnadstrycket kommer att vara störst inom 

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

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

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

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

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

nya arbetssätt. 

Befolkningsutveckling 

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

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

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

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

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

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

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

sjunker minskar skatteintäkterna. 

Välfärdsmedel 

Riksdagen beslutade 2017 om statsbidrag till kommuner och landsting utifrån 

flyktingsituationen. Beslutet innebär ett resurstillskott till Töreboda kommun uppgående till 

ca 19 mnkr år 2017 och 2018. Pengarna till kommunsektorn kommer initialt att dels fördelas 

på samma sätt som via det kommunala utjämningssystemet dvs. i kronor per invånare, dels 

med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Statsbidraget 

kommer dock på sikt att fasas ut och fördelas utifrån invånarantal. Från och med år 2021 är 

tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen, 

vilket innebär att statsbidraget kommer att uppgå till ca 6 mnkr. Det är därför angeläget att 

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

för resultatförstärkning, delfinansiering av investeringsbehov, eventuell pensionsinlösen etc. 

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

ytterligare 3 mnkr. 

Ökad investeringsvolym 

De stora investeringsvolymerna innevarande och kommande år kommer att medföra att nya 

långfristiga lån måste tas upp. Detta kommer i sin tur att påverka storleken på avskrivningar 

och finansiella kostnader som kommer att öka och därmed ge mindre utrymme för 

kärnverksamhet. Sammantaget kommer detta att ställa krav på effektiviseringar och 

anpassningar av verksamheten. Det är därför mycket viktigt att kommunen lever upp till de 

beslutade finansiella målen. 

Investeringsredovisning 

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

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

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

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

motsvarar 89 % av den totala investeringsbudgeten. 

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

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

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

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

 

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

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

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

investeringar (4 mnkr). 

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

budgeterade investeringsmedlen kommer att förbrukas under innevarande år. 

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

beslutade investeringarna. 

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

Kommunstyrelse 1 423 1 434 -11 1 434 2 420

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

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

IT-nämnd 3 000 0 3 000 0 0

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

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

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

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

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

Förord 

Töreboda kommun sammanställer årligen en personalekonomisk redovisning i samband med 

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

personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personalstrategi. 

De personalstrategiska uppgifterna redovisar i huvudsak tillsvidareanställd personal. 

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

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

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

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

tjänster. 

Kompetensförsörjning 

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

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

av  vårdpersonal. Under 2017 har 85 personer slutat i kommunen av en annan anledning än 

pensionsavgång. Personalgrupper som är svårrekryterade är socialsekreterare, sjuksköterskor 

och lärarpersonal, speciellt förskollärare. 

 

En förutsättning för att trygga personalförsörjningen är att Töreboda kommun framstår som 

en attraktiv arbetsgivare. Stor vikt kommer att läggas på goda anställningsförhållanden och 

arbetsmiljöfrågor. Kommande personalförsörjning är en prioriterad fråga som står högt på 

kommunens agenda.  Kommunen använder flera rekryteringskanaler som sociala medier, 

mässor, personliga möten i större utsträckning för att nå ut med sina rekryteringar. 

Intern rekrytering är också en viktig komponent som kompletterar de externa. 

Sysselsättningsgrader 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 92,4  procent 2018-06-30. Andelen 

heltidsanställda uppgår nu till 58,6 procent. Kommunen har startat ett heltidsprojekt med 

representanter från verksamheterna och fackföreningen Kommunal. Arbetsgrupper har arbetet 

i olika möten och deltagare har varit representerade i nätverksgrupper. Detta arbete kommer 

att fortsätta under hela 2018. 

Könsfördelning 

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

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

IT avdelningens andel kvinnor är endast är 9,5 procent. 

I kommunens Jämställdhetsplan fastställs att arbetsgivaren vid rekrytering ska anstränga sig 

för att anställa det underrepresenterade könet om inte särskilda skäl finns. 

Löneöversynsförhandlingar 

Löneöversyn har genomförts med all personal med en nivå på ca 2,5 %. Utöver detta har en 

lokal satsning skett på erfarna lärare med 450 kronor per anställd. 

Arbetsmiljö 

Kommunen arbetar aktivt med att få en bra arbetsmiljö och hälsa för samtliga anställda. 

Sjukfrånvaron har minskat med en procentenhet till 5,1 procent vilket är i nivå med 
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kommunens mål på 5 procent. Aktuella projekt med tidig rehabilitering genomförs nu inom 

barnomsorgen, IFO och LSS. Inom Äldreomsorgen genomförs ett särskilt projekt för att få 

ned sjukfrånvaron. 

Aktiviteter som genomförts under året; Medarbetarenkät till all personal, 

arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud. Arbetsmiljöutbildning för samtliga 

chefer via webb. Utbildning i hjärt- och lungräddning för anställda. I kommunens nya HR-

portal på intranätet läggs aktuella handlingar upp så att anställda och chefer får tillgång till en 

samlad information. Utbildning har även genomförts på en digital anmälan av tillbud och 

arbetsskador som har gått i skarp drift från och med årsskiftet. 

Samverkan 

Ett nytt samverkansavtal är framtaget och fastställt. I avtalet fastslås att arbetsplatsträffarna är 

grunden för en bra samverkan. Chefer och arbetsplatsombud har fått utbildning i avtalet under 

året. 

Organisationsförändring 

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

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

2018/2019. 

MTG 

Samarbetet med lönekontoret i Hova fortsätter enligt plan. Ett nytt resurstilldelningssystem 

har tagits fram under året som ska återspegla arbetsinsatsen för lönekontoret. Desto mer 

automatiserat flöde ger en lägre kostnad för kommunerna. Arbete pågår för att förbättra 

integrationen mellan bemanningssystem och personalsystemet. 

Jämställdhet 

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

och män 13,3 procent. Målet att motverka uppdelningen i mans- och kvinnoyrken på högre 

chefsbefattningar är uppnått. I ledningsgruppen finns nu fyra män och fyra kvinnor (Barn och 

utbildningschef, Turism- och informationschef, Socialchef och Vård och omsorgschef). I de 

flesta övriga yrken är kvinnorna dominerande. Samtliga chefer har genomfört en 

webbutbildning om diskrimineringens grunder. 

En ny Jämlikhetsplan är framtagen. 

Sjukfrånvaro 

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

till 5,3 procent. 

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

Sjukredovisn
ing 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

(procent) Totalt Längre än 
60 dagar 

kvinnor män 0-29 år 30-49 år 50 år- 

Kommunen 
totalt  2017 

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

Kommunledni
ngs-kontoret 
2017 

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

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Total 
sjukfrånv
aro 

Utbildning och 
kultur 2017 

4,7 % 36,6 % 5,1 % 3,5 % 3,6 % 4,0 % 5,9 % 

Vård och 
omsorg 2017 

5,3 % 29,1 % 5,6 % 3,0 % 3,6 % 6,2 % 5,1 % 

Kommunen 
halvår 2018 

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

Kommunledni
ngs-kontoret 
halvår 2018 

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

Utbildning och 
kultur halvår 
2018 

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

Vård och 
omsorg halvår 
2018 

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

Kommunen har en målsättning på högst 5 procent sjukfrånvaro. Sjuktalen som var höga i 

början av året har nu gått ner till en nivå på 5 procent. Strävan är att minska frånvaron 

ytterligare. 

Tillsammans med kommunens företagshälsovård, Avonova, genomförs ett antal projekt som 

tidig rehabilitering inom IFO/LSS och barnomsorgen och hälsofrämjande åtgärder inom 

äldreomsorgen. 

 

Kommunkoncernen 

Törebodabostäder AB 

Ägandedel: 100 % 

Aktiekapital: 8 mnkr. 

Ordförande: Göran Johansson 

Verkställande direktör: Dan Harryzon 

Törebodabostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget ska uppföra och 

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

lokaler. 

Delårsresultat 
Delårsresultatet följer planerad budget. 

Prognos  
Prognosen för helårsresultat beräknas följa budget. 

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

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

2020. 
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Intressebolag 

VänerEnergi AB 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med sju medlemskommuner, 

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

område skall förbundet svara för räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen 

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

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

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

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

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

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

möjliga risker samt olyckor. 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 

Avfallshantering Östra Skaraborg bildades år 2000 och består av nio medlemskommuner 

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

ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret 

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

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

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

Kommunalförbundet leds av en direktion och varje medlemskommun representeras av två 

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

vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. 
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Finansiella rapporter 

Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 

Upplysningar om redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning 

det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed 

de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 

anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande. 

Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljning samt 

kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som 

jämförelsestörande. 

Intäkter 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i 

enlighet med rekommendation RKR 4.2. 

Övriga intäkter 
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2013 upp som 

en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 

anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda 

värdet. 

Kostnader 

Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden 

med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På 

tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. 

Kommunen tillämpar fr o m 2018 komponentavskrivningar av väsentliga 

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

med övergången till komponentavskrivning har uppdelning skett avseende historiska värden 

Finansiell analysmodell 

Övergripande principer 

Tillämpning av redovisningsprinciper 

Kommunen följer i allt väsentligt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal 

redovisning. Nedan följer en kort beskrivning av några väsentliga principer som påverkar 

bokslut och redovisning. 
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Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning Rek 18 

Förskoleavgifter debiteras innevarande månad. Äldreomsorgsavgifter debiteras månaden efter 

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

inte heller är periodiserade. 

Redovisning av leverantörsfakturor 

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

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

periodens redovisning. 

Redovisning av räntor 

Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsåret har 

bokförts som skuld respektive fordran och påverkar delårets års resultat. 

Redovisning av pensionsförpliktelser Rek 17:1 och 2:2 

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

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

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

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

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

ingår i beräkningen av pensionsåtagande som avsättning. 

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

uppkommit under åren 1998 och 1999 samt garantipensioner som beslutades före 1999 

redovisas under avsättningar i balansräkningen. 

Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen 

och ingår i pensionsskulden. KPA:s beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek. 

Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner intjänade under år 2018 redovisas som 

verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i 

balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas 

som ansvarsförbindelse. 

Materiella anläggningstillgångar rek 11:3 

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag 

för avskrivningar och eventuella investeringsbidrag. Investeringar som aktiverats har som 

princip haft ett anskaffningsvärde på över ett prisbasbelopp och en livslängd på över tre år. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens 

nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt överensstämmer med de i tabellen angivna 

avskrivningstider. Rak nominell metod används. Viss vägledning för en anläggningstillgångs 

avskrivningstid finns i rådets idéskrift. Avskrivningen påbörjas kalendermånaden efter det att 

tillgången tagits i bruk. Inga utrangeringar har gjorts under 2018. 

Investeringsregler antagna av Kommunfullmäktige 2015 (Lednings-och styrprinciper) 

 

Beloppsgräns för investering 

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

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

anskaffning som anses vara ett led i en större investering. 

Komponentredovisning 

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

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

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

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

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

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

olika nyttjandetider. Tidigare tillämpades mer schablonmässiga avskrivningsmetoder för hela 

anläggningstillgången. 

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

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

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

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

budgetsammanhang. Kommunen tillämpar fr o m 2018 komponentavskrivningar av väsentliga 

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

med övergången till komponentavskrivning har uppdelning skett avseende historiska värden. 

Skatteintäkter Rek 4.2 

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

Lånekostnader Rek 15.1 

Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till. I tillgångarnas 

anskaffningsvärde ingår inga lånekostnader. 

Avsättningar Rek 10.1 

Avsättningar för deponi har tagits upp till del av det belopp som bedöms krävas för att reglera 

förpliktelsen på balansdagen. Avsättningen avser framtida återställningskostnader för 

sluttäckning av deponi och årliga driftkostnader för att ta hand om lakvatten och deponigas 

samt utföra provtagningar. De årliga driftkostnaderna beräknas finnas kvar i 30 år efter 

avslutad sluttäckning. Arbete med deponins sluttäckning har varit begränsat då verksamheten 

väntar på tillstånd från Länsstyrelsen för det fortsatta arbetet. Jordmassor till sluttäckningen 

har levererats in till anläggningen och deponin har formats rätt inför sluttäckningen. Ytan som 

skall sluttäckas är 5 500m2. 

Semesterlöneskuld 

Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad 

övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som kortfristig 

skuld. 

Löneskuld 

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

december) redovisas som kortfristig skuld. 

Sammanställd redovisning Rek 8.2 

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

under året i kommunkoncernens sammansättning. 

Redovisning av finansieringsanalys rek 16.2 

Finansieringsanalysen redovisar betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande 

verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamheten. Analysen visar 

förändring av likvida medel. Upplysningar skall även lämnas om väsentliga 

betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala. Under åren 2012 

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

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

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

Redovisning av finansiella tillgångar och skulder rek 20 

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

placeringspolicy KF § 65/2010. 
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Resultaträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning (tkr) Not Delår Delår Helår Budget Prognos

2018 2017 2017 2018 2018

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

Jämförelsestörande post 12 415

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

Jämförelsestörande post

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

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

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

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

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

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

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

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader  

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

 

 

 

 

 

Kassaflödesrapport (tkr) Delår Delår Helår

 Not 2018 2017 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 21 790 24 214 12 680

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

Justering för pensionsavsättningar -167 2 202 201

Justering för deponiavsättning 939 -1 289 -5 199

Justering för upplösning av bidrag för statlig infrastruktur 11 960

Justering för E20 avsättning 411 346 427

Justering för realisationsvinster

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

Ökning/minskning förråd och varulager

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 11 889 12 358 24 931

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

Medel från den löpande verksamheten 37 601 34 387 74 524

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

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

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 294

Investering i finansiella anläggningstillgångar -42 -43

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

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

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån

Amortering av skuld -675 -675 -1 361

Ökning av långfristiga fordringar -131 -400

Minskning av långfristiga fordringar 133

Medel från finansieringsverksamheten -806 -675 -1 628

ÅRETS KASSAFLÖDE 8 126 3 434 22 764

Likvida medel vid årets början 65 738 42 974 42 974

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

 

TILLGÅNGAR Not Delår Delår Helår

2018 2017 2017

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

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

Maskiner och inventarier 10 11 806 11 553 11 314

Summa materiella anläggningstillgångar 324 711 296 387 308 805

Finansiella anläggningstillgångar

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

Långfristiga fordringar 12 8 945 8 549 8 814

Bidrag till infrastruktur 13 0 11 613 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 48 269 59 485 48 139

Summa anläggningstillgångar 372 980 355 872 356 944

Omsättningstillgångar

Fordringar 14 30 463 54 926 42 353

Kortfristig placering 15 26 590 26 479 26 479

Kassa och bank 16 47 273 25 904 44 094

Summa omsättningstillgångar 104 327 107 309 112 926

SUMMA TILLGÅNGAR 477 308 463 181 469 870

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 17

Årets resultat 21 790 24 317 12 680

Resultatutjämningsreserv 32 151 25 074 25 074

Övrigt eget kapital 234 826 229 219 229 219

Summa eget kapital 288 767 278 610 266 973

Avsättningar 18

Pensionsskuld 3 427 5 997 3 594

Avsättning E20 13 838 13 000 0

Övriga avsättningar 9 536 12 508 22 024

Summa avsättningar 26 801 31 505 25 618

Skulder

Långfristiga skulder 19 38 259 39 619 38 934

Kortfristiga skulder 20 123 481 113 447 138 345

Summa skulder 161 740 153 066 177 279

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 477 308 463 181 469 870

Inom linjen 21

Ansvarsförbindelser 168 826 176 648 170 387

Borgensförbindelser 286 293 329 724 275 774

Limit checkräkningskredit 70 000 70 000 70 000
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Noter och tilläggsupplysningar 

 

(tkr) Delår Delår Helår

2018 2017 2017

1. Verksamhetens intäkter 140 481 136 846 211 624

Jämförelsestörande post 12 415

avser vindkraftspremie från Energimyndigheter till

kommuner som installerat vindkraft.

152 896 136 846 211 624

varav taxor och avgifter 22 063 17 846 31 236

        bidrag 77 948 81 089 121 821

        hyror och arrenden 12 740 12 113 19 659

        försäljningsmedel 5 528 4 970 6 893

        försäljning verksamhet 34 617 20 828 32 016

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

-498 792 -471 690 -737 831

varav personalkostnader 301 254 284 334 326 736

        pensionskostnader 19 214 20 775 127 836

        hyra leasing av anläggningstillgångar 3 173 2 008 3 173

        entreprenad och köp av verksamhet 76 232 73 720 117 940

        bidrag och transfereringar 14 111 14 617 33 677

        lokal-markhyror fast serv 41 383 36 431 41 651

        bränsle energi och vatten 1 543 1 227 2 428

        tele, IT och kommunikation 2 525 1 532 2 499

        övrigt 39 358 37 046 81 892

3. Avskrivningar

Planenliga avskrivningar -12 763 -13 805 -20 158

Nedskrivningar -679

-12 763 13 805 -20 838

4. Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 244 683 238 470 357 705

Prognosavräkning föregående år -1 218 768 492

Prognosavräkning innevarande år 6 -2 442 -1 917

243 471 236 796 356 280

5. Generella statsbidrag och utjämning

Generellt statsbidrag 11 707 16 488 24 032

Inkomstutjämning 90 204 90 083 135 124

Strukturbidrag
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Regleringsbidrag 989 -61 -92

Regleringsavdrag

Kommunal fastighetsavgift 11 704 10 333 15 567

Kostnadsutjämningsavgift 484 1 623 2 434

Bidrag LSS-utjämning 21 255 16 975 25 462

136 343 135 441 202 528

6. Finansiella intäkter

Räntor likvida medel 0 78 139

Utdelning aktier och övriga värdepapper 1 296 1 005 720

Borgensavgifter 0 0 1 094

Räntor utlämnade lån 18 14 22

1 313 1 097 1 975

7. Finansiella kostnader

Räntor upplåning 150 384 540

Övriga räntor 528 85 518

678 470 1 058

8. Årets resultat, avstämning mot balanskravet

Årets resultat enligt resultaträkning 21 790 24 214 -12 680

21 790 24 214 -12 680

9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående värde m 297 491 268 111 268 111

Nettoinvestering m 26 936 28 792 47 388

Försäljning 2 400

Nedskrivning 0

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

312 905 284 834 297 491

10. Maskiner, inventarier och transportmedel

Ingående värde 11 269 11 694 11 844

Leasade maskiner inventarier 45 151 45

Nettoinvestering 1 734 1 444 2 299

Planenlig avskrivning -1 241 -1 735 -2 830

11 806 11 553 11 314

11. Aktier, andelar och bostadsrätter

Aktier

Törebodabostäder AB 8 000 8 000 8 000

Mariestad Töreboda Energi AB 24 000 24 000 24 000

Kommunaktiebolaget 1 1 1

Inera AB 43 43 43

Summa bokfört värde aktier 32 044 32 044 32 044
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Andelar

Boda bygdegårdsförening 1 1 1

HSB 1 1 1

Kommuninvest 7 234 7 234 7 236

Riksbyggen 43 43 43

Summa andelar 7 279 7 279 7 280

Bostadsrätter

14 st. bokfört värde 1 1 1

Summa aktier, andelar och bostadsrätter

Bokfört värde 39 325 39 323 39 325

12. Långfristiga fordringar

Kommuninvest-förlagslån 30 år 1 600 1 600 1 600

Föreningslån 7 345 6 947 7 214

8 945 8 549 8 814

13. Bidrag till infrastruktur

Bidrag till infrastruktur 13 000 13 000 0

Ack upplösning -13 000 -1 387 0

0 11 613 0

14. Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 964 2 332 5 687

Skattekontot 691 8 5 731

Momsredovisning 3 872 9 875 4 414

Upplupna skatteintäkter 6 528 5 069 0

Avräkning VA -1 314 -943 -1 314

Förutbetalda kostnader 8 931 8 350 9 878

Upplupna intäkter-övriga interimsfordringar 8 792 30 234 17 956

30 463 54 926 42 354

15. Kortfristig placering

Swedish Stars 3 624 3 571 3 571

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

Institutionella företagsobligationsfonden 9 784 9 784 9 784

Räntefonder 10 135 10 135 10 135

26 590 26 479 26 479

Marknadsvärde 36 395 34 933 33 679
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16. Likvida medel

Plusgiro 29 499 8 790 26 698

Bank 2 635 2 036 2 257

SBAB Placeringskonto 15 139 15 078 15 139

47 273 25 905 44 094

Justerade siffror för del- och helåret 2017 till att 

ink ludera koncernvalutakonto

Utnyttjad checkkredit

Beviljad checkkredit 70 000 70 000 70 000

17. Eget kapital

Årets resultat 21 790 24 317 12 680

Resultatutjämningsreserv 32 151 25 074 25 074

Övrigt eget kapital 234 826 229 219 229 219

288 767 278 610 266 973

18. Avsättningar

Pensionsskuld 2 758 4 826 2 892

Löneskatt 669 1 171 702

Avsättning framtida återställning av deponi 9 536 12 508 8 597

Medfinansiering utbyggnad E20 13 838 13 000 13 427

26 801 31 505 25 618

19. Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 38 934 40 294 40 294

Skuld leasade tillgångar 44 372 44

Återföring av beräknad amortering 1 361 1 678 1 678

Nyupplåning under året

Årets faktiska amorteringar -675 -675 -1 678

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

38 259 39 619 38 934

Kreditgivare

Kommuninvest 39 575 40 925 40 250

Danske Finans 44 372 44

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

38 259 39 619 38 934

20. Kortfristiga skulder

Beräknad amortering 1 361 1 678 1 361

Leverantörsskulder 8 768 8 475 23 023

Moms 456 296 289

Personalens källskatt 7 766 7 160 6 762

Sociala avgifter 9 317 8 642 8 167

Statsbidrag flykting 0 2 033

Upplupna löner 8 028 7 129 8 028

Semesterlöneskuld 29 842 29 766 29 114



 

   

Delårsrapport 2018 – Töreboda kommun 34(34) 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Delårsrapport 2018 Töreboda kommun 

Bilaga 2: Delårsrapport 2018 Töreboda kommun – Uppföljning av åtagande 

Upplupna räntor 60 118 22

Förutbetalda skatteintäkter 3 133 3 581 3 332

Upplupen pensionskostnad individuell del 10 242 9 554 14 392

Upplupen löneskatt individuell del 9 082 8 425 9 863

Inkomstförskott 13 134 5 972 9 614

Törebodabostäder AB 4 025 5 872 4 835

Övriga skulder och interimsskulder 18 268 14 869 19 543

123 481 113 447 138 345

Semesterlöneskulden ökning med lönepåslag 2,5%

21. Inom linjenposter

Ansvarsförbindelser

Pensioner anställda inklusive löneskatt 168 826 176 053 170 387

Borgensförbindelser

Törebodabostäder AB 69 978 70 178 70 078

Riksbyggen kooperativa hyresrättsf Töreboda Äldreb 176 305 219 533 178 607

Vänerenergi AB 40 000 40 000 40 000

Förlustansvar, Egna hem 10 13 10

286 293 329 724 288 695

Förlustansvar egna hem och sociala är samma som

i bokslut 2017

Töreboda kommun har den 29 oktober 2007 (Kf§79) ingått en solidarisk borgen såsom

för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida

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

var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-

förbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts

ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid 

eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 

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

kommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Töreboda kommuns ansvar enligt ovan

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest 

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

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

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

247 605 914 kronor

Ställda panter, fastighetsinteckningar

Limit checkräkningskredit 70 000 70 000 70 000


