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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Under 3 dagar i mitten av juli genomfördes den 7:de Törebodafestivalen med en artistuppsättning som
blir svår att överträffa. Festivalen med allt vad den för med sig i form av förväntningar och upplevelser
hos Törebodaborna har spridit sig långt utanför kommungränsen. Många ”Törboiter” i förskingringen
passar på att komma hem och träffa nära och kära samtidigt som de upplever ett myllrande centrum
med världsartister på scenerna. Ett stort tack till festivalföreningen för en fin festival.
I kommunen saknas fortfarande hyresrätter i attraktiva lägen. I Knalparken startade under senhösten
bygget av de två åttavåningshusen i Törebodabostäders regi med totalt 64 lägenheter. Planerad
inflyttning är våren år 2020 och redan nu är en stor del av lägenheterna bokade.
Töreboda äldrebostäder är en kooperativ hyresrättsförening som tillsammans med Riksbyggen
förvaltar och bygger bostäder och lokaler för olika ändamål åt kommunen. Föreningen planerar att
under 2019 bygga trygghetslägenheter på parkeringen vid Bergmansgården för att tillgodose den
efterfrågan som finns.
Arbetet med att renovera och rusta upp våra skollokaler fortsätter. Under året har det så kallade Ahuset på Centralskolan fått en behövlig renovering och tillgänglighetsanpassning.
Förskolan Kornknarren har under årens lopp genomgått olika renoveringar. Detta har tyvärr inte hjälpt
eftersom man inte hittat grundproblemet med huset. Vid en noggrannare genomgång av
huskonstruktionen visade det sig att på vissa ställen fanns det så stora fel i del av huskroppen att det
inte var lönsamt att renovera huset. Detta fick till följd att vi tog beslut att lämna byggnaden och
ersätta den temporärt med moduler strax intill. Samtidigt har det pågått en planering av vad som ska
ske på längre sikt för att tillgodose behovet av förskolelokaler.
Krabbängsgårdens äldreboende har haft svårt att fylla platserna under en tid. Därför togs beslut om att
omvandla en avdelning till gruppboende för LSS. Detta blev efter en del ombyggnad klart och
inflyttning skedde innan sommaren. Detta gav möjlighet att öppna ytterligare en ny gruppbostad i
tätorten.
Förhållandet med bristande underhåll har aktualiserat behovet av en underhållsplan för våra
fastigheter. Under året har tekniska nämnden fått i uppdrag att börja arbetet med att ta fram en sådan
för våra fastigheter för att få ett bättre grepp om behovet av resurser för att vidmakthålla statusen på
fastighetsbeståndet.
Under året har kommunen förvärvat stationshuset. Avsikten med förvärvet är att säkra tillgången till
väntsal för våra tåg och bussresenärer. Förhoppningen är att vi ska få några verksamheter att etablera
sig i huset som gör det intressant att besöka väntsalen.
Våra sammanträden är nu förlagda till Gjutaren som håller på att färdigställas för att tillgodose kraven
på tillgänglighet och anpassning till de verksamheter som ska finnas där. Fastigheten kommer att bli
en stor tillgång för olika aktiviteter inom kultur och föreningsliv men även för näringslivet som kan ha
mässor och event av olika slag i lokalerna.
HR verksamheten har genomgått en förändring under året. Sedan en tid tillbaka har vi tecknat avtal
om en gemensam personaladministration i MTG vilket innebär att vi får tillgång till en bredare men
också vassare kompetens inom HR-området.
Konjunkturen har under året legat på topp och bristen på kompetens har emellanåt hämmat tillväxten.
Vi ser nu tendenser till att konjunkturen viker av nedåt och när det gäller den kommunala ekonomin så
ser det betydligt kärvare ut för att få en budget i balans för kommande år.
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I årets företagsranking klättrade Töreboda 7 placeringar och ligger nu på plats 60 av rikets 290
kommuner i Sverige, vilket är mycket bra. Det innebär inte att vi kan slå oss till ro, utan hela tiden
försöka bli bättre.
Borreboda återvinningscentral har nu fått grönt kort vilket innebär att man som privatperson kan
genomgå en utbildning på nätet och därmed få lämna material på återvinningscentralen mellan kl.
07.00-21.00 alla dagar. Jag hoppas att många kommer att utnyttja den möjligheten.
För företagen har det blivit en försämring genom att man bara får lämna avfall en dag i veckan. Detta
kommer vi ha ögonen på och tillgängligheten för företagen att bli av med sitt avfall måste öka.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete med att skydda vårt
dricksvatten genom att besluta att införa ett vattenskyddsområde på Lokaåsen allt för att undvika att
vårt vatten blir förorenat.
Sedan en tid tillbaka har vi en gemensam digitaliseringsledare i MTG kommunerna. Mycket av det
administrativa arbetet som sker idag kan effektiviseras genom att vi hittar digitala lösningar istället för
att jobba manuellt. Detta är ett måste om vi ska hänga med i utvecklingen.
Det ekonomiska resultatet för 2018 slutade med ett plusresultat på 5.3 milj. Detta beror på att vi fått
extraordinära intäkter genom att vi erhållit en vindkraftspremie för etableringen av 8 vindkraftverk i
Valkeberg. Verksamheterna går dessvärre med ett underskott på 10.2 milj. Avvikelserna finns inom
äldreomsorgen, individ och familjeomsorgen och utbildningsverksamheten.
Det blir en stor utmaning inför 2019 och 2020 att få en budget som korresponderar med behoven
samtidigt som konjunkturen verkar ha nått sin topp för denna gång. Målet är att med de resurser som
står till förfogande tillhandahålla en bra service och omsorg för våra innevånare.
Jag vill rikta ett stort TACK till all personal för goda insatser och ett stort engagemang under året.

Bengt Sjöberg
Kommunstyrelsens ordförande
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Så styrs Töreboda kommun
Politisk nivå – beställare av verksamhet
Tjänstemannanivå – utförare av verksamhet

Kommunfullmäktige

Utvecklingsutskott
Utbildnings- och
kulturutskott
Vård- och omsorgsutskott
Personalutskott

Kommunstyrelsen

Tjänstemannanivå

Kommunchef

Barn,
utbildning
& kultur

Äldreomsorg

Kommunledning

Politisk nivå

IT-nämnd
Ekonominämnd
Lönenämnd
Överförmyndarnämnd
Teknisk nämnd
Valnämnd
Miljö- och
byggnadsnämnd
Kommunrevision
Beredningar

LSS och Individ- och
familjeomsorg

Skattesats (kr)

2014

2015

2016

2017

2018

Kommun
Region
Kommunalskatt
Riket

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

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

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

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

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

Sammanlagd kommunalskatt (kommun och region) uppgår till 32:70 kronor vilket motsvarar
58 öre mer än genomsnittet.

Ovan illustreras mandatfördelningen för mandatperioden 2014-2018. Totalt sett finns det 31
stycken ledamöter i Kommunfullmäktige.
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En sammanfattning av kommunens ekonomi
Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +5,6 mnkr vilket är ett lägre
resultat jämfört med föregående år (+12,7 mnkr år 2017). Resultatet motsvarar 1,0 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag och är 3,2 mnkr sämre än det budgeterade
resultatmålet. Resultatet har påverkats positivt genom en utbetalning till kommunen i form av
en vindkraftspremie uppgående till 12,4 mnkr. Utan denna premie, som är av
engångskaraktär, hade resultatet uppgått till -6,8 mnkr.
Verksamheternas ekonomiska utfall visar på såväl över- som underskott. Sammantaget
uppvisar verksamheterna ett stort underskott och uppgår sammanlagt till -10,2 mnkr. Detta
kan jämföras med föregående år då verksamheternas avvikelse gentemot budget uppgick till 0,3 mnkr.
Den verksamhet som redovisar störst underskott gentemot budget är äldreomsorgen som visar
en negativ budgetavvikelse uppgående till -11,7 mnkr. Även individ-och familjeomsorg (-4,9
mnkr) och utbildningsverksamheten (-2,5 mnkr) uppvisar negativa budgetavvikelser.
Överskott redovisas inom ledning och utveckling (+3,2 mnkr). Överskott finns vidare inom
verksamheterna kultur- och fritid, teknisk verksamhet samt kostverksamhet.
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett budgeterat
resultatmål på 8,8 mnkr vilket motsvarar 1,6 % av budgeterade skatter och bidrag. Det
finansiella målet om en genomsnittlig resultatnivå uppgående till 2,0 % av skatteintäkter och
statsbidrag under den senaste treårsperioden har inte uppnåtts. Genomsnittligt resultat under
den senaste treårsperioden uppgår till 1,8 %.
Målet att investeringarna ska finansieras utan upplåning har uppnåtts. Under året har 54 mnkr
av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en högre nivå jämfört med föregående år (50
mnkr 2017). Bland större investeringsprojekt som har genomförts under året kan nämnas kan
nämnas ombyggnad av reningsverk/kväverening samt investeringar inom gata/väg samt
vatten- och avloppsinvesteringar.
Törebodabostäder AB redovisar ett positivt resultat uppgående till +0 mnkr. Koncernen
redovisar sammantaget ett resultat uppgående till 5,6 mnkr.
Nedanstående bild visar kommunens resultatutveckling under den senaste femårsperioden.
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Sammanfattning 2016 - 2018
År 2018

År 2017

År 2016

5,6

12,1

11,3

1,0%

2,3%

2,1%

570

559

522

2,0%

7,0%

8,8%

566

547

512

Ökning av
nettokostnader (%)

3,5%

6,9%

8,9%

Soliditet (%)

57%

57%

56%

Likviditet (mnkr)

46

70

43

Investeringsutgifter
(mnkr)

54

50

34

Långfristig låneskuld
(mnkr)

39

39

40

Pensionsåtaganden
(mnkr)

172

174

181

21,22

21,22

21,22

Årets resultat (mnkr)
Årets resultat i skatter
och bidrag
Skatteintäkter (mnkr)
Ökning av
skatteintäkter (%)
Nettokostnader (mnkr)

Kommunalskatt (i
kronor)

Årsredovisning 2018 – Töreboda kommun

7(51)

Töreboda kommuns utveckling och viktiga
händelser
Val till riksdag, landsting och kommun genomfördes under året och den nyvalda
kommunfullmäktigeförsamlingen hade sitt första sammanträde i oktober 2018.
Törebodafestivalen blev en succé. Festivalbesökarna bjöds på fantastiska artister,
publikrekord, sol och värme. Stort tack till arrangerande festivalföreningen och alla föreningar
som medverkade under festivalen. Över 50 000 besökare kom till Töreboda för att uppleva en
av Sveriges bästa familjefestivaler.
Töreboda befinner sig i en positiv utvecklingsfas. Antal nya detaljplaner är många.
Byggnation av Baltzar (två åttavåningshus) startade i slutet på 2018. Inflyttning beräknas till
våren 2020.
Samarbetet i MTG (Mariestad Töreboda Gullspång) har utvecklats genom nya samarbetsavtal.
Samarbetet förväntas öka de närmaste åren. Sommarsäsongen 2018 har varit bra för
besöksnäringen.
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 eller/och 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.
Kornknarrens förskola utökas med en avdelning och byter lokaler på samma tomt. Enhet 1 på
Krabbängsgården läggs ned och in flyttar ett gruppboende för äldre personer med
funktionsnedsättning. På Björkängen i Töreboda öppnar en ny enhet för särskilt boende för
äldre. I Töreboda öppnar en ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning. Töreboda
kommun har nu den sjunde största LSS-verksamheten i landet i förhållande till antal invånare.
Mässan Framtidens Äldreomsorg genomfördes och var uppskattad och välbesökt. Den visade
på aktiva seniorer som välkomnar möjligheten till självständighet och teknisk utveckling.
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 årsskiftet uppgick invånarantalet till
9 312 invånare. Jämfört med föregående år har antalet invånare minskat med 102 personer.

Årsredovisning 2018 – Töreboda kommun

8(51)

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
Kommunfullmäktige styr den kvalitativa nivån i kommunen genom Begäran (övergripande
mål). Fullmäktige beslutar om rambudget och tilldelar kommunstyrelsen och de övriga
nämnderna ekonomiska resurser.
Kommunfullmäktiges Begäran ska ge en bild av kommunen som helhet. Begäran beskriver
vad kommunen ska uppnå och gäller under mandatperioden. Under året jobbar verksamheterna
för en ökad måluppfyllelse genom ett kontinuerligt arbete med Aktiviteter kopplade till
Kommunstyrelsens
Åtaganden och Styrmått.
Kommunfullmäktiges
Begäran ska ge en bild av
kommunen som helhet.
Begäran är mål som är
övergripande och beskriver
vad kommunen ska uppnå.
Dessa gäller för
mandatperioden. Utfallet på
hastighetsmätaren nedan är
en sammanvägning av
resultatet för de åtaganden
och styrmått som är kopplade till respektive Begäran. Det innebär att om bedömningen är
”Begäran är delvis uppnådd” så kan utfallet på hastighetsmätaren variera på hela skalan från
gult till grönt.
För en mer detaljerad redovisning av verksamheternas uppföljning av Åtaganden och
Styrmått, se bilaga.

Samlad bedömning och uppföljning av
kommunfullmäktiges begäran
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges samtliga begärans
utfall visar på att de flesta är uppnådda helt eller delvis.
De mest positiva är:
1.
2.
3.
4.

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.

De områden som bör förbättras är:
1.
2.
3.
4.
5.

Folkhälsan
Bostadsbyggandet
Ekonomin
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

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 2018

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

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 87 %!
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 ok. 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

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

Årsredovisning 2018 – Töreboda kommun

11(51)

Styrmått

Mätperiod

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
2018

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

Årsbokslut
2018

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

Målsättningen i begäran är delvis uppnådd.
Den är uppnådd när det gäller den kommunala verksamhetens resultat. När det gäller
folkhälsomålen så är den inte uppnådd.
Styrmått

Mätperiod

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

Årsbokslut
2018

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

Årsbokslut
2018

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 2018
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Styrmått

Mätperiod

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
2018

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

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 6,4 % år 2016, 5,18 % år 2017 till
5,09 % år 2018. Töreboda kommun var på plats 10 i landet i rankingen av den "friskaste"
kommunen år 2017..

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

Målsättningen i begäran är inte uppnådd. Töreboda har fortfarande en stabil ekonomi, men
budgeten är inte i balans. Behovsökningar och därmed underskott för äldre och barn som far
illa är mycket problematiskt. Kommunernas försämrade ekonomiska förutsättningar med fler
barn och äldre i förhållande till invånare i arbetsför ålder innebär stora påfrestningar de
kommande åren.
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.

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. Mycket positivt att antalet
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nystartade företag och antal arbetstillfällen har ökat 2018.
Töreboda kommun fortsätter klättra uppåt i rankingen av kommunernas företagsklimat.

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 2018

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

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
gäller 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
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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

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

Begäran är uppfylld.
Egen enkätundersökning 2018 visar att 100 % av de totalt 54 tillfrågade respondenterna (icke
Törebodabor) är ganska nöjda till mycket nöjda med sitt besök i Töreboda. 42,6 % har svarat
att de är mycket nöjda med sitt besök i Töreboda.
Målvärdet för antal sysselsatta i turismberoende branscher är 120. År 2017 var antalet 115 och
antalet ökade till 128 år 2018.
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.

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





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

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




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

Resultat och uppföljning av finansiella mål
Resultat
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett budgeterat
resultatmål på 8,8 mnkr vilket motsvarar 1,6 % av budgeterade skatter och bidrag.
Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +5,6 mnkr vilket är ett lägre
resultat jämfört med föregående år (+12,7 mnkr år 2017). Resultatet motsvarar 1,0 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag och är 3,2 mnkr sämre än det budgeterade
resultatmålet. Årets resultat över den senaste treårsperioden uppgår till 1,8%. Resultatmålet
har inte uppnåtts.
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Belopp i mnkr

År 2016

År 2017

År 2018

11,3

12,7

5,6

Jämförelsestörande post
vindkraftspremie

0

0,0

12,4

Resultat exklusive
jämförelsestörande post

11,3

12,7

-6,8

2,1%

2,3%

1,0%

Årets resultat

Resultatmål i %

Resultatet har påverkats positivt genom en utbetalning till kommunen i form av en
vindkraftspremie uppgående till 12,4 mnkr. Utan denna premie, som är av engångskaraktär,
hade resultatet uppgått till -6,8 mnkr.
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens
verksamheter klarar att bedriva sin verksamhet inom beslutade budgetramar. Sammantaget
redovisar verksamheterna ett negativt utfall på -10,2 mnkr (-0,4 mnkr år 2017). De största
negativa budgetavvikelserna finns inom Vård- och omsorgsverksamheten (-11,7 mnkr) främst
avseende äldreomsorg och Individ och familjeomsorg (-4,9 mnkr). Att resultatet trots detta
inte avviker mer gentemot beslutad budget beror på en jämförelsestörande intäkt i form av
vindkraftspremie.
Andelen budgetansvariga med en budget i balans
Andel budgetansvariga med budget i balans uppgick till 53% (57% år 2017). Det innebär att
målet att andelen budgetansvariga med en budget i balans ska vara lägst 75% inte har
uppnåtts.
Reinvesteringar ska finansieras med egna medel
Under året har 54 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en högre nivå jämfört
med föregående år (50 mnkr). Bland större redovisade investeringsprojekt under året kan
nämnas ombyggnad av reningsverk/kväverening. Målet att reinvesteringarna ska finansieras
med egna medel har uppnåtts.
Pensioner
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilken i praktiken
innebär att större delen tas upp som ansvarsförbindelse utanför resultat och skuldredovisning.
Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta då denna kommer att generera
framtida utbetalningar. Total pensionsskuld uppgår vid årsskiftet till 172 mnkr. Detta är en
liten minskning jämfört med föregående år. Eftersom utbetalningar sker långt fram i tiden ska
skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice
versa.
Av nedanstående tabell framgår kommunens samlade pensionsåtaganden.
Pensionsåtaganden i mnkr
Avsättningar (inklusive särskild
löneskatt) för pensioner

År 2018

År 2017

4

4

168

170

0

0

172

174

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

År 2018
5,6

Reducering av samtliga realisationsvinster

0

Justering för realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

0

Justering för realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

Justering för återföring av orealiserade förluster i
värdepapper

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

5,6

Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

0

Användning av medel till resultatutjämningsreserv

0

Balanskravsresultat

5,6

Årets balanskravsresultat uppgår till 5,6 mnkr (5,6 mnkr år 2017) och kommunen uppnår
därmed balanskravet.
Resultatutjämningsreserv
Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av
ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. En förutsättning för att använda medel från
RUR är att balanskravsresultatet är negativt och att förändringen av årets underliggande
skatteunderlag understiger den genomsnittliga.
Resultatutjämningsreserv i mnkr

År 2018

Ingående balans

32,1

Avsättning 2018

0

Utgående balans

32,1

Av balanskravsresultatet avsätts först 1 % av skatter och bidrag. Eventuellt resterande belopp
kan därefter avsättas till resultatutjämningsreserven. Eftersom balanskravsresultatet ligger i
paritet med 1% av skatter och bidrag kan inte en avsättning till resultatutjämningsreserven
göras 2018. Resultatutjämningsreserven uppgår vid årsskiftet till 32,1 mnkr.
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Finansiell analys
Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
Nedan redovisas nyckeltal som visar den finansiella ställningen över de senaste tre åren. Den
finansiella analysen belyser utvecklingen av verksamhetens kostnader och ekonomiska
handlingsutrymme på kort och lång sikt samt kommunens risktaganden.
Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och
kostnader. För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det avgörande att kostnaderna inte
överstiger intäkterna. Ett mått på denna balans är att driftkostnaderna för kommunens
verksamheter ska täckas av skatteintäkter och generella statsbidrag. Redovisas en
driftkostnadsandel som understiger 100 % har kommunen en positiv balans mellan löpande
kostnader och intäkter.
Belopp i tkr

År 2016

År 2017

År 2018

Verksamhetens
nettokostnad

511 535

547 055

565 626

Skatter och bidrag

522 045

558 808

569 923

98,0%

97,9%

99,2%

Verksamhetens andel
av skatter och bidrag

Tabellen ovan visar att skatteintäkter och generella statsbidrag finansierade verksamheterna
2018. I resultatet 2018 ingår vindkraftspremie. Exklusive vindkraftspremie uppgår
nettokostnadernas andel av skatter och bidrag till 101,4 %.
Skatte- och nettokostnadsutvecklingen
En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare
än de intäkter kommunen får genom skatter och statsbidrag. Nedanstående tabell visar den
procentuella utvecklingen av skatte- och nettokostnadsutvecklingen under år 2016 - 2018.
Förändring i % jämfört
med föregående år

År 2016

År 2017

År 2018

Nettokostnadernas
utveckling

8,9%

6,9%

5,7%

Skatte- och
statsbidragsutvecklingen

8,8%

7,0%

2,0%

Av ovanstående tabell kan man utläsa hur styrningen har varit över kommunens resurser över
den senaste treårsperioden. För år 2018 har verksamheternas nettokostnader ökat med 5,7 %
jämfört med föregående år. Samtidigt ökade skatteintäkterna och statsbidragen med 2,0 %.
Denna utveckling har under året också fått genomslag då verksamheterna uppvisar stora
negativa budgetavvikelser.
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Den framtida utvecklingen av statsbidragen förväntas nu bromsas upp markant från och med
år 2019 och framåt. Detta samtidigt som de statliga välfärdsmedlen minskar i omfattning. Det
är därför av stor vikt för kommunens framtida utveckling att nettokostnaderna bromsas upp
ytterligare. Detta är en förutsättning för att klara framtida åtaganden inom bland annat
äldreomsorgen.
Kommunens skattesats har varit oförändrad sedan år 2014 då den kommunala skattesatsen
höjdes med 25 öre till 21:22 kronor.
Finansnetto
Finansnettot och dess utveckling har betydelse för kommunens ekonomi och består av
skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor. Här redovisas också aktieutdelningar,
borgensavgifter mm. Finansnettot bedömer hur finansiellt stark kommunen är. Kommunen
hade vid årsskiftet lån uppgående till 39 mnkr, inklusive skuld på leasade tillgångar.
Finansnettot har ökat marginellt jämfört med föregående år uppgår till 1,2 mnkr. Finansnettot
består av skillnaden mellan finansiella intäkter 1,9 mnkr och finansiella kostnader 0,7 mnkr.
Kommunens finansiella intäkter består, förutom räntenetto, av borgensavgifter samt
avkastning från VänerEnergi AB. För att möta kommande års stora investeringsbehov
kommer kommunen att behöva ta upp ytterligare långfristiga lån vilket kommer att påverka de
finansiella kostnaderna i form av högre räntekostnader. Detta innebär i sin tur att det kommer
att finnas ett mindre utrymme för kommunens kärnverksamheter. Det är osäkert om
nuvarande låga räntor kommer att ligga kvar på samma nivå i framtiden.
Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Soliditeten
visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras av skatteintäkter. Ju högre
soliditet desto mindre skuldsättning. När en analys görs av kommunens soliditet är det viktigt
att beakta samtliga skulder och ansvarsförbindelser. Detta innebär att en redovisning av
kommunens soliditet görs, både med och utan samtliga pensionsförpliktelser.
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Soliditeten utveckling den senaste femårsperioden framgår av nedanstående diagram:

Soliditeten är i jämförelse med föregående år oförändrad och uppgår till 57 %. När hänsyn är
tagen till samtliga skulder, dvs. inklusive samtliga pensioner vilka redovisas utanför
balansräkningen under ansvarsförbindelser, förändras soliditeten från 57 % till 22 %.
Förändringen kan förklaras av att pensionsskulden inklusive löneskatt har sjunkit jämfört med
föregående år. Utvecklingen av soliditeten är beroende av resultatutvecklingen samt
förändringen av nivån på kommunens investeringar. För att förbättra soliditeten måste
kommunen förbättra resultatet.
Likviditet
Likviditeten är ett mått på vilken handlingsberedskap kommunen har på kort sikt. De likvida
medlen uppgick vid årets slut till 46 mnkr vilket är en minskning jämfört med föregående år
(70 mnkr). Utav dessa medel är 26 mnkr placerade i fonder.

Nordea AB beslutade under våren 2016 att ta ut avgift på kommunens inlåning. Med
anledning av detta har ett bankkonto öppnats hos SBAB. Tillgångarna på detta konto uppgick
vid årsskiftet till 15 mnkr. Då den planerade investeringsvolymen förväntas vara hög 2019
och framåt kommer likviditeten att försämras. Kommunens checkräkningskredit uppgår till 70
mnkr.
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Långfristiga lån
Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 38,7 mnkr. Det har inte tagits upp några nya lån
under 2018. Amortering på befintlig låneskuld uppgick under 2018 till 1,4 mnkr. De upptagna
lånen har sammantaget en kapitalbindning på 2,1 år och en räntebindning på 2,2 år.
Genomsnittsräntan på lånen uppgick under 2018 till 0,43 %. Koncernens låneskuld uppgår vid
ingången till år 2019 till 129 mnkr (Töreboda kommun 38 mnkr, Törebodabostäder AB 91
mnkr).
Borgensåtaganden
Borgensåtaganden är en del som bör vägas in när kommunens riskförhållande studeras. Vid
periodens utgång uppgår borgensförbindelserna till 301 mnkr. Av dessa är 175 mnkr upptagna
lån gentemot Riksbyggen kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder, Törebodabostäder
AB 86 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.
Driftredovisning
Driftredovisningen visar utfallet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas
driftredovisning visar nettoavvikelser, dvs. intäkter i förhållande till kostnader.
Skattefinansierad
verksamhet (belopp i
tkr)

Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse mot
budget

8 013

7 643

6 727

916

24 974

34 623

32 052

2 571

176

614

-446

1 061

Köp från IT-nämnd

4 084

4 256

4 198

68

Köp från
Ekonominämnd

3 987

4 462

4 294

168

Köp från Lönenämnd

2 196

2 404

2 142

262

Köp från Miljö- och
byggnadsnämnd

3 164

3 330

3 330

0

Räddningstjänst

6 419

6 725

6 725

0

29 526

29 927

28 759

1 167

205 205

220 720

223 207

-2 487

2 453

3 302

3 959

-657

Kultur- och
fritidsverksamhet

16 104

16 403

15 039

1 364

Individ- och
familjeomsorg

39 713

41 343

46 209

-4 866

Äldreomsorg

120 940

118 017

129 720

-11 703

63 452

71 629

69 710

1 919

530 406

565 398

575 617

-10 219

Politisk verksamhet
Ledning och utveckling
Kostenhet

Teknisk verksamhet inkl.
VA
Utbildning
Arbetsmarknadsåtgärder

LSS-verksamhet
Summa verksamheter

Kommentarer till verksamheternas resultat
Verksamheternas utfall gentemot budget visar på såväl över- som underskott och uppgår
sammantaget till -10,2 mnkr. År 2017 redovisade verksamheten ett underskott på -0,4 mnkr.
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De största negativa budgetavvikelserna finns inom Vård- och omsorgsverksamheten (-11,7
mnkr) främst avseende äldreomsorg. Även Individ och familjeomsorg uppvisar en negativ
budgetavvikelse (-4,9 mnkr). Andel budgetansvariga med budget i balans uppgick till 53%
(57% år 2017).
Mer utförliga kommentarer till verksamheternas utfall redovisas separat i bilaga till
årsredovisningen.
Redovisning VA-avräkning och deponi
VA-avräkning
Intäkter MTG
Kostnader MTG
Kapitaltjänstkostnader
Skattefinansierad
Sluttäckning deponi
Ingående balans

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

15 825

17 392

17 277

17 139

-11 395

-11 395

-11 395

-11 395

-4 430

-5 997

-5 882

-5 744

0

0

0

0

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

8 597

13 796

13 638

13 822

Avsättning
balansräkning
Ianspråktaget
Utgående balans

1 000
-646

-5 199

-842

-184

7 951

8 597

13 796

13 638

Investeringsredovisning
De budgeterade investeringarna i Töreboda kommun har legat på en hög nivå de senaste åren.
Den totala investeringsbudgeten för 2018 uppgick till 94 mnkr, inklusive ombudgeterade
medel från föregående år (49 mnkr). Den största delen av kommunens investeringar utförs
inom ramen för Tekniska nämndens verksamhetsområde (85 mnkr) vilket motsvarar 90 % 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 (9,3
mnkr), energieffektiviseringar och ventilation (7 mnkr), bullerplank (3 mnkr) samt VAinvesteringar enligt plan. Inventarieanslag till utbildning och vård och omsorg uppgår
sammantaget 6 mnkr.
Investeringsredovisning
(tkr)

Budget 2018

Redovisn.
2018

Redovisn.
2017

Redovisn.
2016

Kommunstyrelsen

2 503

168

3 564

1 438

Barn, utbildning, fritid och
Kultur

4 606

845

1 364

1 284

Vård- och omsorg

1 730

1 008

738

1 076

620

0

0

0

Tekniska nämnd

84 775

51 915

44 021

30 073

- varav
fastighetsavdelning

27 829

16 175

26 237

19 004

- varav gatuavdelning

27 191

8 165

11 199

5 829

- varav VA-avdelning

29 755

27 545

6 585

5 240

Summa investeringar:

94 234

53 936

49 687

33 871

It-nämnd
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Under året har 53,9 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en högre nivå jämfört
med föregående år (49,7 mnkr). Bland större redovisade investeringsprojekt under året kan
nämnas ombyggnad av reningsverk/kväverening (14,3 mnkr), tillbyggnad av Killingen (3,6
mnkr), evakuering av Kornknarrens förskola (3,2 mnkr), köp av stationshuset (1,9 mnkr),
diverse projekt inom gator/vägar (8,2 mnkr) och VA-investeringar (13 mnkr).
Investeringarna har finansierats med egna medel. Inga nya lån har tagits upp under året. I
bilaga till årsredovisningen redovisas, under respektive verksamhetsområde, investeringarna
under 2018 på projektnivå.
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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 841 till 868 anställda. Detta motsvarar 798 årsanställda vilket
är en ökning med 15 sedan föregående mätdatum 2017-12-31.
Kompetensförsörjning
Kommunen har tagit fram en ny kompetensförsörjningsplan för perioden 2018 - 2022.
Under perioden 2017 - 2021 beräknas 127 personer gå i pension varav 50 procent består av
vårdpersonal. Under året 2018 var personalomsättningen 10,5%, 91 personer slutade (varav
10 pensionerades).Personalgrupper som är svårrekryterade är socialsekreterare, sjuksköterskor
och lärarpersonal, speciellt förskollärare.

En förutsättning för att trygga personalförsörjningen är att Töreboda kommun framstår som
en attraktiv arbetsgivare. Stor vikt kommer att läggas på goda anställningsförhållanden och
arbetsmiljöfrågor. Kommande personalförsörjning är en prioriterad fråga som står högt på
kommunens agenda. Kommunen använder flera rekryteringskanaler som sociala medier,
mässor, personliga möten i större utsträckning för att nå ut med sina rekryteringar.
Intern rekrytering är också en viktig komponent som kompletterar de externa.
Sysselsättningsgrader
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 93,7 jämfört med föregående år med 93,2
procent vilket är en ökning sedan föregående mätning. Andelen heltidsanställda uppgår nu till
59,3 jämfört med föregående år 2017 med 58,8 procent.
Kommunen har startat ett heltidsprojekt med representanter från verksamheterna och
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fackföreningen Kommunal. Arbetsgrupper har arbetet i olika möten och deltagare har varit
representerade i nätverksgrupper.
Under hösten 2018 genomfördes föreläsning med Myrna Palmgren för alla chefer och
medarbetare som är schemaansvariga på respektive verksamhetsområde. Målet med dagen var
att vi ska få samsyn om heltid som norm och hur vi ska jobba vidare 2019.
Därför är det viktigt att följande områden är genomgångna och väl omhändertagna inom
respektive verksamhetsgrupp och även ute på arbetsplatsträffar under året 2019.
Steg 1 Målgrupp : Alla chefer och medarbetare inom vård och Omsorg
Områden:
1.Organisation och bemanning
2.Arbetstider och arbetsmiljö
3.Delaktighet
Könsfördelning
Av kommunens 868 tillsvidareanställda är 86,40 % kvinnor och 13,60 % män.
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 (mer än 10 års anställning) med 450 kronor per anställd.
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Arbetsmiljö
Kommunen arbetar aktivt med att få en bra arbetsmiljö och hälsa för samtliga anställda.
Sjukfrånvaron har minskat med en procentenhet till 5,1 procent vilket är i nivå med
kommunens mål på 5 procent. Aktuella projekt med tidig rehabilitering genomförs nu inom
barnomsorgen, IFO och LSS. Inom Äldreomsorgen genomförs särskilda 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 HRportal på intranätet läggs aktuella handlingar upp så att anställda och chefer får tillgång till en
samlad information.
Medarbetarenkäten visar på bra resultat när det gäller närmaste chefs förtroende och ett
mycket bra resultat av upplevelsen av att arbetet är meningsfullt. Det totala resultatet för
HME enkäten i Töreboda kommun 2018 är till index 81 i år jämfört med Västra Götaland som
är ett index värde på 79.
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
Från den 1 januari 2019 kommer HR-funktionerna för MTG-kommunerna att samordnas till
en enhet under ledning av en HR-chef. Den huvudsakliga tanken med att samla de
gemensamma HR-resurserna är att skapa goda förutsättningar för att på ett likvärdigt sätt
arbeta långsiktigt och strategiskt med HR-frågor samt minska sårbarheten.
HR-enheten är en stödfunktion till kommunernas verksamheter och har ett konsultativt och
stödjande arbetssätt. Enheten kommer att arbeta utifrån ett MTG-perspektiv, med mål att
processer, styrdokument och system ska vara de samma i de tre kommunerna, inom de
områden där det bedöms vara nödvändigt och genomförbart.
HR-konsulterna kommer att arbeta inom fem olika områden; omsorg, utbildning
samhällsbyggnad, ledning, samt rehab och hälsa.
MTG
Samarbetet med lönekontoret i Hova fortsätter enligt plan. En ny kostnadsfördelningsmodell
har tagits fram under året som ska återspegla arbetsinsatsen för lönekontoret. Ett mer
automatiserat flöde ger en lägre kostnad för kommunerna. Arbete pågår för att förbättra
integrationen mellan bemanningssystem och personalsystemet.
Jämställdhet
Antalet tillsvidareanställda män är 118 och antalet kvinnor 748. Kvinnorna utgör 86,4 procent
och män 13,6 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 äldreomsorgschef). I de flesta
övriga yrken är kvinnorna dominerande. Samtliga chefer har genomfört en webbutbildning
om diskrimineringens grunder.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat från 6,4 % år 2016, 5,18 % år 2017 till 5,09 % år 2018. Töreboda
kommun var på plats 10 i landet i rankingen av den "friskaste" kommunen år 2017.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid
Fördelat mellan kvinnor och män samt på
åldersgrupper

2018

2017

2016

2015

2014

2013

1 Total sjukfrånvaro

5,09

5,18

6,46

6,49

5,98

5,92

2 Långtidsfrånvaro

1,81

1,91

3,10

2,73

2,55

2,41

3 Sjukfrånvaro kvinnor

5,44

5,68

7,14

6,98

6,08

5,73

4 Sjukfrånvaro män

3,95

4,01

4,10

5,94

6,89

7,41

5 Sjukfrånvaro 29 år eller yngre

4,22

3,89

3,08

4,11

3,73

5,34

6 Sjukfrånvaro 30 - 49 år

5,34

5,12

6,35

6,74

4,89

5,51

7 Sjukfrånvaro 50 år eller äldre

5,28

5,95

7,38

7,10

7,16

6,31

%

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.
Inom Vård och omsorg har man ett projekt " Sjuk och friskanmälan" som är en tjänst som
hjälper chefer att få kontroll över sjukfrånvaron genom ett webbverktyg med direkt och enkel
överblick över bemanning och med utförlig statistik för att sätta in rätt insatser. Medarbetaren
ringer och anmäler första sjuk och VAB-dagen till en företagssköterska för att få råd och tips.
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Kommunkoncernen
Törebodabostäder AB
Kommunens ägarandel: 100 %
Aktiekapital: 8 000 tkr
Ordförande: Göran Johansson
Verkställande direktör: Dan Harryzon
Törebodabostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Bostadsbolaget ska
uppföra och förvalta bostäder och lokaler. Törebodabostäder AB förvaltar 285
bostadslägenheter och ett mindre antal lokaler. Bostadsbolaget redovisar ett överskott år 2018
uppgående till +24 tkr. Årets resultat ska ses mot bakgrund av att bolaget jämfört med de
senaste åren har ökat insatserna inom underhåll och reparationsarbeten. Ett arbete som
planeras utökas de närmaste åren. Vakansgraden har även innevarande år varit 0 %.
Väsentliga händelser
Törebodabostäder har under året fortsatt det planerade underhåll som bolaget under flera år
haft ett stort behov av, samtidigt som underlag till en underhållsplan för de närmaste åren har
arbetats fram. Det finns många bostadssökande, vilket gör att behovet av fler bostäder både
genom förvärv och nybyggnation fortfarande är stort. Bostadsbolaget undersöker därför
löpande möjlighet till fastighetsförvärv.
Upphandling av entreprenör genom ett samverkansavtal, s.k. partnering, har genomförts och
projektering, planering och byggstart av projektet Baltzar med 67 lägenheter och
gemensamma ytor fortlöper. Totalkostnaden för projektet beräknas till drygt 150 miljoner
med statligt investeringsstöd inräknat.
Kommunen har efter önskemål från Törebodabostäder upprättat en ny detaljplan för
nybyggnation i fyra plan vid Kårtorpsgatan, vilket innebär fler bostäder än nuvarande
lägenhetsbestånd. Ärendet har överklagats och godkänts av Mark- och miljödomstolen varför
en detaljplaneprocess startat om, som kommer att fortsätta under 2019.
Bostadsbolaget har under året utökat personalen med en teknisk förvaltare/ driftansvarig samt
med en boserviceman på heltid, men samtidigt har en fastighetsskötarassistent slutat. Detta
innebär att totalt antalet anställda, inklusive inhyrd VD är, uppgår till 6 tjänster, dvs. lika som
föregående år. Hyresintäkterna är stabila vilket medför möjlighet att genomföra ett utökat
planerat underhåll och reparationer i större omfattning, vilket är anledningen till det lägre
resultat jämfört med de senaste åren.
Verksamheten har under räkenskapsåret bedrivits helt enligt gällande bolagsordning och dess
ändamål och syfte samt enligt gällande ägardirektiv. Bolaget står fortsatt förhållandevis bra
rustat med både personella och ekonomiska resurser för uppdraget.

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.
Resultat efter finansnetto uppgår till 36,8 mkr (34,7 mnkr 2017). Det ska emellertid beaktas
att resultatet även i år innehåller en stor andel anslutningsavgifter som är av engångskaraktär
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och att avskrivningskostnaden kommer att stiga rejält de kommande åren till följd av de höga
investeringsnivåerna. Fjärrvärmen i Mariestad har haft ett av sina bästa år under 2018.
Oförändrat värmepris från KKAB under hela året är ett skäl till detta. Ökad försäljning av
ånga, lägre räntekostnader och lägre kulvertförluster är andra orsaker till det goda resultatet.
Även i Töreboda och Lyrestad har fjärrvärmen haft ett bra år och visar resultat som är bättre
än budget. Tillgången på spån från limträtillverkningen har fortsatt varit god om än
varierande. Denna variation kan vi nu hantera med de två brikettpressar som vi anskaffat.
Briketterna används som bränsle i både Töreboda och Lyrestad.
Resultatet för Stadsnät är åter mycket starkt påverkat av många anslutningsavgifter. Då
anslutningsavgifter redovisas som intäkter är resultatnivån fortsatt mycket hög.
Affärsområde Telekom visar ett fortsatt positivt resultat trots krympande omsättning. Lägre
omkostnader och fullt avskrivna anläggningar är några förklaringar till det positiva resultatet.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med medlemskommunerna,
Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg samt Gullspång. Förbundet svarar för
räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO),
samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE).Ekonomin har under 2018 har följt planen i stort. Resultatet för året visar på ett
underskott på 1 644 tkr. Relaterat given uppgift (att upprätta nollresultat) uppfattas det att det
ekonomiska resultatmålet ändå kan anses uppnått.
År 2018 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram och verksamhetsplan för
året. Myndighetsutövningen i form av ärendehantering (tillsyn) har fortsatt nedgått på grund
av ett förändrat arbetssätt och personalvakanser. Följden av detta blir färre hanterade ärenden.
Antalet insatser under året motsvarar i stort föregående år. 2018 larmades räddningstjänsten
till 1618 larm och under 2017 till 1593 larm. Trafikolyckorna står för den i särklass största
andelen larm. Brand i byggnad har minskat i antal. 13 personer har tyvärr omkommit till följd
av olyckor under året. Framför allt är det kategorien övriga olyckor och IVPA-larm som ökat
gentemot föregående år. Huvuddelen av de omkomna har förolyckats i samband med
trafikolyckor. Inom personaltjänsten fortsätter pensionsavgångarna, även om en viss
avmattning noteras. Rekrytering av deltidspersonal inom förbundets område fortsätter att vara
en prioriterad uppgift. Rekryteringsläget är generellt besvärande. Tendens finns att det även
blir svårare att rekrytera heltidspersonal. Förbundets operativa ledningsförmåga har fortsatt
stärkts genom prioriterad stabsutbildning. Arbete med säkerställande av övningsfältet i
Hasslum i Skövde har fortsatt. Under 2018 har övnings- och utbildningsverksamhet kunnat
bedrivas i planerad omfattning. En ökad extern efterfrågan kan noteras.
Räddningstjänsten medverkade vid ett flertal större skogsbränder under sommaren där särskilt
stödet till räddningstjänsten i Mora och branden i Trängslet tog stora resurser över tid.
Personal från alla anställningskategorier deltog i insatserna. det korta perspektivet kommer
stor kraft att läggas vid att skapa möjligheter till ett fortsatt nyttjande av övningsfältet vid
Hasslum. I det längre perspektivet fortsätter arbetet med att analysera och skapa
förutsättningar för en fortsatt långsiktig utveckling av räddningstjänsten. Från och med 2018
och framåt bedöms begränsningar i att lösa uppgiften uppstå om nuvarande givna ekonomiska
ramar fortsatt kommer att gälla. Personalförsörjning kommer att vara prioriterat. Ny
förbundsdirektör tillträdde sin tjänst den 1/3 2018
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Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala
renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo,
Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. 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.
AÖS fortsätter att samla in matavfall från villahushåll och flerbostadshus. Regeringen har
beslutat att förlänga tiden till år 2020 för när målet för insamling av matavfall ska vara
uppfyllt. Målet är att samla in 50 procent av det matavfall som uppstår och vid årsskiftet
uppgår AÖS insamling till 41 procent. I Halna Åsen invigdes under året Skaraborgs första
behandlingsanläggning för toalettvatten från enskilda avlopp. AÖS medverkar som partner i
projektet, som syftar till att återföra näringsämnen från toalettvattnet till jordbruket. Under
hösten har Borreboda återvinningscentral förberetts för Grönt kort. Efter en kortare utbildning
ger Grönt kort tillgång för privatpersoner till återvinningscentralen alla dagar i veckan mellan
kl. 7-21. Intresset för Grönt kort är stort bland Törebodaborna.
Det ekonomiska resultatet för året är negativt -11,6 mnkr vilket är bättre än det budgeterade
resultatet om -16,2 mnkr. Till år 2019 har en taxehöjning genomförts som ett led i att minska
underskottet. Det kommer att krävas ytterligare taxehöjningar under åren framöver för att
balansera ekonomin.
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5 år i sammandrag
KOMMUNEN (mnkr)

2018

2017

2016

2015

2014

Verksamhetens nettokostnader
Kronor per invånare

565,6
60 742

547,0
58 110

511,5
54 213

469,7
50 543

452,2
49 848

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag

99,2%

97,9%

98,0%

97,9%

99,1%

569,9
2,0%

558,8
7,1%

522,0
8,8%

479,7
5,2%

456,1
5,8%

Finansnetto

1,3

0,9

0,8

2,5

1,3

Årets resultat
Kronor per invånare

5,6
599

12,7
1 347

11,3
1 198

12,5
1 348

5,2
577

Tillgångar
Kronor per invånare

480,8
51 632

465,0
49 398

450
47 695

440,5
47 401

389,7
42 951

Eget kapital
Kronor per invånare

272,6
29 270

267,0
28 359

254
26 921

243
26 149

230,4
25 401

Avsättningar och skulder
Kronor per invånare

208,2
22 362

198
21 039

196
20 774

197
21 199

159
17 551

57%
22%

57%
21%

56%
17%
77

55%
14%

59%
11%

56,7
44%

50,4
65%

33,8
90%

42,3
75%

26,8
91%

490
7,7%
85,9%

455
7,7%
81,3%

422
9,9%
80,8%

384
7,6%
80,1%

357
2,3%
78,3%

Utdebitering per skattekrona

21,22

21,22

21,22

21,22

21,22

Antal invånare 31/12
Förändring från föregående år

9 312
-102

9 414
-21

9 435
142

9 293
221

9 072
80

FRÅN RESULTATRÄKNINGEN

Skatteintäkter och statsbidrag
Förändring från föregående år

FRÅN BALANSRÄKNINGEN

Soliditet
Soliditet med hänsyn till alla pensioner
ÖVRIGT
Nettoinvesteringar
Självfinansieringsgrad
Personalkostnader
Förändring från föregående år
I procent av skatteintäkter och statsbidrag
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Finansiella rapporter
Redovisningsmodell och redovisningsprinciper
Upplysningar om redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning
det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed
de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat
anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande.
Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljning samt
kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som
jämförelsestörande.
Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i
enlighet med rekommendation RKR 4.2.
Övriga intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2013 upp som
en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över
anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda
värdet.
Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden
med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.
Under hösten 2017 påbörjades arbetet med att ta fram riktlinjer för övergång till
komponentavskrivningar vilket slutfördes under år 2018. Kommunens ekonomisystem har
uppgraderats i syfte att underlätta komponentredovisning.
Finansiell analysmodell
Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkning, balansräkning
samt driftredovisning. Därtill görs en särskild analys över vilka risker kommunen är
exponerad för. Den finansiella analysen ska utvärdera kontrollen över den finansiella
utvecklingen, långsiktig och kortsiktig betalningsberedskap och riskförhållande.
I den finansiella analysen görs en avstämning mot kommunens övergripande ekonomiska mål.
Från och med år 2000 gäller det så kallade balanskravet. Balanskravet kräver att kommunens
intäkter ska överstiga kostnaderna. I analysen ska kommunens förmåga att leva upp till detta
framgå.
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Övergripande principer
I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredovisningen följs ett antal
övergripande redovisningsprinciper vilka skapat ett normverk som styr innehållet i
redovisningsrapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på
antagandet av att dessa principer har följts. Principerna är följande:
Principen om pågående verksamhet





Objektivitetsprincipen
Försiktighetsprincipen
Matchningsprincipen
Principen om öppenhet

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

År 2017

År 2018

Inom 1 år

2 707

2 864

Senare än 1 år men inom 5 år

1 259

1 998

0

13

3 966

4 875

45

1 616

0

-158

45

1 458

Inom 1 år

11

308

Senare än 1 år men inom 5 år

34

1 150

0

0

45

1 458

Operationell leasing
Framtida minimileasingavgifter
förfaller enligt följande:

Senare än 5 år
Summa:
Leasing
Totala minimileasingavgifter
Framtida finansiella kostnader
Nuvärdet av
minimileasingavgifterna
Nuvärdet av minimileasingavgifter
förfaller enligt följande:

Senare än 5 år
Summa:

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning Rek 18
Förskoleavgifter debiteras innevarande månad. Äldreomsorgsavgifter debiteras månaden efter
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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 (50 tkr) som inkommit efter 18 januari 2019, men är
hänförliga till redovisningsåret 2018, har skuldbokförts och belastar 2018 års redovisning.
Redovisning av räntor
Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsåret har
bokförts som skuld respektive fordran och påverkar 2018 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 före 1998 redovisas under avsättningar i balansräkningen.
Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen
och ingår i pensionsskulden. KPA:s beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek.
Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner intjänade under år 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 11:4
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, för närvarande 46 500 kr. När det gäller anskaffning av
inventarier med naturligt samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet.
Motsvarande ska gälla anskaffning som anses vara ett led i en större investering.
Avskrivningstid

Antal år

Byggnader

15-80 år

Va-ledningar
Reningsverk/vattenverk
Inventarier

50 år
20-25 år
3-10 år

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
Årsredovisning 2018 – Töreboda kommun

37(51)

gå till. Från och med 2014 ska kommuner och landsting förhålla sig till denna nya
rekommendation. Töreboda kommun påbörjade under år 2017 arbetet med att dela upp
anläggningarna i komponenter och arbetet slutfördes under 2018 (RKR.11.4).
Skatteintäkter Rek 4.2
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos.
Lånekostnader Rek 15.1
Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till. I tillgångarnas
anskaffningsvärde ingår inga lånekostnader.
Avsättningar Rek 10.1
Avsättningar för deponi har tagits upp till del av det belopp som bedöms krävas för att reglera
förpliktelsen på balansdagen. Avsättningen avser framtida återställningskostnader för
sluttäckning av deponi och årliga driftkostnader för att ta hand om lakvatten och deponigas
samt utföra provtagningar. De årliga driftkostnaderna beräknas finnas kvar i 30 år efter
avslutad sluttäckning. Arbete med deponins sluttäckning har varit begränsat då verksamheten
väntar på tillstånd från Länsstyrelsen för det fortsatta arbetet. Jordmassor till sluttäckningen
har levererats in till anläggningen och deponin har formats rätt inför sluttäckningen. Ytan som
skall sluttäckas är 5 500 m2.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad
övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som kortfristig
skuld.
Löneskuld
Lön som utbetalas i januari året efter redovisningsperiodens slut (upparbetade löner i
december) redovisas som kortfristig skuld.
Sammanställd redovisning Rek 8.2
I den kommunala koncernen ingår kommunens bostadsbolag. Inga förändringar har skett
under året i kommunkoncernens sammansättning.
Redovisning av finansieringsanalys rek 16.2
Finansieringsanalysen redovisar betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande
verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamheten. Analysen visar
förändring av likvida medel. Upplysningar skall även lämnas om väsentliga
betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala.
Redovisning av finansiella tillgångar och skulder rek 20
Töreboda kommun har placerat 26 mnkr. Töreboda kommun beslutade om ekonomisk
placeringspolicy KF § 65/2010.
Töreboda kommun beslutade om ekonomisk placeringspolicy KF § 65/2010.Placeringsregler:
Regler för placeringsverksamheten kan delas upp i tre avsnitt: strategisk tillgångsfördelning,
taktisk tillgångsfördelning och val av värdepapper. Strategisk tillgångsfördelning ger de
övergripande riktlinjerna bl. a normalposition i den långsiktiga tillgångsfördelningen, index
och limiter för maximi- och minimi- position samt tillåtna tillgångsslag. Taktisk
tillgångsfördelning syftar till att visa vilken förvaltningsstruktur som gäller, generalist
och/eller specialist, aktiv eller passiv förvaltning samt vilka principer som gäller vid
beräkning av portföljens värde. Val av värdepapper talar om vilka limiter som gäller vid
placering i enskilda värdepapper eller värdepappersfonder. Avsättning till en portfölj som
utgörs av tillgångsslagen enligt avsnitt 4.1.2 startades under andra kvartalet 2010.
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Limiter för tillgångsslagen
Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel, som respektive tillgångsslag vid
varje tidpunkt ska få utgöras av portföljens totala marknadsvärde. I tabellen framgår även den
av kommunfullmäktige beslutade långsiktiga strategiska fördelningen mellan tillgångsslagen i
form av ”normal position”.
Tillgångsslag

Portföljens totala procent
Min

Normal

Max

Svenska räntebärande
tillgångar

40

50

60

Företagsobligationer

20

30

40

0,5 år

0

5 år

Svenska aktier

5

10

20

Utländska aktier

5

10

20

Likvida medel

0

0

10

Duration

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

Sammanställda
räkenskaper

Kommunen
Not

Verksamhetens intäkter

1

varav jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader

2018
226 520

2017

2018

2017

211 624

241 764

226 509

12 415
2

-772 853

-737 831

-785 627

-749 318

3

-19 294

-20 838

-21 463

-23 021

-565 626

-547 044

varav jämförelsestörande post
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-565 326

-545 829

Skatteintäkter

4

365 071

356 279

365 071

356 279

Generella statsbidrag och utjämning

5

204 852

202 527

204 852

202 527

4 297

11 762

4 597

12 977

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

1 958

1 975

1 858

1 809

Finansiella kostnader

7

-674

-1 058

-850

-1 330

5 582

12 680

5 606

13 455

5 582

12 680

5 606

13 455

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster (netto)
Årets resultat
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Kassaflödesrapport
Kommunen

Kassaflödesrapport (tkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Not
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
3
Justering för pensionsavsättningar
Justering för deponiavsättning
Justering för upplösning av bidrag för statlig infrastruktur
Justering för E20 avsättning
Justering fiberutbyggnad
Justering för realisationsvinster
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Sammanställda
räkenskaper

2018

2017

2018

2017

5 582
19 294
42
-647

12 680
20 838
201
-5 199
11 960
427

5 606
21 463
42
-647

13 458
23 021
201
-5 199
11 960
427

23 612

40 907

25 805

43 868

-119
9 773
33 266

24 931
8 013
73 852

-1 181
18 446
43 070

23 800
9 995
77 664

-56 724

-82 378

0

-50 383
294
-43

-53 995
294
-43

-56 724

-50 132

-82 378

-53 744

-1 361
-131
133
-1 358

-1 361
-400
133
-1 628

16 050
-1 561
-131
133
14 492

-1 561
-400
133
-1 828

-24 817
70 575
45 758

22 092
48 483
70 575

-24 816
70 575
45 758

22 092
48 483
70 575

341
-1 000

341
-1 000
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Balansräkning
Kommunen

Balansräkning (tkr)

Sammanställda
räkenskaper

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

2018

2017

2018

2017

9

330 244

297 491

440 246

383 786

10

14 183

11 314

14 192

11 378

344 427

308 805

454 437

395 164

Not

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tek.anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar & bostadsrätter

11

39 325

39 325

31 365

31 365

Långfristiga fordringar

12

8 811

8 814

8 811

8 814

Bidrag till infrastruktur

13

0

0

48 136

48 139

40 176

40 179

392 563

356 944

494 613

435 343

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

0

Omsättningstillgångar
Fordringar

14

42 472

42 353

43 032

42 949

Kortfristig placering

15

26 590

26 479

26 590

26 479

Kassa och bank

16

19 168

44 096

19 168

44 096

88 230

112 928

88 791

113 524

480 793

469 870

583 404

548 867

13 458

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

17

Årets resultat

5 582

12 680

5 606

32 151

25 074

32 151

25 074

Övrigt eget kapital

234 826

229 219

276 641

263 179

Summa eget kapital

272 558

266 973

282 247

276 637

Resultatutjämningsreserv

Avsättningar

18

Pensionsskuld

3 552

3 594

3 552

3 594

Avsättning E20

13 768

13 427

13 768

13 427

8 951

8 597

8 951

8 597

26 270

25 618

26 270

25 618

Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

19

38 681

38 934

124 609

108 812

Kortfristiga skulder

20

143 283

138 345

150 278

137 800

Summa skulder

181 964

177 279

274 887

246 612

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

480 793

469 870

583 404

548 867

Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998

167 823

170 387

167 823

170 387

Borgensförbindelser

301 483

288 695

302 851

290 126

70 000

70 000

70 000

70 000

Inom linjen

Limit checkräkningskredit
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Noter och tilläggsupplysningar
Noter och tilläggsupplysningar (tkr)

Kommunen

Sammanställda
räkenskaper

2018

2017

2018

2017

226 520
12 415

211 624

241 764

226 509

226 520

211 624

241 764

226 509

varav taxor och avgifter
bidrag
hyror och arrenden
försäljningsmedel
försäljning verksamhet

31 404
119 494
19 196
7 767
48 659

31 236
121 821
19 659
6 893
32 016

31 404
119 494
34 440
7 767
48 659

31 236
121 821
34 544
6 893
32 016

2. Verksamhetens kostnader

772 853
772 853

737 831
737 831

785 627
785 627

749 318
749 318

varav personalkostnader
pensionskostnader
hyra leasing av anläggningstillgångar
entreprenad och köp av verksamhet
bidrag och transfereringar
lokal-markhyror fast serv
bränsle energi och vatten
tele, IT och kommunikation
räkenskapsrevision
övrigt

349 590
140 185
4 414
121 461
22 053
42 274
2 700
3 353
155
86 666

326 736
127 836
3 173
117 940
33 677
41 651
2 428
2 499
155
81 737

352 027
140 264
4 414
122 902
22 053
38 701
12 067
3 601
272
89 325

328 911
127 932
3 173
119 306
33 677
37 646
11 692
2 591
279
84 111

19 294
0
19 294

20 158
679
20 838

21 463
21 463

23 021
679
23 020

367 024
-1 378
-575
365 071

357 705
492
-1 917
356 279

367 024
-1 378
-575
365 071

357 705
492
-1 917
356 279

17 560
135 306

24 032
135 124

17 560
135 306

24 032
135 124

1 483

-92

1 483

-92

1. Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande poster avser Vindkraftsbidrag
från Energimyndigheten
-Realisationsvinster

3. Avskrivningar
Planenliga avskrivningar
Nedskrivningar

4. Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Prognosavräkning föregående år
Prognosavräkning innevarande år

5. Generella statsbidrag och utjämning
Generellt statsbidrag
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Regleringsavdrag
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Kommunal fastighetsavgift
Kostnadsutjämningsavgift
Bidrag LSS-utjämning

6. Finansiella intäkter
Räntor likvida medel
Utdelning aktier och övriga värdepapper
Borgensavgifter
Räntor utlämnade lån

7. Finansiella kostnader
Räntor upplåning
Övriga räntor

8. Årets resultat, avstämning mot balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkning
Varav realisationsvinster
Resultat

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

Genomsnittlig nyttjandeperiod

17 895
726
31 883
204 852

15 567
2 434
25 462
202 527

17 895
726
31 883
204 852

15 567
2 434
25 462
202 527

63
727
1 150
18
1 958

139
720
1 094
22
1 975

138
727
975
18
1 858

148
720
918
22
1 809

173
501
674

540
518
1 058

524
326
850

989
342
1 330

5 582

12 680

5 606

13 456

5 582

12 680

5 606

13 456

297 491
50 153

268 111
47 388

383 786
75 974

352 501
51 400

-17 401
330 244

-18 008
297 491

-19 515
440 246

-20 115
383 786

34,7

29,8

35,1

32,0

11 314
1 439

11 844
45

11 378
1 439

11 984
45

3 367
-498

2 299
-2 830

3 367
-553

2 299
-2 906

14 183

11 314

14 192

11 378

8,0

8,2

7,8

8,0

8 000
24 000
1
43
32 044

8 000
24 000
1
43
32 044

24 000
1
43
24 044

24 000
1
43
24 044

10. Maskiner, inventarier och transportmedel
Ingående värde
Leasade maskiner inventarier
Nettoinvestering
Planenlig avskrivning

Genomsnittlig nyttjandeperiod
11. Aktier, andelar och bostadsrätter
Aktier
Törebodabostäder AB
Mariestad Töreboda Energi AB
Kommunaktiebolaget
Inera AB
Summa bokfört värde aktier
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Andelar
Boda bygdegårdsförening
HSB
Kommuninvest
Riksbyggen
Husbyggnadsvaror
Summa andelar
Bostadsrätter
14 st. bokfört värde
Summa aktier, andelar och bostadsrätter
Bokfört värde
12. Långfristiga fordringar
Kommuninvest-förlagslån 30 år
Föreningslån

13. Bidrag till infrastruktur
Bidrag till infrastruktur
Ack upplösning
Summa

1
1
7 236
43

1
1
7 236
43
7 280

1
1
7 236
43
40
7 320

1
1
7 236
43
40
7 320

7 280

1

1

1

1

39 325

39 325

31 365

31 365

1 600
7 211
8 811

1 600
7 214
8 814

1 600
7 211
8 811

1 600
7 214
8 814

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5 092
974
7 429
-2 772
10 874
20 876
42 472

5 687
5 731
4 414
-1 314
9 878
17 956
42 353

5 310
999
7 429
-2 772
10 874
21 192
43 032

5 934
5 731
4 414
-1 314
10 197
17 986
42 949

3 624
3 047
9 784
10 135
26 590

3 571
2 989
9 784
10 135
26 479

3 624
3 047
9 784
10 135
26 590

3 571
2 989
9 784
10 135
26 479

34 109

33 701

34 109

33 701

Medfinansiering av E20
Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 om medfinansiering
för utbyggnad av aktuella etapper av E20 med 13 mnkr.
Bidraget redovisas i balansräkningen och planerades initialt att upplösas
på 25 år. Under 2017 upplöstes dock kvarvarande medel i sin helhet.
Index uppräknas fram till utbetalningstidpunkten (prel. påbörjas
utbetalningarna under år 2019) med Trafikverkets investeringsindex
för väghållning per 2013-06-30. Avtal har undertecknats i december 2014.
14. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattekontot
Momsredovisning
Avräkning VA
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter-övriga interimsfordringar

15. Kortfristig placering
Swedish Stars
Nordea 1, SICAV-Stabila Aktier
Institutionella företagsobligationsfonden
Räntefonder

Marknadsvärde
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16. Likvida medel
Plusgiro
Bank
SBAB Placeringskonto

Utnyttjad checkkredit
Beviljad checkkredit

17. Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Anläggningskapital

18. Avsättningar
Pensionsskuld
Löneskatt
Avsättning framtida återställning av deponi
Medfinansiering utbyggnad E20
Övriga avsättningar

19. Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Skuld leasade tillgångar
Återföring av beräknad amortering
Nyupplåning under året
Ny leasing under året
Årets faktiska amorteringar
Nästa års beräknade amortering
Kreditgivare
Kommuninvest
Danske Finans
Avgår summa nästa års amortering

20. Kortfristiga skulder
Beräknad amortering
Leverantörsskulder
Moms
Personalens källskatt
Sociala avgifter
Upplupna löner
Semesterlöneskuld
Upplupna räntor
Förutbetalda skatteintäkter
Upplupen pensionskostnad individuell del
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1 129
2 844
15 194
19 168

26 700
2 257
15 139
44 096

1 129
2 844
15 194
19 168

26 700
2 257
15 139
44 096

70 000

70 000

70 000

70 000

5 582
32 151
234 826
272 558

12 680
25 074
229 219
266 973

5 606
32 151
244 490
282 247

13 458
25 074
238 105
276 637

2 858
694
7 951
13 768
1 000
26 270

2 892
702
8 597
13 427

2 858
694
7 951
13 768
1 000
26 270

2 892
702
8 597
13 427

38 934
34
1 361

40 294
44
1 678

109 947
44
2 303

1 405
-1 361
-1 658
38 681

-1 678
-1 361
38 934

108 811
34
1 561
16 050
1 405
-1 561
-1 658
124 609

38 900
1 439
-1 658
38 681

40 250
44
-1 361
38 934

124 828
1 439
-1 658
124 609

110 328
44
-1 561
108 811

1 658
26 312
632
7 530
8 972
9 403
30 043
34
3 874
14 210

1 361
23 023
289
6 762
8 167
8 028
29 114
22
3 332
14 392

1 658
31 739
647
7 576
9 022
9 403
30 370
41
3 874
14 210

1 561
25 304
289
6 814
8 225
8 028
29 339
35
3 332
14 392

25 618

25 618

-1 878
-1 561
108 811
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Upplupen löneskatt individuell del

10 540

9 863

10 540

9 863

Inkomstförskott

11 670

9 614

11 670

9 614

564

4 837

564

4 837

17 841

19 543

18 962

16 167

143 283

138 345

150 278

137 800

167 823

170 387

167 823

170 387

Koncernkonto Törebodabostäder AB
Övriga skulder och interimsskulder

21. Inom linjenposter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 inklusive löneskatt
Borgensförbindelser
Törebodabostäder AB
Riksbyggen kooperativa hyresrättsf Töreboda Äldreb
Vänerenergi AB
Förlustansvar, Egna hem
Socialnämndens borgensåtagande

85 928

70 078

85 928

70 078

175 465

178 607

175 465

178 607

40 000

40 000

40 000

40 000

91

10

91

10

0

0

0
1 368

1 431

301 483

288 695

302 851

290 126

Fastigo

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
288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de
medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemmarnas 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 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB.s totala
förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Töreboda kommuns
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 227 568 900 kronor och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 224 915 970 kronor
Ställda panter, fastighetsinteckningar
Limit checkräkningskredit
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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
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.
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Jämförelsestörande poster
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.
Utdebitering
anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt.
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Revisionsberättelse
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