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Inledning 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen upprätta en årsredovisning (Kommunallagen 

8:16). Årsredovisningen ska lämnas till kommunfullmäktige och revision. 

Kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet och godkänner årsredovisningen. 

Årsredovisningen ska redogöra för 

• utfallet av verksamheten 

• verksamhetens finansiering 

• ekonomisk ställning vid räkenskapsårets slut 

Årsredovisningen ska bestå av 

• förvaltningsberättelse 

• resultat- och balansräkning 

• kassaflödesanalys 

• redovisning av kommunkoncern 

Kommunkoncernen inkluderar såväl den verksamhet som drivs inom kommunens 

förvaltningar samt verksamhet som bedrivs i bolagsform eller inom kommunalförbund. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Husen på kanalparken som byggs i Törebodabostäders regi och som uppförts under året börjar 

nu bli färdiga. Inflyttningen beräknas ske under maj månad. Behovet av bostäder är 

fortfarande stort och det finns kö både till Bergmansgården och till närliggande 

Klockaregatan. 

Töreboda Äldrebostäder som är ett samarbete mellan Riksbyggen och kommunen planerar att 

uppföra ytterligare 36 lägenheter på parkeringen vid sidan om Bergmansgården för att kunna 

tillfredsställa efterfrågan på seniorboende. 

Det finns också en efterfrågan från privata entreprenörer om att bygga bostäder både i form av 

hyresrätter och bostadsrätter. Kommunen har lämnat option på mark till 2 företag. 

Två hundraårs jubilarer har firats under året. Först ut var Moelven Töreboda Limträ som 

firade med ägare, personal och kunder. Strax därefter var det färjan Linas tur att fylla 100 år 

som också det firades under stor uppslutning vid kanalen. 

På campingen har kommunen under vintern uppfört åtta stugor, som under skoltid är uthyrda 

till elever som går på Sötåsens naturbruksskola. Sommartid kommer de att användas till 

campinggäster. En lösning som jag hoppas gynnar både Sötåsen och ger möjlighet till 

ytterligare campinggäster att besöka Töreboda. Planen är också att förbättra tillgången till 

dusch och toalettmöjligheter på campingen genom att uppföra ytterligare en servicebyggnad. 

Turismen är den näring som växer snabbast i världen och den ökar även i vårt område. 

Kanalen och kanalområdet är en stor tillgång som vi har och den går att utveckla vidare. 

Kanalkommunerna och Kanalbolaget jobbar tillsammans för att öka turismen i området. Det 

är viktigt att samverkan fortsätter för att få mer kraft. 

Törebodas första näringslivsgala genomfördes på Gjutaren och blev en stor succé. Jag hoppas 

att det ska bli en tradition, men kanske inte varje år. En annan tradition som återkommer är 

festivalen som om allt går enligt planerna genomförs för åttonde gången 2021, och som 

traditionen ger, även en förfest sommaren 2020. 

Ett stort arbete har under året lagts ner på att ta fram en ny översiktsplan. Samråd har skett på 

olika platser i kommunen där synpunkter har samlats in på hur våra innevånare vill att 

kommunen ska utvecklas fram till 2030. Dessa synpunkter kommer nu att sammanställas och 

utmynna i ett förslag till plan. Planen ställs därefter ut för synpunkter och eventuella 

ändringar, därefter kommer kommunfullmäktige att anta planen under år 2021. 

Bredbandsutbyggnaden fortsätter och i tur står området i och runt Halna. Vänerenergi 

kommer tillsammans med det företag som bygger under våren 2020 undersöka intresset, och 

blir det tillräckligt stort så kommer byggnationen igång. Därefter kommer de kvarvarande 

som inte är anslutna i Älgarås att få frågan under hösten 2020. 

I samband med tidtabellskiftet i december fick Töreboda ytterligare några tåganslutningar. En 

mot Örebro på morgonen som t.ex. gör det möjligt att pendla och läsa på högskolan där. En 

utökning skedde även med en avgång mot Skövde på morgonen. Det innebär t.ex. att det nu 

finns 11 resmöjligheter med buss och tåg till Skövde mellan 05.30 och 09.00. Bra 

kommunikationer år viktigt för att klara kompetensförsörjningen både för företagen och i 

kommunen. 
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Den kommunala ekonomin har vänt ner fortare än vi anat och det ekonomiska resultatet för 

2019 visar en stor avvikelse jämfört med budget. Största avvikelserna finns inom individ och 

familjeomsorgen och hemvården där behoven har ökat. Även tekniska verksamheten, 

vuxenutbildningen och gymnasieskolan har avvikelser gentemot budget. Det kommer att 

krävas ett antal olika åtgärder och prioriteringar för att komma i ekonomisk balans kommande 

år. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagd kommunalskatt (kommun och region) uppgår till 32:70 kronor vilket motsvarar 

51 öre mer än genomsnittet. 

 

Ovan illustreras mandatfördelningen för mandatperioden 2019-2022. Totalt sett finns det 31 

stycken ledamöter i Kommunfullmäktige. 

Skattesats (kr) 2019 2018 2017 2016 2015

Kommun 21,22 21,22 21,22 21,22 21,22

Region 11,48 11,48 11,48 11,48 11,31

Kommunalskatt 32,70 32,70 32,70 32,70 32,53

Riket 32,19 32,12 32,12 32,10 31,99
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Ekonomi i korthet 

 
 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2019 fastställdes ett budgeterat 

resultatmål till 1,3 mnkr vilket motsvarar 0,2 % av budgeterade skatter och bidrag. 

Töreboda kommun uppvisar ett negativt resultat uppgående till -13,7 mnkr vilket är ett lägre 

resultat jämfört med föregående år (+5,6 mnkr år 2018, -6,8 mnkr exklusive 

vindkraftspremie). Resultatet motsvarar -2,4% % av skatteintäkter och generella statsbidrag 

och är 14,9 mnkr sämre än det budgeterade resultatmålet. I resultatet inkluderas förändring av 

marknadsvärdet på kommunens fondinnehav med 3,9 mnkr enligt ny redovisningslagstiftning. 

Verksamheternas ekonomiska utfall visar på såväl över- som underskott. Sammantaget 

uppvisar verksamheterna ett stort underskott och uppgår sammanlagt till -17 mnkr. Detta kan 

jämföras med föregående år då verksamheternas avvikelse gentemot budget uppgick till -10 

mnkr. Den verksamhet som redovisar störst underskott gentemot budget är individ och 

familjeomsorg som visar en negativ budgetavvikelse uppgående till -11 mnkr. Även 

äldreomsorg  (-6 mnkr), teknisk nämnd (-3 mnkr) och vuxenutbildning (-3 mnkr) uppvisar 

negativa budgetavvikelser liksom pensioner. Överskott redovisas inom ledning och utveckling 

(+3 mnkr). Överskott finns vidare inom verksamheterna kostverksamhet och grundskola. 

Skatter och bidrag visar en positiv avvikelse på +2 mnkr och värdeförändring av kommunens 

fondinnehav +3,9 mnkr. 

Balanskravsutredningen visar på ett negativt resultat uppgående till -17,5 mnkr. Motsvarande 

belopp har ianspråktagits ur resultatutjämningsreserven. 

Törebodabostäder AB redovisar ett negativt resultat uppgående till -0,1 mnkr. Koncernen 

redovisar sammantaget ett resultat uppgående till -13,8 mnkr. 

Investeringsbudgeten för 2019, inklusive ombudgeteringar, uppgick till 106 mnkr. Under året 

har 43 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. 

 

Sammanfattning Töreboda kommun År 2019 År 2018 År 2017

Årets resultat (mnkr) -13,7 5,6 12,1

Årets resultat i skatter och bidrag -2,4% 1,0% 2,3%

Skatteintäkter (mnkr) 577 570 559

Ökning av skatteintäkter (%) 1,2% 2,0% 7,0%

Nettokostnader (mnkr) 595 566 547

Ökning av nettokostnader (%) 5,3% 3,5% 6,9%

Soliditet (%) 55% 57% 57%

Likviditet (mnkr) 25 53 70

Investeringsutgifter (mnkr) 43 54 50

Långfristig låneskuld (mnkr) 68 39 39

Pensionsåtaganden (mnkr) 163 172 174

Kommunalskatt (i kronor) 21,22 21,22 21,22
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Nedanstående bild visar kommunens resultatutveckling under den senaste femårsperioden. 

 



 

Årsredovisning 2019 - Töreboda kommun 9(55) 

5 år i sammandrag 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNEN (mnkr) 2019 2018 2017 2016 2015

FRÅN RESULTATRÄKNINGEN 

Verksamhetens nettokostnader 595,3 565,6 547,0 511,5 469,7

Kronor per invånare 64 062 60 742 58 110 54 213 50 543

Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag 103,3% 99,2% 97,9% 98,0% 97,9%

Skatteintäkter och statsbidrag 576,6 569,9 558,8 522,0 479,7

Förändring från föregående år 1,2% 2,0% 7,1% 8,8% 5,2%

Finansnetto 5,1 1,3 0,9 0,8 2,5

Årets resultat -13,7 5,6 12,7 11,3 12,5

Kronor per invånare -1 470 599 1 347 1 198 1 348

FRÅN BALANSRÄKNINGEN

Tillgångar 482,3 480,8 465,0 450 440,5

Kronor per invånare 51 902 51 632 49 398 47 695 47 401

Eget kapital 266,4 272,6 267,0 254 243

Kronor per invånare 28 669 29 270 28 359 26 921 26 149

Avsättningar och skulder 215,9 208,2 198 196 197

Kronor per invånare 23 233 22 362 21 039 20 774 21 199

Soliditet 55% 57% 57% 56% 55%

Soliditet med hänsyn till alla pensioner 22% 22% 21% 17% 14%
77

ÖVRIGT

Nettoinvesteringar 43,6 56,7 50,4 33,8 42,3

Självfinansieringsgrad 19% 44% 65% 90% 75%

Personalkostnader 500 490 455 422 384

Förändring från föregående år 2,2% 7,7% 7,7% 9,9% 7,6%

I procent av skatteintäkter och statsbidrag 86,8% 85,9% 81,3% 80,8% 80,1%

Utdebitering per skattekrona 21,22 21,22 21,22 21,22 21,22

Antal invånare  31/12 9 293 9 312 9 414 9 435 9 293

Förändring från föregående år -19 -102 -21 142 221
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Viktiga händelser under året 

Töreboda befinner sig i en positiv utvecklingsfas. Byggnation av Baltzar (två åttavåningshus) 

har startat och inflyttning blir i maj 2020. 

Töreboda hade sin första Näringslivsgala i oktober. Den var mycket lyckad. 

Sommarsäsongen 2019 har varit bra för besöksnäringen. 

 

Antalet förskoleavdelningar har utökats i kommunen. En tillfällig avdelning i Moholm har 

permanentats och Kornknarren har utökats med en tillfällig avdelning. 

Huvudbiblioteket har byggt om barn- och ungdomsavdelningen. 

 

Under året har gruppbostaden Klockaren flyttat till nya mer anpassade lokaler på 

Krabbängsgården. 

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

ökat mycket snabbare än förväntat. Projektet Förebyggande team, ett samarbete mellan 

Närhälsan och kommunen, införlivas som ett permanent nytt arbetssätt. 

Framtid 

Kommunernas mycket ansträngda ekonomi kommer att dominera arbetet de närmaste åren. 

Byggnation av nya bostäder för äldre och nya förskolor samtidigt som beslut om besparingar i 

och av verksamheter. 

Samarbetet i MTG och Skaraborg fortsätter utvecklas. 

Personal- och kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga. Viktiga inslag för en positiv 

utveckling är minskad sjukfrånvaro, förbättrad fysisk förmåga och många nyanlända i arbete. 

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

livet i Töreboda och för den kommunala ekonomin. 

Besöksnäringen kommer att växa. 

Behovet av vuxenutbildning för fler kommuninvånare måste lösas samtidigt som det saknas 

pengar i den kommunens budget. 

Behovet av insatsen gruppbostad enligt LSS ökar och ytterligare ett boende behövs troligen 

senast 2022. 

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

Visionen Välkommen till framtiden - Töreboda 2030 visar färdriktningen till hur kommunen 

ska se ut i framtiden. Kommunfullmäktige styr den kvalitativa nivån i kommunen genom ett 

målpaket med nio övergripande mål. Uppföljning av målen ska ge en bild av kommunen som 

helhet och beskriva vad kommunen ska uppnå. Kommunfullmäktiges mål gäller under 

mandatperioden. Målen är indelade i fyra perspektiv: 

 Invånare/brukare 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

 Utveckling 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål är att de flesta är 

uppnådda delvis eller helt. 
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De mest positiva är att: 

 Medborgarna är nöjda med kommunens verksamhet och service. 

 Medarbetarnas uppfattning om arbetsgivaren och arbetsuppgifterna. 

 Töreboda är en företagsvänlig kommun. 

De områden som måste förbättras är: 

 Ekonomin - resultat och andel budgetansvariga med en budget i balans. 

 Bostadsbyggandet - det behövs fler bostäder anpassade för framförallt äldre. 

De finansiella målen mäter den ekonomiska ställningen på kort och lång sikt. Töreboda 

kommun har inom det finansiella perspektivet beslutat om följande mål: 

 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 läst 75 %. 

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

De finansiella målen har inte uppnåtts 2019. Det finns stora negativa budgetavvikelser inom 

verksamheterna. Andelen budgetansvariga med en budget i balans uppgår till 52 %. 
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Omvärld 

Förväntad utveckling 

Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. Skälet till detta är den 

snabba ökningen av skatteintäkter och omfattande ersättningar från staten för 

flyktingmottagande. I takt med att dessa intäkter minskat har även kommunernas ekonomi 

försämrats. Nu närmar sig slutet på den starka tillväxt som lett till högkonjunktur och toppen 

på högkonjunkturen har passerat. Den försvagning på arbetsmarknaden som började skönjas 

2019 antas fortgå också under 2020 – inte minst mot bakgrund av att den beräknade BNP-

tillväxten 2020 blir fortsatt låg. Trots en tydlig försvagning i den globala 

industrikonjunkturen, samt svag världshandel, har den svenska utrikeshandeln gått starkt 

2019. Den oväntat starka exporten följer sannolikt på den också oväntade försvagningen av 

den svenska kronan. Men att importen har ökat betydligt långsammare än exporten har också 

varit avgörande. Trots vad som möjligen kan vara ”små ljusglimtar” nyligen, i Brexit-frågan 

respektive handelskonflikten mellan USA och Kina, kvarstår osäkerhet kring dessa (och 

andra) geopolitiska frågor. Någon skarp ljusning för den globala investeringskonjunkturen är 

svårt att tänka sig i närtid. Utan en fortsatt försvagning av den svenska kronan, och i en miljö 

av fortsatt låg global BNP- och handelstillväxt 2020, räknar vi med betydligt tuffare tider för 

svenska exportnäringar. 

Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekonomiskt läge och arbetar med effektiviserings- och 

besparingsplaner för att få ihop budget och plan för perioden 2020–2023. Redan 2019 var ett 

tufft år för många kommuner, och ett nittiotal kommuner beräknas redovisa underskott. 

Dessutom förväntas läget för kommunerna bli ännu kärvare 2020. Utmaningarna är störst 

inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, ekonomiskt bistånd och särskilt boende. 
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Våra medarbetare 
Kommunens huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster inom bland annat 

äldreomsorg, barnomsorg och skola, men vi ger också annan service till dem som bor i vår 

kommun och till dem som besöker oss och då i samverkan med andra kommuner. 

Omfattningen av vårt uppdrag innebär att våra medarbetare tillsammans representerar över 

100 olika yrkestitlar; allt från de stora grupperna av omvårdnadspersonal och pedagoger, till 

andra tjänster som innehas av ett fåtal personer, exempelvis fältassistent eller badmästare. 

Avsikten med den personalekonomiska redovisningen är att ge en bild av ett antal 

personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens medarbetare. 

Ledar- och medarbetarskap 

HR-stödet inom MTG sker genom samverkansavtal där Mariestads kommun är värd. 

Samverkan trädde ikraft den 1 januari 2019. På enheten har under 2019 arbetat tio HR-

konsulter. 

Det sker fortlöpande förändrings- och utvecklingsarbete vid kommunens arbetsplatser. En 

attraktiv arbetsgivare bryr sig om alla medarbetare. Att känna uppskattning, delaktighet och 

att det finns en möjlighet till utveckling i det egna arbetet är idag minst lika viktigt som lön 

och förmåner när man väljer arbetsgivare. Motiverade och engagerade medarbetare med rätt 

kompetens är tillsammans med hälsosamma arbetsplatser en grundförutsättning för att 

kommunen ska kunna tillhandahålla medborgarnytta på ett effektivt sätt. 

Under året genomfördes en tvådagars arbetsmiljöutbildning i regi av företagshälsovården. 

Under våren genomfördes en större utbildningsinsats för kommunens chefer där kommunens 

stödfunktioner informerade om det stöd de kan ge cheferna för att underlätta deras vardag. 

Utbildningen genomfördes tillsammans med Gullspångs kommun. Samtliga chefer har även 

genomgått en utbildning i lönesättning via webb. 

Kompetensförsörjning 

Gemensam för samtliga arbetsgivare inom offentlig sektor är den framtida utmaningen att 

hitta nya medarbetare. Kompetensförsörjningsarbetet i MTG-kommunerna utgår från det 

gemensamma arbete som sker i Skaraborg på uppdrag av kommuncheferna. Arbetet innebär 

bland annat ett gemensamt deltagande på rekryteringsmässor i Västsverige. 

Kommunen har påbörjat ett projekt med representanter från verksamheterna och 

fackförbundet Kommunal med syfte att kunna erbjuda alla nyanställda inom Kommunals 

avtalsområde heltid från och med 2021. Under året har ett antal partsgemensamma möten 

genomförts samt dialogmöten i samband med arbetsplatsträffar för att skapa delaktighet från 

medarbetarna. 

Arbetsmiljö och hälsa 

Under året upphandlades nytt avtal företagshälsovård genom en gemensam upphandling för 

hela MTG. Avonova, som var den befintliga leverantören tilldelades uppdraget. Avtalet löper 

på två år med möjlighet till förlängning. I december påbörja införande av ett digitalt 

stödsystem för MTG-kommunernas systematiska arbetsmiljöarbete. 

Nytt för året är personalaktiviteten ”MTG klassikern” där Spring-time i Mariestad, 
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Riddarsprånget i Hova och Kanaljoggen i Töreboda ingår. Medarbetare från de tre 

kommunerna deltog och HR-enheten fanns på plats och bjöd på lättare tilltugg och dricka 

efteråt. 

Rökfri arbetsplats som gäller alla anställda oavsett anställningstid eller form. 

I samarbete med Folkhälsorådet har projektet Hälsa i arbetslivet med inriktning mot fysisk 

förmåga som genomförts. Projektet har initierats eftersom en del av medarbetarna har låg 

fysisk förmåga. Medarbetarenkäten visar på bra resultat när det gäller närmaste chefs 

förtroende och ett mycket bra resultat av upplevelsen av att arbetet är meningsfullt. 

Jämställdhet och mångfald 

Töreboda kommun ska sträva efter att ta till vara på alla medarbetares unika förutsättningar. 

Det är ett långsiktigt arbete. En bra mix av kvinnor och män i alla verksamheter, liksom av 

exempelvis olika etnisk, kulturell och språklig bakgrund; medarbetare med olika personlighet 

och läggning berikar och breddar vår kompetens och därmed möjligheterna att möta och 

kommunicera med våra brukare och kunder. I Töreboda kommun ska alla medarbetare 

tillförsäkras ett arbetsliv där grundläggande mänskliga värderingar och rättigheter respekteras, 

där inga grupper särbehandlas eller missgynnas och där alla individer får känna sig trygga på 

sitt arbete. Alla ska på lika villkor erbjudas anställningar, anställningsvillkor och god 

arbetsmiljö. Alla som kommer till oss ska vara väntade och välkomna. 

Kommunen i siffror 

Antal anställda 

Antalet tillsvidareanställda personer har ökat med 11 personer mellan åren 2018 och 2019. 

Förändringarna återfinns inom samtliga verksamhetsområden. 

Verksamhet 
Antal 

tillsvidareanställda 2019 

Antal 

tillsvidareanställda 2018 

IT 21 22 

Ledning och Utveckling 144 147 

Vård och omsorg 389 384 

Utbildning och kultur 313 303 

Totalt 867 856 

 

Jämställdhet 
Av kommunens anställda är 86% kvinnor och 14% män. Antalet tillsvidareanställda män är 

118 och antalet kvinnor 749. Kvinnorna utgör 86,10 procent och män 13,90 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. 

Löner 
Den genomsnittliga heltidslönen var 2019 för män 32 008 kronor per månad och för kvinnor 

29 212 kronor per månad. 
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Lönenivån är konkurrenskraftig i förhållande till länets övriga kommuner. Löneökningarna 

2019 motsvarar ca 2,5%, vilket i stort sett motsvarar nivåerna i regionen. 

Heltid - deltid 
Andelen kvinnor som arbetar deltid är 42% och bland männen arbetar 22% deltid. Jämfört 

med kommunerna i Västra Götalands län innebär det fler deltidsarbetande kvinnor samt 

jämförbart antal deltidsarbetande män. Kvinnor har i genomsnitt 90 % sysselsättningsgrad och 

män 94 %. Totalt sett är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 91 %. 

Åldersstruktur och pensionsavgångar 
Medelåldern för kommunens anställda är 45 år 2019 att jämföra med 46 år 2018. Av de 

anställda är 44,3% 50 år eller äldre, 22,1% är mellan 40 och 49 år, 21,1% är mellan 30 och 39 

år och 11,8% är yngre än 30 år. 

 

Under 2019 gick 10 anställda i pension. Under 2020 uppnår 14 personer åldern 65 eller äldre. 

Diagrammet visar den beräknade årliga pensionsavgången 2019-2028. 

Under 2019 slutade totalt 79 personer varav 27 anställda pensionerades. 

Personalomsättningen totalt var under 2019 ca 9 %. Töreboda kommun arbetar med de frågor 

som hänger samman med kompetensförsörjning och generationsväxling. 
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Mångfald och jämställdhet 
Mariestads kommun strävar efter en jämställd arbetsplats med berikande mångfald och arbetar 

utifrån värderingar i arbetsgivarens jämlikhetspolicy. Kvinnorna står för 92,5% av uttagen 

föräldrapenning och män för 7,5%. Kvinnorna står för 85% av uttagen vård av barn och män 

för 15%. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har ökat lite från 5,18 % år 2017 till 5,09 år 2018 till 5,77 % år 2019-12-31. 

Sjukfrånvaro 

i % av 

ordinarie 

arbetstid 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Fördelat mellan 

kvinnor och män 

samt på 

åldersgrupper 

I % 

      

Total 

sjukfrånvaro 
5,77 5,09 5,18 6,46 6,49 5,98 

Långtidsfrånvaro 2,50 1,81 1,91 3,10 2,73 2,55 

Sjukfrånvaro 

kvinnor 
6,35 5,44 5,68 7,14 6,98 6,08 

Sjukfrånvaro 

män 
3,41 3,95 4,01 4,10 5,94 6,89 

Sjukfrånvaro 29 

år eller yngre 
5,07 4,22 3,89 3,08 4,11 3,73 

Sjukfrånvaro 30 

- 49 år 
5,48 5,34 5,12 6,35 6,74 4,89 

Sjukfrånvaro 50 

år eller äldre 
6,42 5,28 5,95 7,38 7,10 7,16 

 

Kommunen har en målsättning på högst 5 procent sjukfrånvaro. 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 underskott år 2019 uppgående till -

118 tkr. 

Under 2019 pågick bolagets stora investering i nya bostäder som kommer avslutas under 

2020. Nya bostäder är under uppförande och ett flertal lägenheter och tvättstugor har 

totalrenoverats under året. Bolagets mål gällande boendemiljö har förbättrats och kommer 

även göra det fortsättningsvis. 

Hyresintäkterna är i stort sett enligt budget då de flesta lägenheterna varit fullt uthyrda hela 

året, endast någon månad i samband med in- och utflyttning samt vid större underhåll varit 

utan hyresintäkt. Övriga intäkter såsom skadeersättning vid utflyttning av hyresgäst har 

minskat. Underhållsinsatser har även 2019 inneburit stora kostnader men då de också är 

statushöjande så har hyresnivån justerats uppåt för de bostäder som berörs. 

Reparationskostnader har även detta år varit omfattande, en del beroende på vattenskador. Del 

av de taxebundna kostnaderna för 2019 belastas med kostnader för december 2018, som pga. 

av sen fakturering inte kom med i bokslut 2018. Bolaget har ett antal hyresgäster som inte 

betalat enligt hyreskontrakten vilket medför en väsentlig nedskrivning som påverkar resultatet 

negativt. En ytterligare orsak till det negativa resultatet är en försäljning av en tomt under 

2017, vars kostnader belastar bokslut 2019. Branden i slutet av året i en av fastigheterna 

påverkar resultat då alla reparationskostnader inte täcks av försäkringsbolaget. 

Gällande personalkostnader har i slutet av 2019 anställts en lokalvårdare på heltid, och 

tidigare köpt städning har därmed upphört och den tidigare egna städningen som utförts av 

fastighetsskötare, en tjänst som avslutas med pension i början på 2020. Bolaget står därmed 

också rustat för en ökad skötsel i samband med de nya bostäderna på Baltzar. Bolaget har från 

2019 övertagit bokföring mm som tidigare sköttes av Töreboda kommun. Detta har skett 

genom en omorganisation med befintlig personal kompletterad med konsulttjänst, som även 

medverkar vid bokslut och årsredovisning. 

Väsentliga händelser  

 Kanalparken. Byggnation av vårt nya bostadshus Baltzar inleddes med 67 nya 

lägenheter och stora gemensamma delar. Lägenheterna kommer att färdigställas under 

våren 2020. 

 Kårtorpsgatan 4, 6 och 8 Omfattande renovering av tvättstugor och ett antal 

lägenheter. 

 Björkängsgatan 10 november 2019. Brand i hus med 7 lägenheter som utrymts med 

omfattande rivning och sanering 
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Intressebolag 

VänerEnergi AB 

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

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

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

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

Resultat efter finansnetto uppgår till 32,0 mkr (36,8). Anslutningsavgifternas påverkan på 

resultatet minskar nu allt eftersom vi börjar nå slutet på bredbandsutbyggnaden. Samtidigt 

ökar avskrivningskostnaderna till följd av de senaste årens kraftiga investeringar. 

Verksamheten har bedrivits med god stabilitet och investeringsnivåerna har varit fortsatt 

höga. Verksamheten har under räkenskapsåret bedrivits helt enligt gällande bolagsordning och 

dess ändamål och syfte samt enligt gällande ägardirektiv. 

Fjärrvärmen har under året blivit medlem i ”Prisdialogen” som är fjärrvärmens nya 

kvalitetscertifiering. Certifieringen innebär att man löpande kommer att hålla dialogmöten 

med de större kunderna och där öppet redovisa sin modell för prisförändringar och arbetssätt. 

Prismodellen ska bygga på öppenhet och långsiktighet. 

Vid panncentralen i Lyrestad har det under 2019 uppförts ett nytt bränslelager för briketter, 

där taket har försetts med solceller. I anläggningen används numera briketter tillverkade vid 

vår panncentral i Töreboda. I panncentral Töreboda har det installerats en ORC-turbin som 

med spån som bränsle producerar el uteslutande för egenförbrukning. Drygt 200 MWh per år 

kan produceras på detta vis. Utbyggnaden av fibernäten börjar närma sig mål. Alla 

kampanjområden i tätorter är nu i princip färdigställda. Anslutningar i flerfamiljshus ökar 

däremot så det totala antalet nyanslutningar ser ut att bli relativt oförändrat de närmsta åren. 

Årets målsättning på 1 000 nya anslutningar blev till slut knappt 900. Samarbetet med 

Bredband Östra Skaraborg AB har utvecklats vidare mot en gemensam driftorganisation och 

under 2020 planerar VänerEnergi AB för att bli delägare i bolaget. 

Elnätet har fortsatt arbetet med att vädersäkra sina ledningar genom att gräva ned dem. De 

största investeringarna under 2019, och under de närmsta åren kommer att vara utbytet av 

samtliga 14 800 elmätare. Under året har bolaget fått besked av Energimarknadsinspektionen 

om ny intäktsram för elnätsverksamheten åren 2020 - 2023. Ramen är lägre än närmast 

föregående perioder men bedöms ändå inte inverka negativt på verksamhetens vidare 

utveckling. I projektet Electrivillage har det anlagts ytterligare ett antal nya laddningsstationer 

för elfordon runt om i kommunen. Stadskvarnen har under året sålts och turbinerna har 

monterats ned. Det återstår att riva delar av dammkonstruktionen vilket kommer att ske under 

2020. 

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). 

År 2019 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram och verksamhetsplan för 

året. Antalet insatser under året motsvarar i stort föregående år. Undantaget automatiska 



 

Årsredovisning 2019 - Töreboda kommun 19(55) 

brandlarm svarar trafikolyckorna för den största andelen larm. Arbete med säkerställande av 

övningsfältet i Hasslum i Skövde har fortsatt. Under 2019 har övnings- och 

utbildningsverksamhet kunnat bedrivas i planerad omfattning. En ökad extern efterfrågan kan 

noteras. Ekonomin har under 2019 följt planen i stort. Resultatet för året visar på ett överskott 

på ca 450 tkr. Relaterat given uppgift (att upprätta nollresultat) uppfattas det att det 

ekonomiska resultatmålet ändå kan anses uppnått. Dock noteras att överskottet i stora delar 

kan förklaras med positiv utveckling av värdepapper, ersättning för branden i Hova samt 

minskade avskrivningar till följd av framskjutna investeringar. 

Förbundsdirektören lämnade sin tjänst under hösten. Under året har antalet insatser som 

föranlett räddningstjänst i stort sett legat på förväntad nivå. Två insatser sticker dock ut; dels 

branden i två flerbostadshus i Skövde och dels den mycket omfattande och långvariga 

insatsen i Hova till följd av brand i bränsleförråd (fragmenterade byggmaterielsopor). Under 

tio dygn pågick släckinsatsen med personal på plats dygnets alla timmar. Släckningen löstes 

genom att hela byggnaden inkapslades med betong. Inga större skogs- och markbränder 

inträffade. 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 

Avfallshantering Östra Skaraborg bildades år 2000 är ett kommunalförbund som ansvarar för 

den kommunala renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping, 

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

Grönt kort har införts vid Borreboda återvinningscentral och drygt 2 300 personer har skaffat 

det gröna kortet och nästan 26 000 besök har gjorts under året. Grönt kort innebär att efter en 

kortare utbildning får privatpersoner tillgång till återvinningscentralen alla dagar i veckan 

mellan kl. 7-21. 

AÖS ekonomiska resultat för 2019 är negativt -5,4 mnkr. Det är bättre än det budgeterade 

resultatet om -9,8 mnkr. AÖS har gjort negativa resultat under flera år och underskottet har 

sin förklaring i utbyggnaden av insamling av matavfall. Till år 2019 har en taxehöjning 

genomförts som ett led i att minska det ekonomiska underskottet. Ytterligare taxehöjningar 

under åren framöver kommer att krävas för att balansera ekonomin. Trots avgiftshöjningen är 

AÖS avgifter klart lägre än genomsnittet i Sverige. 

Skaraborgs kommunalförbund 

Samtliga Skaraborgs 15 kommuner är medlemmar i Skaraborgs kommunalförbund. 

Kommunens andel baserar sig på invånarantal. Förbundet ska verka inom tillväxt- och 

utvecklingsfrågor och verksamhetsstöd och intresse-/omvärldsbevakning och vara en 

plattform för samarbete mellan medlemskommunerna. 
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God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning 

God 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. 

Balanskrav  

Balanskravet innebär att kommunens kostnader inte får överstiga intäkterna. Om resultatet i 

bokslutet är negativt, och det egna kapitalet därmed minskas, finns det en skyldighet att inom 

tre år återställa det egna kapitalet med motsvarande belopp. Vid årets slut ska en så kallad 

balanskravsutredning upprättas där intäkter och kostnader ställs mot varandra. 

Balanskravsutredning i mnkr År 2019 

  

Årets resultat -13,6 

  

Reducering av samtliga realisationsvinster -3,9 

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 -17,5 

  

Reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv 
0 

Användning av medel till 

resultatutjämningsreserv 
17,5 

  

Balanskravsresultat 0 

 

En korrigering är gjord i balanskravsutredningen - ny redovisningslagstiftning från årsskiftet 

innebär att förändring av marknadsvärdet på kommunens fondinnehav ska resultatföras (3,9 

mnkr). Balanskravsutredningen visar på ett negativt resultat uppgående till -17,5 mnkr. 

Motsvarande belopp har ianspråktagits ur resultatutjämningsreserven. 
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Resultatutjämningsreserv  

Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av 

ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för 

att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. En förutsättning för att använda medel från 

RUR är att balanskravsresultatet är negativt och att förändringen av årets underliggande 

skatteunderlag understiger den genomsnittliga. Ingående balans i resultatutjämningsreserven 

uppgick till 32,1 mnkr. 

Resultatutjämningsreserv i mnkr År 2019 

Ingående balans 32,1 

Ianspråktagande av resultatutjämningsreserv -17,5 

Utgående balans 14,6 

 

Efter ianspråktagande uppgår resultatutjämningsreserven till 14,6 mnkr. 
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Måluppföljning Töreboda 

Stabil ekonomi med budget i balans 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål att Töreboda kommun ska ha en Stabil ekonomi med budget i 

balans uppnås inte. Det finns stora negativa budgetavvikelser inom verksamheterna. 

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. 

Målet är inte uppnått. 

 

  Verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Årets resultat minst 2% 0,3% 15% 

 Reinvesteringar/avskriv

ningar och årets resultat 

finansieras med egna 

medel. 

100% 90% 90% 

 Andel budgetansvariga 

med budget i balans 

minst 75% 52% 69% 

 

Oberoende och självständighet 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål är I Töreboda kommun finns förutsättningar för såväl psykisk som 

fysiskt välbefinnande. Kommunens verksamheter bidrar till medborgarnas oberoende och 

självständighet.  
Målet uppnås nästan. Positivt att folkhälsotalen har förbättrats sen förra mätningen 2015. Utfallet 
för skolans mål måste förbättras. 

 

  Verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Gymnasieelever med 

examen eller 

studiebevis inom 4 år 

minst 85% 70% 82% 

 Resultaten på nationella 

prov i åk 3 förbättras. 

minst 80% 94% 118% 

 Resultaten på nationella 

prov i åk 6 förbättras 

minst 85% 84% 98% 

 Nyanlända som efter 

etableringsuppdraget 

minst 50% 51% 102% 
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  Verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

börjat arbeta eller 

studera 

 Elever i åk 9 som är 

behöriga till 

yrkesprogram, 

kommunala skolor 

minst 80% 78% 98% 

 Ej återaktualiserade 

personer med 

försörjningsstöd ett år 

efter avslutat 

försörjningsstöd, andel 

(%) 

minst 80% 72% 90% 

 Andel hushåll som 

uppbär försörjningsstöd 

minskar, andel (%) 

högst 8% 7% 112% 

 Andelen elever åk f-9 

som har åtgärdsprogram 

minskar, andel (%) 

högst 5% 8% 36% 

 Andelen barn som 

berörs när föräldrar 

genomför den generella 

föräldrautbildningen 

ABC som Töreboda 

erbjuder, andel (%) 

minst 8% 7% 85% 

 Andelen invånare 65 år 

och äldre som har 

hemtjänst eller bor i 

särskilt boende 

12% 11% 106% 

 Andel personer som 

upplever bra självskattat 

hälsotillstånd 

74% 68% 92% 

 Andel personer som 

upplever psykiskt 

välbefinnande 

84% 86% 102% 

 Andelen invånare med 

fetma minskar 

18% 18% 100% 

 Deltagare vid AMU 

som börjat arbeta eller 

studera 

minst 50% 65% 130% 

 Användandet av 

narkotika minskar. 

Andel ungdomar som 

någon gång provat 

4% 4% 100% 

 Användandet av 

alkohol minskar. 

Andel ungdomar med 

frekventa 

alkoholvanor. 

12% 19% 42% 
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Trygg och säker kommun 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål I Töreboda kommun kan man bo och verka i en trygg och säker 

miljö uppnås nästan trots att måltalen är högt satta. Det som drar ner måluppfyllelsen är 

andelen skolelever i årskurs 9 som känner sig trygga. Andelen vid mättillfället var 79 % 

jämfört med måltalet 93 %. 

 

  Verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Trygghet i hemtjänsten minst 95% 93% 98% 

 Trygghet i särskilt 

boende 

minst 95% 91% 96% 

 Trygghet i åk 5 minst 95% 93% 98% 

 Trygghet i förskolan minst 95% 100% 105% 

 Trygghet i åk 9 minst 93% 79% 85% 

 Trygga medborgare minst 58% 50% 86% 

 Trygghet i gruppbostad 

LSS 

minst 95% 90% 95% 

 Trygghet på fritidshem minst 95% 94% 99% 

 Trygghet inom 

personlig assistans 

minst 95% 86% 90% 

 Trygghet i HVB och 

familjehem för barn 

minst 90% 93% 103% 

Nöjd med kommunens insatser och service 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål Medborgarna är nöjda med kommunens verksamhet och service 

uppnås. Förbättringsområden som bör ägnas särskild uppmärksamhet är: 

 maten i särskilt boende 

 nöjda elever i årskurs 9 

 

  Verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Nöjd med hemtjänsten minst 95% 98% 103% 

 Nöjd med maten på 

särskilt boende 

minst 85% 75% 88% 

 Svar på e-post 90% 59% 66% 



 

Årsredovisning 2019 - Töreboda kommun 25(55) 

  Verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Väntetid till särskilt 

boende 

30 dagar 48 dagar 40% 

 Nöjd med särskilt 

boende 

minst 95% 84% 88% 

 Väntetid för beslut om 

försörjningsstöd 

10 dagar 3 dagar 170% 

 Nöjda med förskolan minst 90% 100% 111% 

 Plats på förskola på 

önskat placeringsdatum 

70% 87% 124% 

 Nöjda elever i åk 5 minst 90% 89% 99% 

 Nöjda med skolmaten minst 90% 89% 99% 

 Nöjda gäster i 

Björkängens restaurang 

och café 

minst 95% 98% 103% 

 Nöjda elever i åk 9 minst 90% 64% 71% 

 Nöjda 

biblioteksbesökare 

minst 85% 93% 109% 

 Brukare inom 

socialpsykiatrin är nöjda 

med daglig 

sysselsättning 

   

 Brukare inom LSS 

känner sig nöjda med 

daglig verksamhet 

minst 90% 91% 101% 

 Väntetid avseende 

boende enl. LSS 

högst 90 dagar 24 dagar 173% 

 Deltagande i 

kulturskolan 

35% 42% 120% 

 Förbättrad situation 

efter kontakt med 

socialtjänst 

80% 100% 125% 

Attraktiv arbetsgivare 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare 

uppnås. Sjukfrånvaron har ökat inom vård och omsorg, vilket uppmärksammas. Övriga 

verksamheter har minskad eller fortsatt låg sjukfrånvaro. 

 

  Verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Känner till 

värdegrunden 

85% 84% 99% 
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  Verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Andel legitimerade 

lärare 

minst 90% 81% 90% 

 God hälsa och låg 

sjukfrånvaro 

5% 5,7% 86% 

 Gott ledarskap minst 85% 80% 94% 

 Känner till 

arbetsplatsens mål 

minst 85% 86% 101% 

 Motiverad på arbetet minst 85% 89% 105% 

 Andel legitimerade 

förskollärare 

minst 66% 61% 92% 

 Andelen pedagogiskt 

utbildad personal inom 

fritidshem 

minst 50% 55% 111% 

 Andel personal inom 

äldreomsorgen som har 

rätt kompetens 

minst 90% 94% 105% 

 Andel personal inom 

LSS och socialpsykiatri 

som har rätt kompetens 

minst 90% 99% 110% 

 Socialsekreterare som 

arbetar inom barn- och 

ungdom har rätt 

kompetens 

100% 100% 100% 

Företagsvänlig kommun - ge alla förutsättningar till egenförsörjning 

 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål: 

Töreboda är en företagsvänlig kommun, som uppmuntrar nytänkande och entreprenörskap. 

Alla i arbetsför ålder ges förutsättningar till egenförsörjning. 

Målet uppnås helt. Mycket glädjande resultat bakom alla verksamhetsmål. 

 

  Verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Invånare 25-64 år med 

eftergymnasial 

utbildning. 

minst 27% 33% 123% 

 Invånarna bedömer att 

det finns bra möjligheter 

att få arbete inom 

rimligt avstånd. 

minst 50% 58% 116% 
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  Verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Nystartade företag per 

år 

minst 4,5 6,3 140% 

 Rankingen i Svenskt 

Näringslivs 

företagsklimat 

75 68 109% 

 Antalet privata 

arbetstillfällen 

minst 1 750 1 823 104% 

 Antalet privata 

arbetsställen 

minst 1 300 1 293 99% 

 

Trivsamt boende 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla generationer 

i attraktiva miljöer uppnås inte alls. Det byggs för få bostäder. Nu väntar vi på att Baltzar blir 

färdigt och klart för inflyttning, men det behövs fler bostäder än så. 

 

  Verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Fler bostäder uppförs 20 st. 2 st. 10% 

 Invånare upplever att 

det är lätt att hitta ett bra 

boende 

5,5 5,2 94% 

 

Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål: 

Töreboda kommun driver aktivt omställningen mot ett koldioxidneutralt och ekologiskt 

hållbart samhälle.  

Målet för kommunens verksamheter kan anses som delvis uppnått. Målet kan behöva 

kompletteras med fler verksamhetsmål. Glädjande är att kommunens verksamheter i stor 

utsträckning källsorterar avfall inklusive matavfall, vilket är nytt för i år. Senast under första 

halvåret 2020 kommer samtliga kommunala verksamheter ha källsortering inklusive 

matavfall. Kommunen har i dagsläget 55 personbilar. 41 av bilarna är el/bensinhybrider och 

icke-laddningsbara, de drivs med bensin och laddar batterierna genom energiåtervinning vid 

inbromsning. Elmotorn bidrar därför primärt till att sänka bensinförbrukningen och de räknas 

inte som personbilar som drivs med förnybara bränslen. Eftersom de är miljöbilar är resultatet 

bättre än utfallet. Resultatet måste förbättras med fler laddningsstolpar och fler laddningsbara 

elbilar. 
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  Verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Kommunalt använda 

personbilar drivs med 

förnybara bränslen 

minst 10% 2% 20% 

 Kommunens egna 

lokaler värms upp med 

hjälp av fossilfria 

bränslen 

100% 100% 100% 

 Den el som används i 

kommunen är förnybar 

och lokalt producerad. 

minst 50% 100% 200% 

 Sorterar avfall och 

arbetar för att minska 

andelen avfall 

minst 75% 75% 100% 

Turism- och besöksnäring 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges mål Vi ser turism- och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad 

omsättning är uppnått. 

2019 uppgick antal anställda inom turismberoende branscher till 112 stycken, vilket är 13 fler 

än 2018. 

 

  Verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Andel besökare/gäster 

som är mycket 

nöjda/ganska nöjda med 

sitt besök i Töreboda 

kommun uppgår till 

minst 98%. 

minst 98% 99% 101% 

 Antal sysselsatta i 

turismberoende 

branscher 

minst 120 st. 112 st. 93% 

 

 

 

 

 



 

Årsredovisning 2019 - Töreboda kommun 29(55) 

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). 

Uppföljning av finansiella mål 

Resultatmål 
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2019 fastställdes ett budgeterat resultat 

till 1,3 mnkr vilket motsvarar 0,2 % av budgeterade skatter och bidrag. Töreboda kommun 

uppvisar ett negativt resultat uppgående till -13,7 mnkr vilket är ett lägre resultat jämfört med 

föregående år (+5,6 mnkr år 2018, -6,8 mnkr exklusive vindkraftspremie). Resultatet 

motsvarar -2,4% % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är 14,9 mnkr sämre än det 

budgeterade resultatmålet. Årets resultat över den senaste treårsperioden uppgår till 0,3%. 

Resultatmålet har inte uppnåtts. 

Andelen budgetansvariga med en budget i balans 
Andel budgetansvariga med budget i balans uppgick till 52% (53% år 2018). 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 43 mnkr av investeringsanslagen förbrukats inklusive VA-investeringar. Detta 

är en lägre nivå jämfört med föregående år (54 mnkr). Bland större redovisade 

investeringsprojekt under året kan nämnas delprojekt studentbostäder. Målet är uppnått till 

90%. 

Bedömning av finansiella mål 
En samlad bedömning är att kommunen inte lever upp till de av kommunfullmäktige 

beslutade finansiella målen om god ekonomisk hushållning. Det är nödvändigt att omgående 

genomföra en översyn och anpassning av verksamheternas nettokostnader för att nå en budget 

i balans. 
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Ekonomisk utveckling 

Resultat 

Töreboda kommun uppvisar ett negativt resultat uppgående till -13,7 mnkr vilket är ett lägre 

resultat jämfört med föregående år (+5,6 mnkr år 2018, -6,8 mnkr exklusive 

vindkraftspremie). Resultatet motsvarar -2,4% % av skatteintäkter och generella statsbidrag 

och är 14,9 mnkr sämre än det budgeterade resultatmålet. I resultatet inkluderas förändring av 

marknadsvärdet på kommunens fondinnehav med 3,9 mnkr enligt ny redovisningslagstiftning. 

Belopp i mnkr ÅR 2019 År 2018 År 2017 

Årets resultat -13,7 5,6 12,7 

Jämförelsestörande 

post vindkraftpremie 
0 12,4 0 

Resultat efter 

jämförelsestörande 

post 

-13,7 -6,8 12,7 

 

Skatte- och statsbidragsutvecklingen 

Skatter och bidrag visar på en positiv avvikelse på 2 mnkr beroende på att beskattningsutfallet 

för 2018 blev bättre än väntat vilket gav effekt 2019. 

Sysselsättningen är ännu hög men enligt SKL:s bedömning visas det tecken på en försvagad 

arbetsmarknadskonjunktur, vilket i nuläget medför att endast små revideringar av prognoserna 

för realekonomin i år och nästa år görs. SKL:s bedömning för åren 2019-2020 är en låg BNP-

tillväxt samt en period med vikande sysselsättning. Skatteunderlagets tillväxt visar att 

beräkningar för 2021 och 2022 bygger på förutsättningen att högkonjunkturen upphör mot 

slutet av 2020 och att den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans från och med 

2021. Det betyder en fortsatt svag skatteunderlagstillväxt 2021 med anledningen av att 

arbetade timmar fortsätter att minska. 

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen 

Nedan redovisas nyckeltal som visar den finansiella ställningen över de senaste 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 mnkr År 2019 År 2018 År 2017 

Verksamhetens 

nettokostnad 
595,3 565,6 547,1 

Skatter och bidrag 576,6 569,9 558,8 
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Belopp i mnkr År 2019 År 2018 År 2017 

Verksamhetens andel 

av skatter och bidrag 
103,3% 99,2% 97,9% 

 

Tabellen ovan visar att det råder obalans mellan verksamheternas nettokostnader och skatter 

och bidrag för andra året i rad (i resultatet 2018 ingår vindkraftspremie - exklusive 

vindkraftspremie uppgick nettokostnadernas andel av skatter och bidrag till 101,4 % detta år). 

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare 

än de intäkter som kommunen får genom skatter och statsbidrag. 

Förändring i % 

jämfört med 

föregående år 

År 2019 År 2018 År 2017 

Nettokostnadernas 

utveckling 
5,3% 3,4% 6,9% 

Skatte- och 

statsbidragsutvecklingen 
1,2% 2,0% 7,0% 

 

Av ovanstående tabell kan man utläsa hur styrningen har varit över kommunens resurser över  

de senaste åren. För år 2019 har verksamheternas nettokostnader ökat med 5,3 % jämfört med 

föregående år. Samtidigt ökade skatteintäkterna och statsbidragen med 1,2 %. Denna 

utveckling har under året också fått genomslag då verksamheterna uppvisar stora negativa 

budgetavvikelser. 

 

Den framtida utvecklingen av statsbidragen förväntas nu bromsas upp markant från och med 

år 2019 och framåt. För att klara av framtidens utmaningar (demografi samt nettokostnadernas 

utveckling i förhållande till skatter och bidrag) krävs strukturella åtgärder och 

effektiviseringar, förändrade arbetssätt, samverkan med andra kommuner och organisationer, 

sänkt ambitionsnivå, ifrågasättande av befintliga verksamheter mm. 
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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 långfristiga skulder uppgående till 68 mnkr, inklusive skuld på leasade 

tillgångar. Finansnettot (exklusive marknadsvärde på kommunens finansiella tillgångar) har 

ökat marginellt jämfört med föregående år och 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. 

Soliditeten utveckling den senaste femårsperioden framgår av nedanstående diagram: 

 

Soliditeten är i jämförelse med föregående sjunkit och uppgår till 55 %. När hänsyn är tagen 

till samtliga skulder, dvs. inklusive samtliga pensioner vilka redovisas utanför 

balansräkningen under ansvarsförbindelser, förändras soliditeten från 55 % 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. Under 2019 lånade kommunen upp 30 

mnkr. För att förbättra soliditeten måste kommunen förbättra resultatet. 
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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 163 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 
År 2019 År 2018 

Avsättningar (inklusive 

särskild löneskatt) för 

pensioner (inklusive 

förtroendevalda) 

4 4 

Ansvarsförbindelser 

(inklusive särskild 

löneskatt) 

159 168 

Finansiella placeringar 

avseende pensionsmedel 
0 0 

Återlånade medel 163 174 

 

Likviditet  

Likviditeten är ett mått på vilken handlingsberedskap kommunen har på kort sikt. De likvida 

medlen uppgick vid årets slut till 25 mnkr vilket är en minskning jämfört med föregående år 

(53 mnkr). Utav dessa medel är 26 mnkr placerade i fonder (marknadsvärde 38 mnkr). Fr o m 

2019 redovisas fondinnehavet till marknadsvärde - inte anskaffningsvärde. 

 

Den överlikviditet på 15 mnkr som under 2018 varit placerade hos SBAB ianspråktogs redan 

under januari 2019. Saldot på kommunens bankkonto uppgick vid årsskiftet till -16 mnkr. 
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Kommunens checkräkningskredit uppgår till 70 mnkr. Under året har nyupplåning med 30 

mnkr genomförts. Nyupplåning kommer att behöva genomföras under 2020. 

Långfristiga lån 

Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 67,6 mnkr. Under 2019 lånades 30 mnkr upp. 

Amortering på befintlig låneskuld uppgick under 2019 till 1,4 mnkr. De upptagna lånen har 

sammantaget en kapitalbindning på 2,8 år och en räntebindning på 2,8 år. Genomsnittsräntan 

på lånen uppgick under 2019 till 0,57 %.  

Koncernens låneskuld uppgår till 270,5 mnkr (Töreboda kommun 67,6, Törebodabostäder AB 

202,9 mnkr). 

Borgensförbindelser 

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

periodens utgång uppgår borgensförbindelserna till 415 mnkr (301 mnkr 2018). Av dessa är 

163 mnkr upptagna lån gentemot Töreboda äldrebostäder, Törebodabostäder AB 203 mnkr 

och VänerEnergi AB 40 mnkr. Det beslutade borgensåtagandet gentemot Töreboda 

äldrebostäder uppgår till 200 mnkr och för Törebodabostäder AB uppgår borgensåtagandet till 

260 mnkr samt för VänerEnergi AB till 40 mnkr. 
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Finansiella rapporter 

 

Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 

Upplysningar om redovisningsprinciper 
Redovisningen 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. 

Förändrade redovisningsprinciper 
Från och med 2019 tillämpas RKR R7 Finansiella tillgångar och skulder. Medel som innehas 

för att generera avkastning eller värdestegring ska värderas till verkligt värde. Det innebär att 

de kortfristiga placeringar som tidigare värderats till anskaffningsvärde från och med 2019 

värderas till marknadsvärde. Justering har gjorts mot det egna kapitalet enligt RKR R12 Byte 

av redovisningsprincip. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya 

principen. 

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

under året i kommunkoncernens sammansättning. Sammanställd redovisning gör i samban 

med årsredovisning. 

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 R2. 

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. 
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Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 

Avskrivningstid Antal år 

Byggnader 15-80 år 

Va-ledningar 50 år 

Reningsverk/vattenverk 20-25 år 

Inventarier 3-10 år 

 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs 

sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. 

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod tillämpas 

komponentavskrivningar. I slutet av år 2013 utgav RKR rekommendation 11.4 med ett 

explicit krav på komponentredovisning som gäller från och med år 2014. Under våren 2014 

utgav RKR ett yttrande där vissa förtydliganden om hur en successiv anpassning till 

rekommendationen kan gå till. Från och med 2014 ska kommuner och landsting förhålla sig 

till denna nya rekommendation. Töreboda kommun påbörjade under år 2017 arbetet med att 

dela upp anläggningarna i komponenter och arbetet slutfördes under 2018 (RKR.11.4). 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Beloppsgränsen är ett basbelopp, för närvarande 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. 

Finansiell analysmodell 

Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultaträkning, balansräkning 

samt driftredovisning. Därtill görs en särskild analys över vilka risker kommunen är 

exponerad för. Den finansiella analysen ska utvärdera kontrollen över den finansiella 

utvecklingen, långsiktig och kortsiktig betalningsberedskap och riskförhållande. I den 

finansiella analysen görs en avstämning mot kommunens övergripande ekonomiska mål. Från 

och med år 2000 gäller det så kallade balanskravet. Balanskravet kräver att kommunens 

intäkter ska överstiga kostnaderna. I analysen ska kommunens förmåga att leva upp till detta 

framgå. 

Övergripande principer 

I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredovisningen följs ett antal 

övergripande redovisningsprinciper vilka skapat ett normverk som styr innehållet i 

redovisningsrapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på 

antagandet av att dessa principer har följts. Principerna är följande: 

Principen om pågående verksamhet 

 Objektivitetsprincipen 

 Försiktighetsprincipen 

 Matchningsprincipen 
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 Principen om öppenhet 

De principer som tillämpas leder till att en återhållsam bild av kommunernas ekonomi 

redovisas. Detta innebär exempelvis att skuldredovisning ska ske i enlighet med såväl 

försiktighetsprincipen som matchningsprincipen. Vidare innebär de etablerade principerna att 

värdering av tillgångar ska ske med försiktighet. En tillämpning av god redovisningssed 

innebär således att den ekonomiska redovisningen ger en försiktig och restriktiv beskrivning 

av utvecklingen och situationer. Redovisningen anger en miniminivå för det ekonomiska 

läget. 

Tillämpning av redovisningsprinciper 

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

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

bokslut och redovisning. 

Redovisning av hyres/leasingavtal Rek 5  

Leasingavgifter i tkr År 2018 År 2019 

Operationell leasing   

Framtida 

minimileasingavgifter 

förfaller enligt följande: 

  

Inom 1 år 2 864 5 504 

Senare än 1 år men inom 5 år 1 998 6 121 

Senare än 5 år 13 10 

Summa: 4 875 11 635 

Leasing   

Totala minimileasingavgifter 1 616 1 951 

Framtida finansiella kostnader -158 -152 

Nuvärdet av 

minimileasingavgifterna 

1 458 1 799 

Nuvärdet av 

minimileasingavgifter 

förfaller enligt följande: 

  

Inom 1 år 308 450 

Senare än 1 år men inom 5 år 1 150 1 349 

Senare än 5 år 0 0 

Summa: 1 458 1 799 

 

Från och med 2019-01-01 redovisas de leasingavtal som träder i kraft under år 2019 som 

leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR R5. 

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning Rek 2 

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 17 januari 2020, men är 

hänförliga till redovisningsåret 2019, har skuldbokförts och belastar 2019 års redovisning. 

Redovisning av räntor 

Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsåret har 

bokförts som skuld respektive fordran och påverkar 2019 års resultat. 

Redovisning av pensionsförpliktelser Rek 9 

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 från 1998 redovisas 

under avsättningar i balansräkningen. Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som 

finansiell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionsskulden. KPA:s beräkning har 

använts för att ta fram skuldens storlek. Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner 

intjänade under år 2019 redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen och är 

upptagna som kortfristig skuld i balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som 

uppkommit före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 

Investeringsregler antagna av Kommunfullmäktige 2015 (Lednings- och styrprinciper)  

Skatteintäkter Rek 2 

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

Lånekostnader  

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

anskaffningsvärde ingår inga lånekostnader. 

Avsättningar Rek 9 

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

förpliktelsen på balansdagen. Avsättningen avser framtida återställningskostnader för 

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

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

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

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

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

skall sluttäckas är 5 500 m2. 

Semesterlöneskuld 

Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad 

övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som kortfristig 

skuld. 
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Löneskuld 

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

december) redovisas som kortfristig skuld. 

Redovisning av finansieringsanalys rek 13 

Finansieringsanalysen redovisar betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande 

verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamheten. Analysen visar 

förändring av likvida medel. Upplysningar skall även lämnas om väsentliga 

betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala. 

Redovisning av finansiella tillgångar och skulder rek 7 

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

placeringspolicy KF § 65/2010. 

Placeringsregler: Regler för placeringsverksamheten kan delas upp i tre avsnitt: strategisk 

tillgångsfördelning, taktisk tillgångsfördelning och val av värdepapper. Strategisk 

tillgångsfördelning ger de övergripande riktlinjerna bl. a normalposition i den långsiktiga 

tillgångsfördelningen, index och limiter för maximi- och minimi- position samt tillåtna 

tillgångsslag. Taktisk tillgångsfördelning syftar till att visa vilken förvaltningsstruktur som 

gäller, generalist och/eller specialist, aktiv eller passiv förvaltning samt vilka principer som 

gäller vid beräkning av portföljens värde. Val av värdepapper talar om vilka limiter som gäller 

vid placering i enskilda värdepapper eller värdepappersfonder. Avsättning till en portfölj som 

utgörs av tillgångsslagen enligt avsnitt 4.1.2 startades under andra kvartalet 2010. Från och 

med 2019 värderas dessa tillgångar till verkligt värde. Se avsnitt ”Förändrade 

redovisningsprinciper” ovan. 

Limiter för tillgångsslagen 

Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel, som respektive tillgångsslag vid 

varje tidpunkt ska få utgöras av portföljens totala marknadsvärde. I tabellen framgår även den 

av kommunfullmäktige beslutade långsiktiga strategiska fördelningen mellan tillgångsslagen i 

form av ”normal position”. 

Tillgångsslag Portföljens totala procent 

 Min Normal Max 

Svenska räntebärande 

tillgångar 
40 50 60 

Företagsobligationer 20 30 40 

Duration 0,5 år 0 5 år 

Svenska aktier 5 10 20 

Utländska aktier 5 10 20 

Likvida medel 0 0 10 

 

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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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 
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är finansiella intäkter minus finansiella kostnader. 

Finansieringsanalys 
visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt 

finansiering och därmed likviditetsförändringar. 

Intern ränta 
är en intern ersättning mellan finansförvaltningen och verksamheten för det kapital som 

nyttjas. 

Jämförelsestörande 
poster avser händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att 

uppmärksamma vid jämförelser mellan åren. 

Kapitalkostnader 
är periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning dels av ränta. Är en intern post. 

Kortfristig placering 
pengar som placerats i fonder på kort sikt. 

Likvida medel 
består av kassa, plusgiro och bankmedel. 

Långfristiga fordringar och skulder 
är skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen. 

Löneskatt 
är skatt på pensionsförmåner till anställda 

Omsättningstillgångar 
är tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för 

stadigvarande bruk. 

Periodisering 
innebär en fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod till vilken de hör. 

Rörelsekapital 
är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens 

finansiella styrka. 

Soliditet 
är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala 

tillgångarna som finansierats med egna medel. 

Utdebitering 
anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt. 
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Resultaträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 208 669 226 520 224 750 241 764

varav jämförelsestörande post 12 415

Verksamhetens kostnader 2 -781 961 -772 853 -795 299 -785 627

varav jämförelsestörande post

Avskrivningar 3 -22 036 -19 294 -24 196 -21 463

Verksamhetens nettokostnader -595 329 -565 626 -594 746 -565 326 

Skatteintäkter 4 377 917 365 071 377 917 365 071

Generella statsbidrag och utjämning 5 198 651 204 852 198 651 204 852

Verksamhetens resultat -18 761 4 297 -18 178 4 597

Finansiella intäkter 6 5 719 1 958 5 542 1 858

Finansiella kostnader 7 -615 -674 -931 -850

Resultat efter finansiella poster -13 657 5 582 -13 566 5 606

Extraordinära poster (netto) -209

Årets resultat 8 -13 657 5 582 -13 775 5 606

Resultaträkning (tkr) Kommunen Sammanställda räkenskaper
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Balansräkning 

 

Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR

2019 2018 2019 2018

Anläggningstillgångar Not

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tek.anläggningar 9 351 394 330 244 578 908 440 246

Maskiner och inventarier 10 14 295 14 183 14 295 14 192

Summa materiella anläggningstillgångar 365 689 344 427 593 203 454 437

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar & bostadsrätter 11 39 325 39 325 31 365 31 365

Långfristiga fordringar 12 8 743 8 811 8 743 8 811

Summa finansiella anläggningstillgångar 48 067 48 136 40 107 40 176

Summa anläggningstillgångar 413 756 392 563 633 311 494 613

Omsättningstillgångar

Fordringar 13 43 241 42 472 43 989 43 032

Kortfristig placering 14 37 995 34 109 37 995 34 109

Kassa och bank 15 -12 669 19 168 -12 671 19 168

Summa omsättningstillgångar 68 567 95 749 69 313 96 309

SUMMA TILLGÅNGAR 482 324 488 312 702 623 590 923

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16

Årets resultat -13 657 5 582 -13 775 5 606

Resultatutjämningsreserv 14 608 32 151 14 608 32 151

Övrigt eget kapital 265 469 242 345 275 157 252 009

Summa eget kapital 266 420 280 077 275 991 289 766

Avsättningar 17

Pensionsskuld 3 677 3 552 3 677 3 552

Avsättning E20 13 947 13 768 13 947 13 768

Övriga avsättningar 8 829 8 951 8 829 8 951

Summa avsättningar 26 453 26 270 26 453 26 270

Skulder

Långfristiga skulder 18 67 531 38 681 270 458 124 609

Kortfristiga skulder 19 121 920 143 283 129 722 150 278

Summa skulder 189 451 181 964 400 180 274 887

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 482 324 488 312 702 623 590 923

Inom linjen 20

Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 159 247 167 823 159 247 167 823

Borgensförbindelser 415 052 301 483 415 072 302 851

Limit checkräkningskredit 70 000 70 000 70 000 70 000

Kommunen
Sammanställda 

räkenskaper
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Kassaflödesanalys 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kassaflödesrapport (tkr)

Budget

 2019 2018 2019 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not

Årets resultat -13 657 5 582 8 836 -13 775 5 606

Justering för av- och nedskrivningar 3 22 376 19 294 20 000 24 536 21 463

Justering för pensionsavsättningar 125 42 125 42

Justering för deponiavsättning -122 -647 -122 -647

Justering för upplösning av bidrag för statlig infrastruktur 520

Justering för E20 avsättning 179 341 179 341

Justering fiberutbyggnad 0 -1 000 0 -1 000

Justering för realisationsvinster -3 886 -3 886

Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital 5 015 23 612 29 356 7 057 25 805

Ökning/minskning förråd och varulager

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -769 -119 -932 -1 181

Ökning/minskning kortfristiga skulder -21 363 9 773 -20 453 18 446

Medel från den löpande verksamheten -17 117 33 266 29 356 -14 328 43 070

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -43 606 -56 724 -44 580 -163 154 -82 378

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -209

Investering i finansiella anläggningstillgångar -34 139 0 -34 139

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Värdering finansiella tillgångar verkligt värde 14 7 519 7 519

Medel från investeringsverksamheten -77 745 -49 206 -44 580 -197 502 -74 859

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 30 199 147 165 16 050

Amortering av skuld -1 350 -1 361 -1 616 -1 350 -1 561

Ökning av långfristiga fordringar -65 -131 -65 -131

Minskning av långfristiga fordringar 133 133 133 133

Medel från finansieringsverksamheten 28 917 -1 358 -1 616 145 883 14 492

ÅRETS KASSAFLÖDE -65 945 -17 298 -16 840 -65 948 -17 297

Likvida medel vid årets början 53 277 70 575 53 277 53 277 70 575

Likvida medel vid årets slut -12 668 53 277 36 437 -12 671 53 277

Sammanställda 

räkenskaper
Kommunen
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Driftredovisning 

Driftredovisningen visar utfallet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas 

driftredovisning visar nettoavvikelser, dvs. intäkter i förhållande till kostnader. 

 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens 

verksamheter klarar att bedriva sin verksamhet inom beslutade budgetramar. 

Verksamheternas ekonomiska utfall visar på såväl över- som underskott. Sammantaget 

uppvisar verksamheterna ett stort underskott och uppgår sammanlagt till -17 mnkr. Detta kan 

jämföras med föregående år då verksamheternas avvikelse gentemot budget uppgick till -10 

mnkr. Den verksamhet som redovisar störst underskott gentemot budget är individ och 

familjeomsorg som visar en negativ budgetavvikelse uppgående till -11 mnkr. Även 

äldreomsorg (-6 mnkr), teknisk nämnd (-3 mnkr) och vuxenutbildning (-3 mnkr) uppvisar 

negativa budgetavvikelser liksom pensioner. Överskott redovisas inom ledning och utveckling 

Driftredovisning Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Budgetavvikelse
 

Politisk verksamhet 6 727 6 407 6 161 246

Ledning och utveckling 32 052 27 594 25 045 2 549

Kostenhet -446 252 -682 934

Köp från ekonominämnd 4 294 4 522 4 298 224

Köp från It-nämnd 4 189 4 173 4 217 -44

Köp från lönenämnd 2 142 2 430 2 235 195

Köp från Miljö- och byggnadsnämnd 3 330 3 495 3 318 177

Räddningstjänst 6 725 7 025 7 037 -12

Teknisk verksamhet exkl. VA 28 759 29 973 32 600 -2 627

Barnomsorg 51 271 54 001 54 109 -108

Grundskola 115 818 113 626 112 649 977

Gymnasieskola 44 492 45 379 46 631 -1 252

Vuxenutbildning 11 627 7 371 10 660 -3 289

Arbetsmarknadsåtgärder 3 959 3 197 2 972 225

Kultur och fritidsverksamhet 15 039 15 738 15 579 159

IFO 46 209 45 936 56 996 -11 060

Äldreomsorg 129 720 125 935 132 272 -6 337

LSS 69 710 73 769 72 153 1 616

Verksamhetens kostnader: -575 617 -570 823 -588 250 17 427

Finansverksamhet 570 035 572 095 574 593 -2 498

Skatteintäkter enl. riksprognos SKL 365 071 390 626 377 917 12 709

Generella statsbidrag enl. riksprognos SKL 204 852 183 774 198 651 -14 877

Ks förfogande 0 -1 450 0 -1 450

Pension, lön, internränta, vindkraft -1 172 -955 -7 079 6 124

Finansiella intäkter 1 958 1 500 5 719 -4 219

Finansiella kostnader -674 -1 400 -615 -785

Årets resultat: 5 582 1 272 -13 657 -14 929
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(+3 mnkr). Överskott finns vidare inom verksamheterna kostverksamhet och grundskola. 

Skatter och bidrag visar en positiv avvikelse på +2 mnkr och värdeförändring av kommunens 

fondinnehav +4 mnkr under finansiella intäkter. 

För att klara av framtidens utmaningar (demografi samt nettokostnadernas utveckling i 

förhållande till skatter och bidrag) krävs strukturella åtgärder och effektiviseringar, förändrade 

arbetssätt, samverkan med andra kommuner och organisationer, sänkt ambitionsnivå, 

ifrågasättande av befintliga verksamheter mm. 

Mer utförliga kommentarer till verksamheternas utfall redovisas separat i bilaga till 

årsredovisningen. 

Analys av ekonomi 

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. 

 

Redovisning VA-avräkning och sluttäckning deponi 

 

VA-avräkning År 2019 År 2018 År 2017 

Intäkter MTG 16 943 15 825 17 392 

Kostnader MTG -11 395 -11 395 -11 395 

Kapitaltjänstkostnader -5 548 -4 430 -5 997 

Skattefinansierad 0 0 0 
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Investeringsredovisning 

Ekonomisk översikt investeringar 

 Investeringsredovisning 

(tkr) 
Budget 2019 Redovisn. 2019 Redovisn. 2018 Redovisn. 2017 

Kommunstyrelsen 4 515 1 424 168 3 564 

Barn, utbildning, fritid 

och Kultur 
5 261 1 271 845 1 364 

Vård- och omsorg 1 320 221 1 008 738 

It-nämnd 1 000 0 0 0 

     

Tekniska nämnd 94 053 40 024 51 915 44 021 

     

varav 

fastighetsavdelningen 
57 725 20 845 16 204 26 237 

varav gatuavdelningen 21 324 6 660 8 166 11 199 

varav VA-avdelningen 15 004 12 519 27 545 6 585 

Summa investeringar: 106 149 42 940 53 936 49 687 

  

Analys av investeringar 

De budgeterade investeringarna i Töreboda ligger för närvarande på en mycket hög nivå. Den 

totala investeringsbudgeten för 2019 uppgick till 106 mnkr, inklusive ombudgeterade medel 

från föregående år (37 mnkr). Den största delen av kommunens investeringar utförs inom 

ramen för Tekniska nämndens verksamhetsområde (94 mnkr). Bland större budgeterade 

investeringsprojekt kan nämnas byggnation av studentbostäder på campingområdet (27 

mnkr), skolfastigheter (11 mnkr) och bro över Göta kanal (8 mnkr). 

Under året har 43 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en lägre nivå jämfört med 

föregående år (54 mnkr). Orsaken till att Tekniska förvaltningen enbart upparbetat drygt 40% 

av investeringsanslagen är främst kopplad till projekt som är senarelagda. Det större 

studentboendet, som det fanns avsatt 20 mnkr i budget för, är avhängigt avtal med 

Västfastigheter och kommer inte att bli aktuellt förrän om ett par år. Den nya gång- och 

cykelbron över Göta kanal är också skjuten på framtiden då framtagen investeringskalkyl inte 

stämmer överens med beslutad budget. Dessutom har återhållsamhet i investeringstakten 

vidtagits enligt direktiv. 

Sluttäckning deponi År 2019 År 2018 År 2017 

Ingående balans 7 950 8 597 13 796 

Ianspråktaget -121 -647 -5 199 

Utgående balans 7 829 7 950 8 597 
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Större redovisade investeringar under året finns inom delprojekt studentbostäder (8 mnkr), 

ventilation kommunhus (5 mnkr), förnyelse ledningsnät VA (4 mnkr), evakuering av 

Kornknarrens förskola (3 mnkr) samt inventarier Gjutaren (2 mnkr). 

Under året har upplåning med 30 mnkr genomförts för att finansiera de beslutade 

investeringarna. Efter flera år med hög investeringsvolym behöver en prioritering och översyn 

göras av såväl ombudgeterade investeringsmedel samt investeringar enligt antagen 

femårsplan. 
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Notförteckning 

 

Noter och tilläggsupplysningar (tkr)

2019 2018 2019 2018

1. Verksamhetens intäkter 208 669 226 520 224 750 241 764

Jämförelsestörande poster avser Vindkraftsbidrag från Energimyndigheten. 12 415

 -Realisationsvinster

208 669 226 520 224 750 241 764

varav taxor och avgifter 31 839 31 404 31 839 31 404

        bidrag 114 365 119 494 114 975 119 494

        hyror och arrenden 22 084 19 196 37 555 34 440

        försäljningsmedel 7 186 7 767 7 186 7 767

        försäljning verksamhet 33 195 48 659 33 195 48 659

2. Verksamhetens kostnader 781 961 772 853 -795 299 785 627

varav personalkostnader 352 093 349 590 354 855 352 027

        pensionskostnader 148 318 140 185 148 415 140 264

        hyra leasing av anläggningstillgångar 3 370 4 414 3 370 4 414

        entreprenad och köp av verksamhet 122 949 121 461 126 439 122 902

        bidrag och transfereringar 22 024 22 053 22 024 22 053

        lokal-markhyror fast serv 44 568 42 274 44 568 38 701

        bränsle energi och vatten 3 588 2 700 7 749 12 067

        tele, IT och kommunikation 2 977 3 353 3 150 3 601

        räkenskapsrevision 155 155 341 272

        övrigt 81 920 86 666 84 388 89 325

3. Avskrivningar

Planenliga avskrivningar 22 037 19 294 24 197 21 463

Nedskrivningar 0 0

22 037 19 294 24 197 21 463

4. Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 381 710 367 024 381 710 367 024

Prognosavräkning föregående år 223 -1 378 223 -1 378

Prognosavräkning innevarande år -4 015 -575 -4 015 -575

377 917 365 071 377 917 365 071

5. Generella statsbidrag och utjämning

Generellt statsbidrag 12 532 17 560 12 532 17 560

Inkomstutjämning 131 684 135 306 131 684 135 306

Strukturbidrag

Regleringsbidrag 6 557 1 483 6 557 1 483

Regleringsavdrag

Kommunal fastighetsavgift 18 253 17 895 18 253 17 895

Kostnadsutjämningsavgift -486 726 -486 726

Bidrag LSS-utjämning 30 109 31 883 30 109 31 883

198 651 204 852 198 651 204 852

6. Finansiella intäkter

Räntor likvida medel 1 63 39 138

Utdelning aktier och övriga värdepapper 4 605 727 4 605 727

Borgensavgifter 1 050 1 150 835 975

Räntor utlämnade lån 63 18 63 18

5 719 1 958 5 542 1 858

7. Finansiella kostnader

Räntor upplåning 334 173 650 524

Övriga räntor 281 501 281 326

615 674 931 850

Extraordinära poster (netto) 209

Kommunen
Sammanställda 

räkenskaper
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8. Årets resultat, avstämning mot balanskravet

Årets resultat enligt resultaträkning -13 657 5 582 -13 775 5 606

Varav realisationsvinster

Resultat -13 657 5 582 -13 775 5 606

9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående värde m 330 244 297 491 440 246 383 786

Nettoinvestering m 40 839 50 153 160 617 75 974

Försäljning

Nedskrivning

Planenlig avskrivning m -19 689 -17 401 -21 955 -19 515

351 394 330 244 578 908 440 246

Genomsnittlig nyttjandeperiod 33,8 34,7 33,8 35,1

10. Maskiner, inventarier och transportmedel

Ingående värde 14 183 11 314 14 192 11 378

Leasade maskiner inventarier 1 799 1 439 1 799 1 439

Nettoinvestering 2 101 3 367 1 871 3 367

Planenlig avskrivning -1 989 -498 -1 768 -553

14 295 14 183 14 295 14 192

Genomsnittlig nyttjandeperiod 8,0 8,0 8,0 7,8

11. Aktier, andelar och bostadsrätter

Aktier

Törebodabostäder AB 8 000 8 000 0

Mariestad Töreboda Energi AB 24 000 24 000 24 000 24 000

Kommunaktiebolaget 1 1 1 1

Inera AB 43 43 43 43

Summa bokfört värde aktier 32 044 32 044 24 044 24 044

Andelar

Boda bygdegårdsförening 1 1 1 1

HSB 1 1 1 1

Kommuninvest 7 236 7 236 7 236 7 236

Riksbyggen 43 43 43 43

Husbyggnadsvaror 40 40

Summa andelar 7 280 7 280 7 320 7 320

Bostadsrätter

14 st. bokfört värde 1 1 1 1

Summa aktier, andelar och bostadsrätter

Bokfört värde 39 325 39 325 31 365 31 365

12. Långfristiga fordringar

Kommuninvest-förlagslån 30 år 1 600 1 600 1 600 1 600

Föreningslån 7 143 7 211 7 143 7 211

8 743 8 811 8 743 8 811

13. Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 869 5 092 4 394 5 310

Skattekontot 2 258 974 2 306 999

Momsredovisning 4 921 7 429 4 921 7 429

Avräkning VA -3 176 -2 772 -3 176 -2 772

Förutbetalda kostnader 10 839 10 874 11 119 10 874

Upplupna intäkter-övriga interimsfordringar 23 530 20 876 24 425 21 192

43 241 42 472 43 989 43 032
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14. Kortfristig placering

Nordea Swedish Stars 8 927 6 903 8 927 6 903

Nordea 1, SICAV-Stabila Aktier 6 927 5 788 6 927 5 788

Institutionella företagsobligationsfonden 10 922 10 226 10 922 10 226

Nordea Bostadsobligationsfond 11 219 11 193 11 219 11 193

37 995 34 109 37 995 34 109

Från och med år 2019 så ska finansiella instrument

som innehas för att generera avkastning eller

värdestegring värderas till verk ligt värde.

Därför har jämförelsesiffrorna för delår 2018 samt 

helår 2018 justerats mot eget kapital enligt RKR 12.

15. Likvida medel

Plusgiro -16 150 1 129 -16 150 1 129

Bank 3 480 2 844 3 478 2 844

SBAB Placeringskonto 1 15 194 1 15 194

-12 669 19 168 -12 671 19 168

Utnyttjad checkkredit 17 009 17 009

Beviljad checkkredit 70 000 70 000 70 000 70 000

16. Eget kapital

Årets resultat -13 657 5 582 -13 775 5 606

Resultatutjämningsreserv 14 608 32 151 14 608 32 151

Övrigt eget kapital 265 469 242 345 275 157 252 009

Summa eget kapital 266 420 280 077 275 991 289 766

Från 2019 ska kommuner enligt nya redovisningslagen LKBR redovisa de 

finnansiella tillgångar som finns i kommunen till verk ligt värde i 

årsredovisningen. Denna förändring redovisas då första året mot det egna 

kapitalet, villket ger en ökning av eget kapital på 7,5 mkr år 2019.

17. Avsättningar

Pensionsskuld 2 959 2 858 2 959 2 858

Löneskatt 718 694 718 694

Avsättning framtida återställning av deponi 7 829 7 951 7 829 7 951

Medfinansiering utbyggnad E20 13 947 13 768 13 947 13 768

Övriga avsättningar 1 000 1 000 1 000 1 000

26 453 26 270 26 453 26 270

Specifikation - Pensionsskuld exkl löneskatt

Ingående avsättning till pensioner exkl. ÖK-SAP 2 644 2 724 2 644 2 724

Ränteuppräkning 27 40 27 40

Basbeloppsuppräkning 58 44 58 44

Nya utbetalningar -318 -197 -318 -197

Intjänad PA-KL 276 32 276 32

Intjänad Förmånsbestämd ålderspension 0 0 0 0

Övrig post 0 0 0 0

Utgående avsättning 2 687 2 642 2 687 2 642

Specifikation - Pensionsskuld exkl löneskatt förtroendevalda

Ingående avsättning PBF/PRF-KL 0 0 0 0

Ingående avsättning OBF-KL 214 168 214 168

Ränteuppräkning 4 3 4 3

Basbeloppsuppräkning 5 3 5 3

Överfört till ordinarie beräkning 0 0 0 0

Nyintjänande PBF/PRF 0 0 0 0

Nyintjänad OBF-KL 49 40 49 40

Utgående avsättning 272 214 272 214
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Specifikation - Avsättning framtida återställning av deponi

Redovisat värde vid årets början 7 951 8 597 7 951 8 597

Nya avsättningar 0 0 0 0

Ianspråktagna avsättningar -122 -647 -122 -647

Utgående avsättning 7 829 7 951 7 829 7 951

18. Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 38 681 38 934 124 609 108 811

Skuld leasade tillgångar 1 131 34 1 131 34

Återföring av beräknad amortering 1 658 1 361 1 658 1 561

Nyupplåning under året 30 000 147 000 16 050

Ny leasing under året 700 1 405 700 1 405

Årets faktiska amorteringar -1 709 -1 361 -1 709 -1 561

Nästa års beräknade amortering -1 800 -1 658 -1 800 -1 658

67 530 38 681 270 458 124 609

Kreditgivare

Kommuninvest 67 550 38 900 270 478 124 828

Danske Finans 1 780 1 439 1 780 1 439

Avgår summa nästa års amortering -1 800 -1 658 -1 800 -1 658

67 530 38 681 270 458 124 609

19. Kortfristiga skulder

Beräknad amortering 1 800 1 658 1 800 1 658

Leverantörsskulder 17 207 26 312 22 742 31 739

Moms 374 632 392 647

Personalens källskatt 7 260 7 530 7 313 7 576

Sociala avgifter 8 851 8 972 8 903 9 022

Upplupna löner 8 513 9 403 8 513 9 403

Semesterlöneskuld 29 450 30 043 29 846 30 370

Upplupna räntor 58 34 98 41

Förutbetalda skatteintäkter 4 364 3 874 4 364 3 874

Upplupen pensionskostnad individuell del 14 342 14 210 14 342 14 210

Upplupen löneskatt individuell del 10 528 10 540 10 528 10 540

Inkomstförskott 9 111 11 670 9 111 11 670

Koncernkonto Törebodabostäder AB 52 564 0 564

Övriga skulder och interimsskulder 10 011 17 841 11 770 18 962

121 920 143 283 129 722 150 278

20. Inom linjenposter

Ansvarsförbindelser:

Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 inklusive löneskatt

Ingående ansvarsförbindelse 167 823 170 387 167 823 170 387

Ränteuppräkning 994 1 535 994 1 535

Basbeloppsuppräkning 4 243 2 793 4 243 2 793

Gamla utbetalningar -8 943 -8 241 -8 943 -8 241

Aktualisering 0 53 0 53

Övrig post -4 869 1 296 -4 869 1 296

159 247 167 823 159 247 167 823

Borgensförbindelser:

Törebodabostäder AB 202 928 85 928 202 928 85 928

Riksbyggen kooperativa hyresrättsf Töreboda Äldreb 172 053 175 465 172 053 175 465

Vänerenergi AB 40 000 40 000 40 000 40 000

Förlustansvar, Egna hem 71 91 71 91

Socialnämndens borgensåtagande 0 0 0 0

Fastigo 29 1 368

415 052 301 483 415 081 302 851



 

Årsredovisning 2019 - Töreboda kommun 53(55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk före-

ning 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 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB.s totala 

förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Töreboda kommuns

andel av de totala förpliktelserna uppgick till 374 248 220 kronor och andelen av de totala tillgångarna

uppgick till 371 181 829 kronor

Ställda panter, fastighetsinteckningar

Limit checkräkningskredit 70 000 70 000 70 000 70 000
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