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Årsredovisning 2018 (KS 2019/58)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att godkänna årsredovisningen för Lidköpings kommun 2018 i sin helhet.

Sammanfattning
Årets resultat uppgår till 91,3 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 22,9 mnkr. Positiva
avvikelser finns inom nämndernas samlade utfall, skatter och generella statsbidrag samt
finansnetto.
Värdet på kommunens kapitalförvaltning har minskat med 61 mnkr under året och uppgår till
2 432 mnkr per 2018-12-31. Inga uttag har gjorts under året. Nämnderna genererade ett
överskott om 16,4 mnkr.
Lidköpings kommuns samlade investeringsvolym blev 531 mnkr inklusive exploatering vilket
var lägre än föregående år (541 mnkr). De långfristiga skulderna ökade med 205 mnkr under
året till 2 990 mnkr och skuldsättningsgraden likaså från 55,6 procent till 57,2 procent.
Kommunens andel av internbankens lån uppgår till 44 %.
Koncernens resultat uppgick till 142,7 mnkr. Samtliga bolag redovisar ett positivt resultat. Tre
av fyra bolag uppfyller det långsiktiga soliditetsmålet på 15 % och ett bolag har ökat sin
soliditet och närmar sig målet.
Sammantaget innehåller styrkortet 50 indikatorer med målvärde för 2018, varav 9 är direkt
kopplade till de tre målbilderna för Lidköping 2030. Av dessa 50 indikatorer har det varit
möjligt att rapportera ett utfall för 44 st det vill säga 88 procent. Sammantaget bedöms 17
indikatorer uppnå målvärdet, 17 indikatorer bedöms delvis uppnå målvärdet och 10
indikatorer bedöms inte uppnå målvärdet.
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KSAU § 28 Verksamhetsberättelse, resultatöverföring och ombudgetering för Intern
Service 2018
Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsens verksamheter 2018 samt begäran om
resultatöverföring och ombudgetering för KSV
Verksamhetsberättelse Överförmyndare 2018
KS § 57 Verksamhetsberättelse, resultatöverföring och ombudgetering för Intern
Service 2018
Verksamhetsberättelse 2018 Intern Service
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
KFN § 4 Verksamhetsberättelse 2018 kultur- och fritidsnämnd
Verksamhetsberättelse 2018 kultur- och fritidsnämnden
TSN § 1 Verksamhetsberättelse 2018 inklusive resultatöverföring 2018 teknisk
servicenämnd
Verksamhetsberättelse 2018 inklusive resultatöverföring 2018 teknisk servicenämnd
VON § 6 Verksamhetsberättelse vård- och omsorgsnämnden 2018 med tillhörande
bilaga
Verksamhetsberättelse vård- och omsorgsnämnden 2018
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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