
 

 
Resultat och investeringar 
 

Kommunens resultat för 2018 är 31,7 miljoner kronor, 
vilket innebär 4,3 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag. 
 
Soliditeten, kommunens långsiktiga betalningsförmåga, 
har förbättrats till 20,7 procent. Det innebär att målet 
med att soliditeten ska öka är uppfylld.  
 
Götene kommun har inga lån, vilket är en av styrkorna 
med kommunens ekonomi.  

 
Kommunens likviditet, dess kortsiktiga 
betalningsförmåga uppgår till 102,1 procent, vilket är 
god. Kommande investeringar kommer successivt att 
sänka likviditeten. 
 

 

 

Vart gick dina skattepengar? 

En krona i skatt

Vård och omsorg 41 öre

Pedagogisk verksamhet 49 öre

Samhällsbyggnad 3 öre

Kultur och fritid 3 öre

Årets resultat 4 öre
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Kommunens intäkter och 
kostnader 
 

Kommunens intäkter består till största delen av 
skatteintäkter från invånarna. Förutom skatteintäkter har 
kommunen även intäkter i form av bland annat olika 
avgifter, statsbidrag och hyror. Dessa intäkter ska 
finansiera tjänsterna som kommunen tillhandahåller 
invånarna. Kommunens intäkter för 2018 uppgick till 947,2 
miljoner kronor, varav skatt svarade för 743,6 miljoner 
kronor. 

 
Pengarna som kommunen får in används till olika sorters 
kostnader. Den största kostnaden är personalkostnader, 
vilket omfattar 55 procent av kommunens totala 
kostnader. Därefter utgörs kommunens kostnader av 
hyror, köp av verksamheter, bidrag med mera. 

 
 
 
 

Kommunens intäkter

Skatteintäkter och Statsbidrag 79 %

Bidrag främst från Skolverket,
Arbetsförmedlingen och
Migrationsverket 12 %

Övriga intäkter (bland annat hyror,
entreprenader, arrende)      7 %

Taxor och avgifter 2 %

Kommunens kostnader

Arbetskraft 55 %

Köp av verksamhet 17 %

Hyror 8 %

Bidrag och transferering 3%

Övriga kostnader 11 %

Fastighetskostnader och
entreprenader 3 %

Avskrivningar med mera 3 %

 

  

Kortfattad årsredovisning 
 

Götene kommun gör varje år en årsredovisning som bland 
annat innehåller finansiella rapporter, analys av mål med 
mera. För att på ett enkelt och lättförsåeligt sätt kunna 
ta del av kommunens årsredovisning, görs även denna 
kortfattade version. Här kan du läsa om hur dina 
skattepengar har använts under året och få en 
tillbakablick på några av de händelser och aktiviteter som 
ägt rum under 2018. 
 

Året 2018 
 

Götene kommun skall ha en verksam- 
het i toppklass för våra medborgare 
och där är våra anställda viktiga per- 
soner. TACK ALLA ni som finns i vår 
organisation och gör vår kommun till  
en attraktiv plats att leva och bo i. 
 
Vi har under flera år lagt fokus på socioekonomiska 
satsningar. Resultatet i grundskolan är högre än tidigare. 
Flera brukarundersökningar inom äldreomsorg och 
hemvård visar goda resultat. Ett rikt utbud av kultur-
aktiviteter, framtaget i samarbete med studieförbund, 
föreningar och andra samarbetspartner, erbjöds. 
 
Företagsklimatet är också viktigt och Svenskt näringslivs 
kommunranking visar att enligt företagen i Götene är 
skolans attityder till näringslivet så bra att det rankas till 
6:e bäst i Sverige. 
 
Kommunen arbetar för att bli ett föredöme inom 
miljöområdet och minskar sin klimatpåverkan genom 
samarbete med företag och andra aktörer. 
 
Tillsammans skall vi fortsätta att utveckla verksamheten 
och få en verksamhet i toppklass för våra 
kommunmedborgare. 
 
Åsa Karlsson 
Kommunalråd 2018 
 

 

 

 

 
 



Götene kommuns bolag 
 

Götene kommuns helägda bolag är AB Götene Bostäder, 
Götene Vatten & Värme AB, Medeltidens Värld AB och 
Götene Industrier AB. 

 
Kommunens IT-verksamhet bedrivs i ett 
kommunalförbund tillsammans med Lidköping, Skara, 
Essunga, Vara och Grästorp, GoLiSka IT. Götene  
kommun är även delägare i Destination Läckö- 
Kinnekulle AB. 

 

Götene Bostäder

• Ombyggnaden av 
Hjälmen 2 slutfördes 
med inflyttning  
iseptember 2018. 

• Värmepumparna har 
bytts ut på Källbytorp 
7:8.

• Avloppen på Liljan 1              
har relinats. 

Götene
Vatten och  Värme 

• Försäljningen av ånga sjönk 
med 7,5%.

• I Svanvik har ledningar för 
vatten- och avloppsledningar 
anlagts. 

Medeltidens Värld & 
Götene Industrier

• Under år 2018 har 
borgen på området 
rivits. 

• Beslut om en fusion 
ska genomföras 
mellan Götene 
Industrier och 
Medeltidens Värld
är tagen. 

Destination Läckö-
Kinnekulle

• Ny VD har rekryterats

• Ny affärsplan 2019-2021 
antagen

• Stärkt samverkan inom 
besöksnäringen i Skaraborg

GöLiSka IT

• Omfattningen av Göliska IT:s 
verksamhet har ökat under 
det gångna året. 

• Under 2018 har Göliska IT 
även finansierat V6-
övergripande IT-relaterade 
projekt för 2,4 mkr (0,9 mkr). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 232

• Invånare i Götene 
kommun vid årsskiftet

1471

• Elever i grundskola

459

• Elever i gymnasieskola

138

• Platser i äldreboende 
och demensboende

37 824

• Besök på kommunens 
träffpunkter

373 896

• Besök på kommunens 
hemsida

1,1

• Nya företag per       1 
000 invånare

63

• Götene ligger på plats 
63 av 290 i Svenskt 
närings-livsranking

Händelser under året 

Goda resultat inom äldreomsorg och hemvården 
Brukarundersökningen som gjordes under 2018 visar återigen 
goda resultat inom trygghet, förtroende och bemötande, och 
är Sverigeetta i öppna jämförelser på särskilt boende när det 
gäller de tre ovannämnda. 

 

Varmt och torrt! 
Eldnings- och 
bevattningsförbud i hela 
kommunen på grund av 
det varma vädret i 

somras. 

 
Ny förskola 
Byggandet av nya 
förskolan i Källby har 

påbörjats. 

Barnen är vår framtid! 
Resultaten i grundskolan är högre än tidigare år, tack 

vare långsiktigt arbete och duktig personal. 

 
Nyrenoverade skolan 
Den nyrenoverade 
skolan i Hällekis 

invigdes 2018. 

Nytt boende 
Skogsvägens korttids- 
boende blev klar och  
byggnationen av nytt  

särskilt boende startades under 2018.  

Naturvård 
Inom projekt Naturnära jobb, med stöd av 
Naturvårdsverket, inventerades olika platser i 
Götene kommun för att kartlägga var invasiva 

växtarter brett ut sig. 

Sommarlov 
Det erbjöds gratis 
sommarlovsaktiviteter 

för barn och ungdomar. 

Kulturskolan 
Antal 
elever/ungdomar 
som är verksamma 
i kulturskolan har 

ökat med 60 st. 

Naturreservat 
Kommunfullmäktige 
beslutade den 26 mars 2018 
om bildande av det 
kommunala naturreservatet 

Björkkullasand. 

Vill du ha mer information? Den kompletta årsredovisningen finns att läsa på kommunens hemsida: http://www.gotene.se/arsredovisning 


