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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
De första två månaderna av 2020 förflöt som vanligt, men sedan slog pandemin till och inget blev sig 
likt. Vi trodde väl i början att detta skulle vara över inom ett halvår men det pågår i skrivande stund 
fortfarande (februari 2021), och vårt hopp står till vaccinering av befolkningen. 

Året har till stor del präglats av nya arbetsmetoder och hemarbete i näringslivet och i den kommunala 
verksamheten, där det varit möjligt. En fantastisk insats har gjorts av våra medarbetare inom vård och 
omsorg för att skydda våra brukare från att bli smittade av Covid-19. Vi har tvingats att ta beslut om att 
stänga ner verksamheter, beslut som inte alltid har varit lätta att ta, men för att skydda våra invånare så 
har det inte funnits något val. 

Inflyttningen i de nya husen på Kanalparken kunde genomföras i omgångar och samtliga lägenheter är 
uthyrda. Planeringen för trygghetsboendet på Bergmansgårdens parkering har fortsatt och en lokal 
entreprenör har fått uppdraget att bygga 24 lägenheter i träkonstruktion med byggstart i mars 2021. Nya 
parkeringsplatser kommer att tillskapas norr om Björkängen som ersättning för de som försvinner i och 
med byggnationen. 

Inflödet av flyktingar i landet har minskat vilket fått till följd att Migrationsverket kommer att avveckla 
de boenden som funnits i kommunen under 2021. Detta kommer bl.a. att innebära ett behov av 
anpassning av kommunens utbildningsverksamhet eftersom många elever kommer att flytta. 

Ett arbete med att utveckla våra mindre orter Älgarås och Moholm har startat och ska utmynna i en 
plan för vad som ska göras för att få en positiv utveckling i respektive ort. 

Planeringen fortgår för att hitta en lämplig placering som ersättning till förskolan Kornknarren som 
utrymdes 2018 på grund av dålig arbetsmiljö. Målet är att till hösten 2022 ha en förskola som tillgodoser 
behovet av förskoleplatser. 

Osäkerheten kring kommunens ekonomi har varit stor under året. En rad insatser har skett från statens 
sida för att mildra effekterna av pandemin både för kommunerna och näringslivet, bl.a. för 
sjuklönekostnader. Kommunen har också haft möjlighet att återsöka pengar pga. fördyrade kostnader 
med anledning av det rådande läget. Detta är några av skälen till att kommunen gör ett betydligt bättre 
resultat än budgeterat och prognostiserat, trots att flera verksamheter redovisar underskott. 

Den pågående pandemin har inneburit ett begränsat semestrande utomlands vilket fått till följd ett ökat 
”hemestrande” på hemmaplan med bl.a. ökad cykling utmed Göta Kanal. Campingen har haft en bra 
säsong med många besökare. Campingen har också fått ett tillskott av boende genom ett samarbete 
med regionen som kan samutnyttjas för elever som går på Sötåsens Naturbruksskola. 

Jag vill avslutningsvis tacka alla våra medarbetare för ett utomordentligt och engagerat arbete under 
detta speciella år vilket inneburit stora påfrestningar och utmaningar för att på olika vis tillgodose våra 
invånares behov av kommunal service. 

 

 

Bengt Sjöberg 

Kommunstyrelsens ordförande  
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Händelser under året som gått 

Nedan följer en resumé över händelser i Töreboda kommun under det gångna året.  

Kanalparken 
Under våren färdigställdes det stora 
bostadsprojektet Baltzar om 64 stycken 
lägenheter som påbörjades under hösten 
2018. 

Hemestrande 
Töreboda kommun och övriga kommuner 
vid den västra delen av Göta kanal visar på 
en ökning av gästnätter med 11,7 procent 
under 2020 i jämförelse med 2019. 
 

 
Samarbete 
Samarbetet i MTG (Mariestad - Töreboda –
Gullspångs kommuner) har utvecklats 
genom nya samarbetsavtal bland annat 
inom ekonomifunktionen. Samarbetet 
förväntas också att öka de närmaste åren.  

 

Har kommunen erhållit i extra statsbidrag, 
inklusive återbetalning av 
sjuklönekostnader, under året vilket till 
stor del kan härledas med den pågående 
pandemin.  

Törebodaboden 
Kommunen har under året förvärvat 
fastigheten Snickaren 3, Törebodaboden, 
med avsikt att möjliggöra för fler 
centrumnära bostäder. Utöver bostäder 
möjliggörs också användning för 
centrumverksamhet. 

 

Trygghetsboende  
Under 2020 har planering av ett 
trygghetsboende på Bergmansgårdens 
parkering genomförts. En lokal 
entreprenör har fått uppdraget att bygga 
24 lägenheter i träkonstruktion med 
byggstart i mars 2021. 

Företagsklimat 
Töreboda placerade sig på plats 64 i den 
enkätundersökning som Svenskt Näringsliv 
genomförde under året.  

 

23 610 690 kr 
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Så här använde kommunen dina skattepengar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +16,6 mnkr vilket är betydligt bättre 

jämfört med föregående år (-13,7 mnkr år 2019). Resultatet motsvarar 2,7 % av skatteintäkter och 

generella statsbidrag och är 11 mnkr bättre än det budgeterade resultatmålet. Verksamheternas 

ekonomiska utfall visar på såväl över- som underskott. Sammantaget uppvisar verksamheterna ett stort 

underskott och uppgår sammanlagt till -8,5 mnkr. Detta kan jämföras med föregående år då 

verksamheternas avvikelse gentemot budget var  -17 mnkr. 

Ett av kommunens finansiella mål är att investeringarna ska finansieras utan upplåning har uppnåtts. 

Under året har 35 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Bland större budgeterade 

investeringsprojekt kan nämnas byggnation av servicehus på campingområdet om 7,1 miljoner kronor 

samt renovering och förbättringsåtgärder på Centralskolan om 4,2 miljoner kronor där 2,1 respektive 3,1 

miljoner kronor har förbrukats av investeringsanslagen. 
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Fem år i sammandrag 
 

Kolumn1 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2016 

Töreboda kommun           

Invånare per 31 december 9 281 9 293 9 312 9 414 9 435 

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

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 592 595 566 547 512 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 606 577 570 559 522 

Nettokostnadernas andel av skatt och 
statsbidrag (%) 98% 103% 99% 98% 98% 

Årets resultat (mnkr) 17 -14 6 13 11 

Nettoinvesteringar (mnkr) 36 44 57 50 34 

Tillgångar (mnkr) 547 482 488 465 450 

Eget kapital (mnkr) 283 266 280 267 254 

Avsättningar och skulder (mnkr) 264 216 208 198 196 

Soliditet (%) 52% 55% 57% 57% 56% 
Soliditet med hänsyn till alla pensioner 
(%) 24% 22% 22% 21% 17% 
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Vi fortsätter utveckla hela kommunen i samverkan med det lokala närings- och 

föreningslivet. Vi ska skapa förutsättningar för attraktiva bostäder, lokal handel, kreativ 

turism, bra kommunikationer, möjligheter till en aktiv fritid samt en god och trygg service 

till våra medborgare. Detta uppnår vi genom medvetenhet, framtidstro och strategiskt 

arbete i enlighet med vår värdegrund Tillväxt, Trygghet och Tillsammans.  

 

Pernilla Johansson, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

De viktigaste frågorna för att öka attraktionskraften i kommunen är att 
bygga fler bostäder i attraktiva lägen samt vara en bra arbetsgivare för våra 
anställda så att vi kan rekrytera kompetent personal, allt för att kunna 
leverera en god service till våra innevånare enligt vår värdegrund, de tre 
T:na, Tillväxt, Trygghet, Tillsammans.  
 
Bengt Sjöberg, Kommunstyrelsens ordförande 

Vi behöver bygga attraktivt placerade boende och bygga efter en efterfrågan vart man 

befinner sig i livet och öka antalet kommuninvånare. Vi behöver ha en välutvecklad förskola 

och grundskola, ett rikt föreningsliv där Moskogen är ett fint friluftsområde som är 

användbart året om. Vi måste också vidareutveckla den välkända Töreboda andan och ha ett 

diversifierat näringsliv, ha utvecklade kommunikationsmedel med omvärlden samt en  

välutvecklad vård och omsorg. 

  
Karin Arvidsson, Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

 

Ovan illustreras mandatfördelningen för 

mandatperioden 2019-2022. Totalt sett finns det 31 

stycken ledamöter i Kommunfullmäktige. 

Hur ska kommunen göra för att öka attraktionskraften för att leva och bo här? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makten i kommunen 

 – hur styrs Töreboda kommun 
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 I slutet av 2020 var 

Sveriges folkmängd 

10 379 295 personer, 

varav 9 281 personer 

bodde i Töreboda 

kommun. 

 

I Sverige är 49,7 procent 

kvinnor och 50,3 procent 

män. I Töreboda är 48,4 

procent kvinnor och 51,6 

procent män. 

 

I Sverige är medelåldern 

41,3 år. I Töreboda är 

medelåldern 44,9 år, 

varav 45,6 år för kvinnor 

och 44,2 år för män.  

 

I Sverige bor 87,4 procent i 

tätort och 12,6 procent 

utanför tätort. I Töreboda bor 

60,8 procent i tätort och 39,2 

procent på landsbygd.  

 

I hela Sverige används 2,9 procent av 

marken till bebyggelse.  I Töreboda är 

fördelningen följande: 

 4,3 procent bebyggelse 

 53,6 procent skog 

 32,2 procent jordbruksmark 

 9,9 procent övrig mark 

 

 

Kommunfakta Töreboda kommun  

 
 

 

 

 

      

 

År  
 

Folkmängd 
Antal 

Förändring 
mellan åren 

Födelse-
överskott 

Flyttningsöverskott 
             
        Män       Kvinnor 

2010 9 113 -142 -61 -29 -48 

2011 9 063 -50 -29 -3 -25 

2012 9 009 -54 -58 7 -4 

2013 8 992 -17 -25 35 -30 

2014 9 072 80 -20 64 36 

2015 9 293 221 -9 101 130 

2016 9 435 142 3 81 60 

2017 9 414 -21 -7 -22 9 

2018 9 312 -102 -51 -22 -29 

2019 9 293 -19 -21 29 -35 

2020 9 281 -12 -39 1 17 
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