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Välkommen till framtiden - Töreboda 2030 
 

Töreboda kommuns vision talar om vart vi är på väg och vad vi kan förvänta oss av den 

verksamhet som vi alla gemensamt finansierar. Visionen "Välkommen till framtiden, 

Töreboda 2030" speglar det önskvärda tillståndet i kommunen för invånare, företagare och 

besökare.  

 

Boende - Kommunikationer 

Töreboda kommun är en kommun i tillväxt, är en framgångsrik och hållbar kommun 2030. 

Här finns attraktiva och hållbara boendemiljöer, för såväl unga som gamla och stora som små 

hushåll, både i tätorten och på landsbygden. Vi erbjuder bostäder och service för allas behov. 

De goda effektiva och miljövänliga kommunikationerna ger stora möjligheter för näringsliv 

och turism samtidigt som det är bekvämt att pendla. Det är tryggt och hållbart att bo, leva och 

verka i Töreboda kommun. 

Näringsliv 

Töreboda kommun är det självklara valet för företag och näringsidkare. Här finns en 

framtidstro där kommun, näringsliv och invånare samverkar. Kommunen erbjuder korta 

beslutsvägar, snabb och bra service. Här finns ett gott företagsklimat med utveckling och 

företagande och företagsetableringar. Företagens och kommunens gemensamma 

konkurrenskraft och hållbarhet ökar med hjälp av utvecklingsprojekt och 

kompetensutveckling. 

Samarbetspartner 

Töreboda kommun är en relativt liten kommun och klarar inte alla uppgifter på ett effektivt 

sätt utan att samverka med andra. Töreboda kommun är känd som en bra samarbetspartner av 

andra kommuner, företag och organisationer. Genom en bra samverkan och ett gott samarbete 

kan vi erbjuda bra service till våra medborgare. Detta bidrar också till att andra kan utveckla 

sin verksamhet. 

Utbildning 

Töreboda kommun ger barn och unga förutsättningar till en god start i livet då vi värnar om 

deras rättigheter och trygghet. Förskola och skola arbetar för att barn och unga utvecklas och 

utmanas i sitt lärande, har goda kunskaper och når en hög måluppfyllelse. Barn och unga möts 

av en optimal lärmiljö för varje elev, präglad av trygghet och studiero. Barn och unga lämnar 

skolans värld med nyfikenhet och engagemang inför vad som sker i vår omvärld. I alla 

sammanhang kommer barnets bästa i främsta rummet. Att få växa i upp i Töreboda kommun 

är en förmån. 

Vård och omsorg 

Töreboda kommun ger alla möjlighet att delta i samhällets gemenskap. Vi respekterar din rätt 

till integritet och våra insatser stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. För alla 

yngre som äldre, innebär det glädje och trygghet att bo, leva och verka i Töreboda kommun. 

Att åldras i Töreboda kommun är en förmån, för här möts du med värdighet och respekt. 

Kultur - Turism 

Töreboda kommun vid Göta kanal har gott om plats för fler som välkomnas att ta del av vårt 

rika utbud av fritids- och kulturaktiviteter, både på land och i vatten.  
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Vi ser till att de genuina och äkta natur- och kulturvärdena som är typiska för kommunen 

värnas. Vi tänker långsiktigt och hållbart för framtida generationer. I Töreboda kommun finns 

ett väl fungerande föreningsliv för dig som gillar idrott, kultur och natur. Detta utgör en stor 

attraktionskraft, för såväl boende som besökare och är en viktig del av turism- och 

besöksnäring. 

Medarbetare 

Töreboda kommun är en attraktiv arbetsgivare som ser att medarbetarna går till arbetet med 

tillförsikt och glädje inför varje arbetsdag. Vi ser inflytande och delaktighet som hörnstenar 

för utveckling samt uttryck för gemenskap och trivsel. Värdegrunden som ledstjärna bidrar till 

välbefinnande och ett gott arbetsklimat. 

 

 

 

 

Sammanfattning budget 2019- 2021 

  

 

 

 

Sammanställning    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2018 2019 2020 2021

Årets resultat 8 836 1 271 -1 575 -4 053

Årets resultat i skatter och bidrag 1,6% 0,2% -0,1% -0,8%

Skatteintäkter 554 109 563 950 576 634 591 583

Ökning av skatteintäkter i % 1,8% 2,2% 2,6%

Nettokostnader 545 373 562 779 578 109 595 536

Ökning av nettokostnader i % 3,2% 2,7% 3,0%

Investeringsutgifter exkl . ombudgeteringar 44 580 68 982 35 850 33 850
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Invånarantal 

Trenden kring befolkningsutvecklingen har varit sjunkande under flera år men vände uppåt 

igen år 2014 då antalet invånare i kommunen ökade. Sedan år 2000 har Töreboda kommuns 

befolkning minskat med 453 personer. Befolkningsförändringen har historiskt varierat med -

1,6 % och +0,4 %. 

 

Kommunens invånarantal uppgick i oktober 2018 till 9 338 personer. Enligt 

befolkningsprognosen fram till år 2030 kommer kommunens invånarantal att öka med 520 

invånare fram till och med år 2030. 

Befolkningsutvecklingen är en av de parametrar som bidrar till kommunens skatteintäkter och 

generella statsbidrag. De skatter och bidrag kommunen erhåller bygger på den faktiska 

befolkningsmängden den 1 november innan budgetåret. 

 

   

 

  



Töreboda kommun budget 2019-2021  6(22) 

Hur används pengarna 

Kommunen har en budgetram för sina verksamheter på ca 565 mkr. Av dessa kommer 

ca 375 mkr från invånarnas kommunalskatt. Resten, ca 190 mkr, kommer från generella 

statsbidrag. 

 

Av varje hundralapp i kommunal skatt går ca: 

* 43 kr till Utbildning och kultur 

* 41 kr till Vård och omsorg 

* 6 kr till teknik/miljö- och bygg 

* 10 kr till övrig verksamhet som administration och arbetsmarknadsutbildning 
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Ekonomiska förutsättningar med omvärldsanalys 
Omvärldsanalys 

Högkonjunktur 2017 och 2018, uppbromsning 2019 

Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som tidigare utfall och prognoser indikerat. 

Men konjunkturen har ändå förstärkts markant och även 2018 kommer att präglas av 

högkonjunktur. Den något svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbetade timmar eller 

lönesumman. Sveriges kommuner och landsting (SKL) prognos innebär tvärtom en något 

starkare utveckling. Det innebär en fortsatt hygglig ökning av det reala skatteunderlaget 2017 

och 2018. Under loppet av 2018 blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och 

högkonjunkturen når då sin kulmen. 

Utvecklingen därefter är nu svår att prognostisera. SKLs skatteunderlagsprognos för 2019 

bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge. Det 

innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer 

utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år.  

Oavsett hur snabbt det går så står kommuner och landsting inom kort inför en mycket 

besvärlig obalans mellan snabbt växande demografiskt betingade behov och ett 

långsamt växande skatteunderlag. 

Normaliseringen av konjunkturläget under 2019 och 2020 innebär att BNP, sysselsättning och 

skatteunderlag utvecklas svagare än normalt. BNP-ökningen begränsas till 1,4 procent 2019 

samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin minskar något. 

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 

 

Diagrammet beskriver skatteunderlagets komponenter och hur de varierar över tiden. Det 

reala skatteunderlagets nära koppling till arbetade timmar framgår tydligt av diagrammet. När 

antalet arbetade timmar ökar mycket så gör också det reala skatteunderlaget det och vice 

versa. Efter 2016 års snabba ökning avtar det reala skatteunderlagets ökningstakt på grund av 

den allt svagare timutvecklingen. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt 

problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i 

snabb takt. 
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Ekonomisk analys 

En långsiktig ekonomisk analys kring Töreboda kommuns utveckling fram till och med år 

2030 har tidigare 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 %. Sammantaget 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. 

Av nedanstående diagram framgår hur den förväntade demografiska utvecklingen förväntas 

påverka behovet inom olika verksamheter. Av diagrammet framgår att det framtida 

kostnadstrycket förväntas vara störst inom äldreomsorgen, samtidigt som behoven inom 

förskola och pedagogisk omsorg förväntas minska. 
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Den förväntade demografiska utvecklingen kan också illustreras av nedanstående diagram 

som visar prognostiserad förändring av antal invånare inom olika åldersgrupper i Töreboda 

kommun i procent i ett fem- respektive tioårsperspektiv. 

 

Den demografiska utvecklingen förväntas påverka behovet inom olika verksamheter. Av 

diagrammet framgår att det framtida kostnadstrycket kommer att vara störst inom 

äldreomsorgen där andelen invånare i åldern 80+ år ökar med över 30%. Samtidigt ökar också 

behoven även inom förskola, pedagogisk omsorg och skola. Det starka verksamhetstrycket de 

kommande åren, samtidigt som utvecklingen av skatteunderlaget förväntas försvagas, ställer 

krav på effektiviseringar. Arbetet med att förändra och utveckla verksamheterna måste därför 

intensifieras och i än större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av teknik och 

nya arbetssätt. 

 

God ekonomisk hushållning 

Från och med år 2005 har kommunallagen skärpts när det gäller god ekonomisk hushållning. 

Bland annat har det införts ett krav på att kommunen i sin budget ska anta finansiella mål 

samt mål och riktlinjer för verksamheten. Krav har införts på att en särskild åtgärdsplan ska 

antas av kommunfullmäktige vid negativt resultat. Revisorerna har också fått en utökad 

uppgift att granska och följa upp målen i delårsrapport och årsredovisning. 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. 

 

Töreboda kommuns finansiella mål 

Från och med 2005 har kommunallagen skärpts när det gäller god ekonomisk hushållning. 

Bland annat har det införts ett krav på att kommunen i sin budget ska anta finansiella mål 

samt mål och riktlinjer för verksamheten. Krav har införts på att en särskild åtgärdsplan ska 

antas av kommunfullmäktige vid negativt resultat. Revisorerna har också fått en utökad 

uppgift att granska och följa upp målen i delårsrapport och årsredovisning. 

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 
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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. 

Töreboda kommun har inom det finansiella perspektivet beslutat om reviderade finansiella 

mål under året enligt följande: 

 Årets resultat uppgår i genomsnitt under senaste treårsperioden till lägst 2 %. 

 Reinvesteringar/avskrivningar och årets resultat finansieras med egna medel. 

 Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 % 

 

Enligt långsiktig finansiell analys bör kommunens resultatmål uppgå till minst 3,1 % i 

förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges budgeterade 

resultat uppgår till 1,3 mnkr vilket motsvarar ett resultatmål på 0,2 %. 

För att säkerställa kommunens egna kapital och finansiella kostnader över tid ska kommunens 

finansiella mål uppfyllas (se Målpaket Töreboda kommun). 

I budgeten för 2014 förstärktes intäkterna med en skattehöjning om 25 öre samt att det nya 

utjämningssystemet påverkade kommunen positivt. För att inte urholka kommunens ekonomi 

måste verksamheterna hålla sig inom fastställd budget. Uppföljning sker tre gånger per år; 

april, augusti och december. Skulle någon verksamhet visa en negativ prognos vid något av 

dessa uppföljningstillfällen ska beslut omgående fattas om åtgärder för att hålla beslutad 

budget. 

 

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader 

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

än de intäkter kommunen får genom skatteintäkter och generella statsbidrag. Nedanstående 

tabell visar den procentuella utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter: 

 

Som framgår av tabellen ökar nettokostnaderna mer än skatteintäkterna 2019-2021 vilket på 

sikt inte är hållbart.  

 

Fördelning av extra medel till välfärden 

Riksdagen beslutade 2017 om statsbidrag till kommuner och landsting utifrån 

flyktingsituationen. Beslutet innebär ett resurstillskott till Töreboda kommun uppgående till 

ca 19 mnkr år 2017 och 2018. Pengarna till kommunsektorn kommer initialt att dels fördelas 

på samma sätt som via det kommunala utjämningssystemet dvs. i kronor per invånare, dels 

med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Statsbidraget 

kommer dock på sikt att fasas ut och fördelas utifrån invånarantal. Från och med år 2021 är 

tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen, 

vilket innebär att statsbidraget kommer att uppgå till ca 6 mnkr. Det är därför angeläget att 

dessa tillkommande medel inte i för stor utsträckning används till nivåhöjande 

Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling    

Budget Budget Budget

(%) 2019 2020 2021

Ökning av skatteintäkter i % 1,8% 2,2% 2,6%

Ökning av nettokostnader i % 3,2% 2,7% 3,0%
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verksamhetsförändringar. År 2019 sjunker statsbidraget för välfärdsmedel med ca 5 mnkr och 

till år 2020 med ytterligare 3 mnkr. 

Principer  

De förutsättningar som har varit utgångspunkt för budget 2019 - 2021 bygger på följande 

antaganden: 

 Befolkningsunderlaget för 2019 – 2021 beräknas på ett antagande om 9 350 invånare. 

 Utdebitering 21:22 under planperioden. 

 Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

prognos. 

 Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet 

med SKLs prognoser. 

Beräknade intäkter från skatter och bidrag 2019 – 2021 grundar sig på SKLs bedömningar om 

skatteunderlagsprognoser. Intäkterna prognostiseras för närvarande för år 2019 till 564 mnkr 

(SKLs prognos i september).  

 

 

Indexuppräkningar 

Följande indexuppräkningar ligger till grund för budget och flerårsplan: 

 Personalkostnader 2,5 % (2019) 

 Prisindex intäkter/kostnader 0 % (2019 – 2021) 

 Internränta 1,5 % år 2019 enligt SKL 

 Personalomkostnadspålägg 39,2 % (2019) 
 

 
 

Skatteprognos    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2018 2019 2020 2021

Skatteintäkter 350 915 378 063 390 539 405 770

Generella statsbidrag 203 194 185 887 186 095 185 813

Summa intäkter 554 109 563 950 576 634 591 583
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Investeringar 

Omfattande satsningar på investeringar planeras under planperioden, främst år 2019. Totalt 

uppgår investeringsbudgeten under perioden 2019 – 2023 till 222 mnkr, exklusive 

ombudgeteringar. Merparten av de planerade investeringarna avser teknisk verksamhet. Bland 

större investeringsprojekt kan nämnas utvecklingsinvesteringar med camping med stugor, 

student- och besöksboende samt VA-investeringar. 

 

Utifrån beslutad investeringsplan kommer likviditeten att försämras. Enligt beslutad budget 

för planperioden kommer kommunen att klara av att finansiera reinvesteringarna med egna 

medel. Detta förutsätter dock att resultatmålet uppnås samt att ytterligare investeringsprojekt 

inte tillkommer under åren 2019-2023. I fall ombudgeterade medel från föregående år 

kommer att förbrukas kommer inte målet om självfinansiering av investeringar att uppnås.  

Om kommunens planerade investeringar är större än den likviditet som skapas via resultat och 

avskrivningar uppstår ett finansieringsbehov. Finansieringsbehovet kan lösas genom en 

kombination av olika åtgärder: 

 Sälja anläggningstillgångar (finansiella och/eller materiella tillgångar). 

 Ta upp lån till motsvarande belopp. 

 Höja resultatmålet och öka den egna finansieringen (effektivisering). 

 Omprioritera/minska investeringsutgifter över tid. 

Investeringsbudget  

Budget Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Teknisk verksamhet

Fastighet 11 200 10 200 8 700 4 700 4 700

Gata 3 500 4 000 4 000 4 000 4 000

VA 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500

Kommunstyrelse

Utveckling 37 620 7 500 7 000 23 000 15 000

Inventarier mm 2 012 350 350 350 350

IT-nämnd

Central IT-miljö 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Vård och omsorg

Inventarier 650 300 300 300 300

Utbildning och kultur

Inventarier 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000

Summa: 68 982 35 850 33 850 45 850 37 850
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Budgetsammanställningar 

Resultatbudget 

Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet och förklarar hur det har uppkommit. Den 

beskriver hur kommunen finansierar verksamheten under året (intäkter) och vilken 

resursförbrukning prestationerna för med sig (kostnader). Resultatbudgeten beskriver 

utvecklingen under en viss tidsperiod.  
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Finansieringsbudget 

Finansieringsbudgeten beskriver hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina 

investeringar. Den beskriver det likvida flödet inom sektorerna den löpande verksamheten, 

investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Investeringar i materiella 

tillgångar redovisas exklusive ombudgeteringar. 

  

 

 

 

 

  

Finansieringsbudget    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2018 2019 2020 2021

DEN LÖPANDE VERKSAHETEN

Årets resultat 8 836 1 271 -1 575 -4 053

Justering för av- och nedskrivningar 20 000 20 000 20 000 20 000

Justering för gjorda avsättningar

Justering för upplösning av bidrag för statlig infrastruktur 520   

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 29 356 21 271 18 425 15 947

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

Ökning/minskning förråd och varulager

Ökning/minskning kortfridtiga skulder

Medel från den löpande verksamheten 29 356 21 271 18 425 15 947

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -44 580 -68 982 -35 850 -33 850

Medel från investeringsverksamheten -44 580 -68 982 -35 850 -33 850

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån  18 000 19 000

Amortering av skuld -1 616 -1 616 -1 616 -1 616

Ökning av långfristiga fordringar

Minskning av långfritiga fordringar

Medel från finansieringsverksamheten -1 616 -1 616 16 384 17 384

ÅRETS KASSAFLÖDE -16 840 -49 327 -1 041 -519

Likvida medel vid årets början 65 738 48 898 -429 -1 470

Likvida medel vid årets slut 48 898 -429 -1 470 -1 989
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Balansbudget 

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt - en 

ögonblicksbild som visar kommunens tillgångar och skulder. Balansbudgeten visar hur 

kapital använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Balansbudget    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2018 2019 2020 2021

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 333 385 382 367 398 217 412 067

Finansiella anläggningstillgångar 48 139 48 139 48 139 48 139

Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 381 524 430 506 446 356 460 206

Omsättningstillgångar

Fordringar 44 000 44 000 44 000 44 000

Kassa bank 48 898 -429 -1 470 -1 989

Summa omsättningstillgångar 92 898 43 571 42 530 42 011

Summa tillgångar 474 422 474 077 488 886 502 217

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 275 809 277 080 275 505 271 452

Varav årets resultat 8 836 1 271 -1 575 -4 053

Avsättningar för pensioner mm 30 900 30 900 30 900 30 900

Långfristiga skulder 37 318 35 702 52 086 69 470

Kortfristiga skulder 130 395 130 395 130 395 130 395

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 474 422 474 077 488 886 502 217
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Driftbudget 

Driftbudgeten visar nettobudget per verksamhet. Kommunfullmäktige har också det totala 

ansvaret för de gemensamma nämnderna som har sitt säte i kommunen dvs. ekonominämnd 

och IT-nämnd. 

 

 

Utgångsläge i budget för verksamheter 2018 grundar sig på beslut i kommunfullmäktige 

2017-11-28. Lönepott 2018 januari – mars är fördelad (2 649 tkr) samt utökat 

personalomkostnadspålägg (1 951 tkr).  Lönepott april – december är inte fördelad i 

ovanstående tabell (7 931 tkr). 

Verksamheternas budget inkluderar kapitalkostnader och internhyror.  

*) Gemensamma medel kvar att fördela 

Socioekonomiska medel från Tillväxtverket -2 200 

Sjukfrånvaro alla verksamheter -500 

Organisation AMU/mottagningsenhet -500 

Generell besparing -3 000 

Summa: -6 200 

 

Verksamhet Budget Perm. Budget Förändring Budget

(tkr) 2018 Välfärd korrigering 2019 2019

Politisk verksamhet 8 003 8 003

    varav revision 580 580

Ledning och utveckling 27 574 450 -2 045 25 979

Kostenhet 438 438

Köp från ekonominämnd 4 401 4 401

Köp från IT-nämnd 4 066 125 4 191

Köp från lönenämnd 2 356 2 356

Köp från Miljö- och byggnadsnämnd 3 330 3 330

Räddningstjänst 6 725 6 725

Teknisk verksamhet exkl. VA 28 901 200 29 101

Utbildning 210 614 5 325 1 700 1 675 219 314

Arbetsmarknadsåtgärder 3 014 3 014

Fritidsverksamhet 8 191 8 191

Kulturverksamhet 7 755 7 755

Individ- och familjeomsorg 36 695 4 300 3 500 -900 43 595

Äldreomsorg 115 778 200 3 500 2 950 122 428

LSS-verksamhet 62 171 62 171

Återläggning flyktingfond (mindre uttag 2019) 1 100 1 100

Gemensamma medel kvar att fördela *) -6 200 -6 200

IT-nämnd

Ekonominämnd

VA-verksamhet

Summa verksamheter: 530 012 10 400 9 800 -4 320 545 892
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Specifikation av förslag till förändringar - Verksamheter 

 

 

Verksamhet KF § 84 Kommunfullmäktige 2018-11-26

(tkr) 2018 Förändring Förslag

Ledning och utveckling:

       Valnämnd -200 -200
       Törebodafestivalen -300 -300
       Ekeskogs bygdegård -50 50 0
       Överförmyndarverksamhet 500 500
       Digitaliseringsledare 130 130
       RÖS 300 300
       E20 -585 -585
       Generell reduktion 0 0
       NYA-projektet 0 100 100
       Central pott digitalisering 400 -400 0
       Koststrateg -210 -210
       Kommungemensamt -150 -150
       Kommunkansli -0,5 tjänst -250 -250
       Kommunfullmäktige -90 -90
       Friskvård 1 000 -1 000 0
       Intäkter Gjutaren -250 -250
       MTG-samarbete transporter -140 -140
       Bredband -300 -300
       E-tjänsteplattform -300 -300
       Politisk verksamhet -300 -300

       Delsumma: 495 -2 540 -2 045

Teknisk verksamhet:

       Fastighet brandskydd 100 100
       Gata 100 100
       Lokalvård -100 -100
       Lokalvård 100 100

       Delsumma: 200  200

Utbildningsverksamhet:

       Skolpsykolog 300 300
       Skolpsykolog (via stb skola) -300 -300
       En klass på högstadiet 880 880
       En klass åk 7-9 (via stb skola) -880 -880
       Särskilt stöd 2 000  2 000
       Särskilt stöd (via stb skola) -1 000 -1 000
       Finans. via flyktingfond -1 000 -1 000
       Ungdomshandledare 500 -500 0
       Övrigt (via stb skola) -500 -500
       Utvecklingsledare -500 -500
       Digitalisering effektivisering -100 -100
       Omvårdnadsutbildning 1 050 1 050
       Omv.utb Finans. via flyktingfond -525 -525
       Omvårdnadsutbildning AFA -250 -250
       Kornknarren 2 000 2 000
       Grundvux 2 000 2 000
       Fältassistenter (via stb skola) -1 500 -1 500

       Delsumma: 2 605 -930 1 675

Äldreomsorg:

       Hemvården 3 000 3 000
       Hjälpmendel 200 200
       Hyra Kanalparken 200 -200 0
       Larm SÄBO 100 100
       Digitalisering effektivisering -350 -350
 
       Delsumma: 3 150 -200 2 950
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Verksamhet KF § 84 Kommunfullmäktige 2018-11-26

(tkr) 2018 Förändring Förslag

Individ- och familjeomsorg:

       Barnhandläggare 1 200 -600 600
       Fler placerade barn 1 000 1 000
       Placering nyanlända 1 700 1 700
       Digitalisering effektivisering -100 -100
       Finans. via flyktingfond -2 500 -2 500
       Etableringslån -1 400 -1 400
       Automat försörjningsstöd -200 -200

       Delsumma: 1 300 -2 200 -900

Gemensamt som ska fördelas:

     Socioekonomiska medel
     från Tillväxtverket -2 000 -200 -2 200
     Budgetkorrigering 0 0
     Sjukfrånvaro alla verksamheter -500 -500
     Organisation AMU -200 -200
     Organisation Mottagningsenhet -300 -300
     Generell besparing -3 000 -3 000

     Delsumma: -2 000 -4 200 -6 200

    Summa totalt: 5 750 -10 070 -4 320
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Investeringsbudget 

I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av investeringsbudget för åren 2019-2023.  

 
 

Investeringsbudget  

Budget Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Fastighet

Moholms skola ventilation

Vårdcentralen energi

Ventilation kommunhuset 500

Reinvestering skolor/förskolor 2 500  2 500 2 500 2 500

Centralskolan hus E (tak, belysning, ventilation)  

Ombyggnad Kornknarren/Kastanjen kök

Töreshov omklädningsrum uppvärmningshall  

Energieffektivisering/ventilation och styr 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Brand inbrott och passer 200 200 200 200 200

Camping ny liner pool 400

Centralskolan hus B, ytskikt och belysning 3 600

Centralskolan hus E, inre renovering 2 000 4 000 4 000

Centralskolan kök och matsal 2 000   

Krusebacken scoutstugan, nytt tak

Kilenskolan värme, belysning och tak 2 000

Bibliotek nya fönster  

Gjutaren 4

Gruppbostad LSS 1.)

Särskilt boende äldreomsorg  2.)

Gata

Tillgänglighet HIN 200 200 200 200 200

Gata generellt 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500

Trafiksäkerhetsåtgärder 300 300 300 300 300

GC-vägar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Taxefinansierat VA

VA-investeringar 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500

VA-plan nya verksamhetsområden 2 500 4 500 4 500 4 500 4 500

VA-plan nya verksamhetsområden -2 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500

VA-plan överföringsledning  

Utveckling

Lekplatser 1 000 1 000   

Östra Torggatan, utökad torgnära parkering  

Kungsgatan, ny centrumnära parkering  

Torget parkering - Norra torgg, breddning trottoar  500  

Drottninggatan/Skolgatan, parkering 300  

Norra Torggatan/Kungsgatan trottoar  1 000

Bro över Göta kanal

Lina, flytt och upprustning

Resecentrum, nya cykelgarage  

Resecentrum, jvstn stenbelagd yta mm 500



Töreboda kommun budget 2019-2021  20(22) 

 

Investeringsbudget  

Budget Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Resecentrum, jvstn ny kanalkaj  

Kanalparken, gata etapp 2  

Björkäng, ny parkeringsplats 1 000

Gästhamn, grillplats

Gästhamn, ny lekplats

Gästhamn, tennisbana  

Gästhamn, ny parkering 1 000

Camping, rondell Haddebodavägen  5 000

Töreshov, infart parkering Halnavägen 3 000

Bullerplank 3 000

Laddboxar kommunala fordon

Träffpunkt Töreshov 10 000

Töreshov rivning samt ny kombihall 5 000 15 000

Bruksgatan ny sträckning Moelven 4 000

Bruksgatan ny VA-ledning 4 000

Camping student- och besöksboende 20 000

Camping student - stugor 7 000

Camping ny servicebyggnad/utbyggnad camping 5 000  

Informationstavla infart 250

Belysning järnvägsstation 70

Restaurang Krubb 2 500

Kommunstyrelse

Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset 50 50 50 50 50

Inventarier kommunhuset 50 50 50 50 50

Inventarier Kostenheten 150 150 150 150 150

Nätverksinvestering 100 100 100 100 100

Nätverk bibliotek

Digitalisering - effektiviseringsinvesteringar 1 000

Kommunal ledningsplats 662

IT-nämnd

Central IT-miljö 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Vård och omsorg

Inventarier 100 100 100 100 100

Inventarier gruppbostad  LSS  

Inventarier äldreomsorg 250 200 200 200 200

Äldreomsorg Kanalparken 300

Utbildning och kultur

Inventarier utbildning och kultur 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

UV-skydd utemiljö 500

Summa: 68 982 35 850 33 850 45 850 37 850
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Kommunfullmäktiges mål 

Vision 

Välkommen till framtiden - Töreboda 2030 

 

TILLVÄXT - TRYGGHET - TILLSAMMANS 

Kommunfullmäktiges mål beskriver vad kommunen vill uppnå. Kommunstyrelsen bryter sedan ner 

målen till verksamhetsmål som är direkt mätbara.  

Invånare/Brukare 

Kommunfullmäktiges mål 

I Töreboda kommun kan man bo och verka i en trygg och säker miljö. 

Medborgarna är nöjda med kommunens verksamhet och service. 

Medarbetare 

Kommunfullmäktiges mål 

Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare. 

Ekonomi 

Kommunfullmäktiges mål 

Kommunen har en stabil ekonomi med en budget i balans. 

I Töreboda kommun finns förutsättningar för såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande. Kommunens 
verksamheter bidrar till medborgarnas oberoende och självständighet. 

Utveckling 

Kommunfullmäktiges mål 

Töreboda kommun är en företagsvänlig kommun, som uppmuntrar nytänkande och entreprenörskap. Alla i 
arbetsför ålder ges förutsättningar till egenförsörjning. 

Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla generationer i attraktiva miljöer. 

Töreboda kommun driver aktivt omställningen mot ett koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle. 

Töreboda kommun välkomnar fler besökare och turister till kommunen. Göta kanal med sin vackra natur samt 
ett rikt utbud av fritids- och kulturaktiviteter utgör en stor attraktionskraft för Töreboda. 
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Nedanstående bild visar en sammanställning av de ekonomiska huvudprocesserna budget, 

uppföljning och årsredovisning. Från och med 2016 tillämpas tertialuppföljning. 

 

 

 

  

 


