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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 2018- 2020 

  

 

 

 

Sammanställning    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 10 630 8 836 7 192 11 677

Årets resultat i skatter och bidrag 2,0% 1,6% 1,3% 2,0%

Skatteintäkter 526 868 554 109 567 434 583 790

Ökning av skatteintäkter i % 5,2% 2,4% 2,8%

Nettokostnader 495 538 525 373 539 142 551 013

Ökning av nettokostnader i % 6,0% 2,7% 2,2%

Investeringsutgifter exkl . ombudgeteringar 65 400 44 580 60 850 55 250
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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 428 personer. Befolkningsförändringen har historiskt varierat med -

1,6 % och +0,4 %. 

 

Kommunens invånarantal uppgick i augusti 2017 till 9 467 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. 
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Hur används pengarna 

Kommunen har en budgetram för sina verksamheter på ca 520 mkr. Av dessa kommer 

ca 350 mkr från invånarnas kommunalskatt. Resten, ca 195 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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Styrprocess 
Kommunfullmäktige styr den kvalitativa nivån i kommunen genom Begäran (övergripande 

mål). Fullmäktige beslutar om rambudget och tilldelar kommunstyrelsen och de övriga 

nämnderna ekonomiska resurser. 

Kommunfullmäktiges Begäran ska ge en bild av kommunen som helhet. Begäran beskriver 

vad kommunen ska uppnå och gäller under mandatperioden. Under året jobbar 

verksamheterna för en ökad måluppfyllelse genom ett kontinuerligt arbete med Aktiviteter 

kopplade till Åtaganden och Styrmått. 
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Ekonomiska förutsättningar med omvärldsanalys 
Omvärldsanalys 

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år 

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP 

och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på 

att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt 

inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett strukturellt problem. 

Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, 

men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Under 

andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes födda befolkningen i åldern 

15–74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. Motsvarande 

siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken 

torde det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes 

födda, medan det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes 

födda. 

Bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året. Därefter förväntas ekonomin 

återgå till ett konjunkturellt normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att 

tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018. 

Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli 

en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur 

talar de tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns 

vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Den inhemska utvecklingen 

rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men kan 

knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk 

om priserna på bostäder av något skäl faller. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. 

Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning 

och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas 

till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin 

stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att 

befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt. 

Skatteunderlagstillväxten avtar gradvis 

Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget 

vuxit i snabb takt 2015–2016. Den goda konjunktur Sverige nu befinner 

sig i innebär stramare arbetsmarknad med tilltagande svårighet att öka arbetade timmar 

ytterligare. I år är utvecklingen fortfarande relativt stark, men därefter försvagas 

utvecklingstalen successivt till nära noll 2019. Effekten på skatteunderlaget motverkas 

delvis av att löneökningstakten stiger något. Efter 2019 förutsätts såväl arbetade timmar 

som löner utvecklas i enlighet med en ekonomi i konjunkturell balans. 

SKL:s bedömning är att BNP-ökningen landar på 3,4 procent för 2017 och 2,8 procent för 

2018 samt att ökningen av skatteunderlaget minskar från 4,4 procent i år till 3,4 procent 2018. 
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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 %. 

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. 

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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Det starka verksamhetstrycket de kommande åren, samtidigt som utvecklingen av 

skatteunderlaget förväntas försvagas, ställer krav på effektiviseringar. Arbetet med att 

förändra och utveckla verksamheten måste 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 

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 8,8 mnkr vilket motsvarar ett resultatmål på 1,6 %. 

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. 
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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 2018-2019 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 

verksamhetsförändringar. Överväganden bör göras om att delar av dessa medel kan användas 

för resultatförstärkning, delfinansiering av investeringsbehov, eventuell pensionsinlösen etc. 

Principer  

De förutsättningar som har varit utgångspunkt för budget 2018 - 2020 bygger på följande 

antaganden: 

 Befolkningsunderlaget för 2018 – 2020 beräknas på ett antagande om 9 450 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 2018 – 2020 grundar sig på SKLs bedömningar om 

skatteunderlagsprognoser. Intäkterna prognostiseras för närvarande för år 2018 till 554 mnkr 

(SKLs prognos den 28 september).  

 

 

Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling    

Budget Budget Budget

(%) 2018 2019 2020

Ökning av skatteintäkter i % 5,2% 2,4% 2,8%

Ökning av nettokostnader i % 6,0% 2,7% 2,2%

Skatteprognos    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2017 2018 2019 2020

Skatteintäkter 342 774 350 915 362 873 374 111

Generella statsbidrag 184 094 203 194 204 561 209 679

Summa intäkter 526 868 554 109 567 434 583 790
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Indexuppräkningar 

Följande indexuppräkningar ligger till grund för budget och flerårsplan: 

 Personalkostnader 2,5 % (2018 -2020) 

 Prisindex intäkter/kostnader 0 % (2018 – 2020) 

 Internränta 1,75 % år 2018 enligt SKL 

 Personalomkostnadspålägg 39,2 % (2018 – 2020) 

 

Investeringar 

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

uppgår investeringsbudgeten under perioden 2018 – 2022 till 266 mnkr, exklusive 

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

större investeringsprojekt kan nämnas utvecklingsinvesteringar med bro över Göta kanal, 

bullerplank och flytt av färjan Lina 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 2018-2022. 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) 2018 2019 2020 2021 2022

Teknisk verksamhet

Fastighet 10 500 23 800 6 400 4 900 4 900

Gata 4 500 3 500 4 000 4 000 4 000

VA 11 500 11 500 28 500 29 500 11 500

Kommunstyrelse

Utveckling 12 850 17 000 13 000 20 000 20 000

Inventarier mm 430 350 350 350 350

IT-nämnd

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

Vård och omsorg

Inventarier 1 300 2 200 1 000 1 000 1 000

Utbildning och kultur

Inventarier 2 500 1 500 1 000 1 000 1 000

Summa: 44 580 60 850 55 250 61 750 43 750
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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.  

 

 

  

Resultatbudget    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens nettokostnader -495 538 -525 373 -539 142 -551 013

Avskrivningar -21 000 -20 000 -21 000 -21 000

Verksamhetens nettokostnad -516 538 -545 373 -560 142 -572 013

Skatteintäkter enligt riksprognos (april 2016) 342 774 350 915 362 873 374 111

Generella statsbidrag enligt riksprognos (april 2016) 184 094 203 194 204 561 209 679

Finansiella intäkter 1 500 1 500 1 500 1 500

Finansiella kostnader -1 200 -1 400 -1 600 -1 600

Resultat före extraordinära poster 10 630 8 836 7 192 11 677

ÅRETS RESULTAT 10 630 8 836 7 192 11 677

Årets resultat i % av skatter och bidrag (finansiellt mål) 2,0% 1,6% 1,3% 1,4%

Specifikation till resultatbudget    

Budget Budget Budget Budget

(tkr) 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens nettokostnad

Verksamheter 476 044 505 951 525 842 535 842

Reduktion verksamheter 0 0 -1 909 -5 179

Oförutsett, till Kommunstyrelsens förfogande 1 500 1 500 1 000 1 000

Lönemedel 17 375 19 891 10 000 10 000

LSS-medel 3 219 2 489 2 489 2 489

LSS-medel enligt egen prognos 5 874 5 874 5 874

Pensioner 7 400 7 363 7 656 8 077

Investeringsbidrag välfärdsmedel 8 000 0 0 0

Intäkter välfärdsmedel -18 000 -17 695 -11 810 -7 090

Summa verksamhetens nettokostnad 495 538 525 373 539 142 551 013

Skatteintäkter

Kommunalskatt 342 744 350 915 362 873 374 111

Inkomstujämningsbidrag 145 177 152 013 150 888 153 931

Kostnadsutjämningsbidrag 2 702 1 276 1 276 1 276

Regleringsbidrag -1 898 1 425 4 244 6 319

LSS-utjämning inkl. egen prognos 25 610 31 484 31 484 31 484

Slutavräkning 2016 och 2018 -2 833 -1 673 0 0

Fastighetsskatt 15 366 18 669 18 669 18 669

Prognososäkerhet  -2 000 -2 000

Summa skatteintäkter och bidrag 526 868 554 109 567 434 583 790
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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) 2017 2018 2019 2020

DEN LÖPANDE VERKSAHETEN

Årets resultat 10 630 8 836 7 192 11 677

Justering för av- och nedskrivningar 21 000 20 000 21 000 21 000

Justering för gjorda avsättningar

Justering för upplösning av bidrag för statlig infrastruktur 520 520 520 520

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 32 150 29 356 28 712 33 197

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

Ökning/minskning förråd och varulager

Ökning/minskning kortfridtiga skulder

Medel från den löpande verksamheten 32 150 29 356 28 712 33 197

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -50 100 -44 580 -60 850 -55 250

Medel från investeringsverksamheten -50 100 -44 580 -60 850 -55 250

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån  26 000 25 000

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 24 384 23 384

ÅRETS KASSAFLÖDE -19 566 -16 840 -7 754 1 331

Likvida medel vid årets början 42 974 23 408 6 568 -1 186

Likvida medel vid årets slut 23 408 6 568 -1 186 145
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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) 2017 2018 2019 2020

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 309 055 333 635 373 485 407 735

Finansiella anläggningstillgångar 47 830 47 830 47 830 47 830

Bidrag till infrastruktur 11 440 10 920 10 400 9 880

Summa anläggningstillgångar 368 325 392 385 431 715 465 445

Omsättningstillgångar

Fordringar 58 000 58 000 58 000 58 000

Kassa bank 23 408 6 568 -1 186 145

Summa omsättningstillgångar 81 408 64 568 56 814 58 145

Summa tillgångar 449 733 456 953 488 529 523 590

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 264 923 273 759 280 951 292 628

Varav årets resultat 10 630 8 836 7 192 11 677

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

Långfristiga skulder 38 678 37 062 61 446 84 830

Kortfristiga skulder 115 232 115 232 115 232 115 232

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 449 733 456 953 488 529 523 590
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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. 

  

Driftbudget,  inklusive kapitalkostnader och internhyror  

Budget Budget Budget

(tkr) 2017 förändring 2018

Politisk verksamhet 7 439

   varav revision 580

    ramtillskott Valnämnd 300

    ramtillskott Web- och radiosändning Kommunfullmäktige 40

    ramtillskott Samordningsförbundet Norra Skaraborg 22

    ramtillskott Bidrag Ekeskogs bygdegård 50

    ramtillskott Skaraborgs kommunalförbund 9

    ramtillskott Skaraborgsdagen 8

    ramtillreduktion Kommunstyrelsen -100

 

Årets ram Politisk verksamhet 7 768

Ledning och utveckling 23 649

    ramtillskott Dataskyddsförordning 200

    ramtillskott Törebodafestivalen 300

    ramtillskott Lönesatsning, centralt anslag till all verksamhet 500

    ramtillskott Heltid som norm 500

    ramtillskott Central pott digitalisering 1 150

    ramtillskott E-tjänsteplattform 300

    ramtillskott Studieförbund 130

    ramtillskott Bredbandssatsning (studieförbund 100 tkr) 300

    ramtillskott Wi-fi 28

    ramtillskott Fria resor, 75 år och äldre 120

    ramtillskott Folkhälsoavtal 6

    ramtillskott Gjutaren 800

    ramreduktion Besparing -750

    ramtillskott Välfärd  Överförmyndare 300

    ramtillskott Välfärd  MTG-samordnare 150

    ramtillskott Välfärd  Trygghetsskapande åtgärder 100

    ramtillskott Välfärd  Flykting NYA-projektet 5 050

  

Årets ram Ledning och utveckling 32 833

Kostenhet 154

 

Årets ram Kostenhet 154
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Driftbudget,  inklusive kapitalkostnader och internhyror  

Budget Budget Budget

(tkr) 2017 förändring 2018

Köp från Ekonominämnd 4 306

   

Årets ram köp från ekonominämnd  4 306

Köp från IT-nämnd 3 973

    ramtillskott Välfärd  Digitalisering 125

  

Årets ram köp från IT-nämnd  4 098

Köp från Lönenämnd 2 540

    ramreduktion Ny fördelningsmodell -230

 

Årets ram köp från Lönenämnd 2 310

Köp från Miljö- och byggnadsnämnd 3 004

Årets ram köp från Miljö- och byggnadsnämnd 3 004

Räddningstjänst Östra Skaraborg 6 423

     ramtillskott  enligt beslut i RÖS direktion 302

Årets ram köp från Räddningstjänst Östra Skaraborg 6 725

Teknisk verksamhet exklusive VA 28 388

 

Årets ram köp från Teknisk nämnd 28 388

Utbildning 222 101

   varav barnomsorg 47 635

    ramtillskott Guldgruvan 300

    ramreduktion Vårdnadsbidrag -230

    ramtillskott Välfärd  Moholm utökad hyra drift 593

    ramtillskott Välfärd  Ny förskoleavdelning utökad hyra och drift 1 371 49 669

   varav grundskola *) 109 177
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Driftbudget,  inklusive kapitalkostnader och internhyror  

Budget Budget Budget

(tkr) 2017 förändring 2018

    ramtillskott Utökad timplan 780

    ramtillskott Ytterligare en klass 600

    ramtillskott Lärarlöner 500

    ramtillskott Välfärd  Björkäng utökad hyra och drift 597

    ramtillskott Välfärd  Kilen utökad hyra och drift 1 064

    ramtillskott Välfärd  Utökad elevhälsa förebyggande socialtjänst 1 500 114 218

   varav gymnasieskola 45 662

    ramreduktion Kanalskolan -500 45 162

*) Av grundskolans  ram avsätts  50 kronor/elev ti l l  elevrådet

     för trivselskapande åtgärder.

   varav vuxenutbildning 1 550

    ramtillskott Vuxenutbildning 250

    ramtillskott Vuxenutbilding flyttas från försörjningsstöd 750

    ramtillskott Välfärd  Omvårdnadsutbildning 700  

    ramtillskott Välfärd  Omvårdnadsutbildning 550 3 800

   varav arbetsmarknadsåtgärder 2 491

    ramtillskott Feriearbete 200

    ramtillskott Välfärd  Öppettider Lina 100 2 791

   varav fritidsverksamhet 7 405

    ramtillskott Välfärd  Fritid migration Älgarås 50

    ramtillskott Välfärd  Fritidsgården Loftet utökad öppettid 70 7 525

   varav kulturverksamhet 8 181

    ramtillskott Välfärd  Biblioteket 200 8 381

Årets ram Utbildning 231 546

Individ och familjeomsorg 35 014

    ramtillskott Barn och unga 1 200

    ramreduktion Försörjningsstöd till utbildning -350

    ramtillskott Välfärd  Flykting/skyddsplaceringar, familjerätt mm. 4 300

Årets ram Individ och familjeomsorg 40 164
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Driftbudget,  inklusive kapitalkostnader och internhyror  

Budget Budget Budget

(tkr) 2017 förändring 2018

Äldreomsorg 111 352

    ramtillskott Särskilt boende 2 200

    ramtillskott Trygghetsbostäder 200

    ramreduktion Effektiviseringar -1 700

    ramreduktion Äldreomsorg 500

    ramtillskott Ordinärt boende 450

    ramtillskott Välfärd  Larm RKHF 200

  

Årets ram Äldreomsorg 113 202

LSS-verksamhet 59 723

    ramtillskott Enhetschef LSS 730

Årets ram LSS-verksamhet 60 453

Gemensam IT-nämnd 0

Gemensam Ekonominämnd 0

VA-verksamhet 0

 

Årets ram Gemensamma nämnder och VA (exkl. kapitalkostnader) 0

Summa Förvaltningar 534 951

Finansförvaltning  

   Kapitalkostnader från verksamheterna  -29 000

   Välfärdsmedel befolkningsvariabler -17 695

   Oförutsedda utgifter -till kommunstyrelsens förfogande 1 500

   Lönepott 19 891

   LSS-pott 2 489

   LSS enligt egen prognos 5 874

   Pensioner 7 363

Summa Finansförvaltning -9 578

Summa nettokostnad  525 373
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Investeringsbudget 

I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av investeringsbudget för åren 2018-2020.  

 

 

Investeringsbudget   

Budget Budget Budget 

(tkr) 2018 2019 2020

Fastighet

Moholms skola ventilation 400

Vårdcentralen energi 1 500

Ventilation kommunhuset 1 000 500

Reinvestering skolor/förskolor 2 500 2 500

Centralskolan hus E (tak, belysning, ventilation) 2 000

Ombyggnad Kornknarren/Kastanjen kök 1 000

Töreshov omklädningsrum uppvärmningshall 4 000

Energieffektivisering/ventilation och styr 2 000 2 000 2 000

Brand inbrott och passer 400 400 400

Camping ny liner pool 400

Centralskolan hus B, ytskikt och belysning 3 600

Centralskolan hus E, inre renovering 8 000

Centralskolan kök och matsal 2 000

Krusebacken scoutstugan, nytt tak 200 0

Kilenskolan värme, belysning och tak 2 000

Bibliotek nya fönster 400

Gjutaren 4 1 500

Gruppbostad LSS, behov aviserat år 2018 

Särskilt boende äldreomsorg, aviserat år 2018 

Gata

Tillgänglighet HIN 200 200 200

Gata generellt 3 000 2 000 2 500

Trafiksäkerhetsåtgärder 300 300 300

GC-vägar 1 000 1 000 1 000

Taxefinansierat VA

VA-investeringar 11 500 11 500 11 500

VA-plan nya verksamhetsområden 2 500 2 500 4 500

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

VA-plan överföringsledning 17 000

Utveckling

Lekplatser  1 000

Östra Torggatan, utökad torgnära parkering 1 200  

Kungsgatan, ny centrumnära parkering 500  

Torget parkering - Norra torgg, breddning trottoar 2 000

Drottninggatan/Skolgatan, parkering 300 1 000
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Investeringsbudget   

Budget Budget Budget 

(tkr) 2018 2019 2020

Kungsgatan, gång, cykel, träd, sten 2 000

Gång och cykelväg 1 000

Bro över Göta kanal 5 000

Lina, flytt och upprustning 2 000

Resecentrum, nya cykelgarage 1 000

Resecentrum, jvstn stenbelagd yta mm 2 000

Resecentrum, jvstn ny kanalkaj 2 500

Kanalparken, gata etapp 2 2 000

Björkäng, ny parkeringsplats 2 000

Gästhamn, grillplats 100

Gästhamn, ny lekplats 1 000

Gästhamn, tennisbana 1 200

Gästhamn, ny parkering 1 000

Camping, rondell Haddebodavägen 5 000

Töreshov, infart parkering Halnavägen 6 000

Bullerplank 3 000

Laddboxar kommunala fordon 50

Kommunstyrelse

Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset  50 50

Inventarier kommunhuset 50 50 50

inventarier Kostenheten 150 150 150

Nätverksinvestering 100 100 100

Wi-Fi 40

Nätverk bibliotek 90

IT-nämnd

Central IT-miljö 1 000 1 000 1 000

Vård och omsorg

Inventarier 1 000 1 000 1 000

Inventarier gruppbostad  LSS 300  

Inventarier äldreomsorg 1 200  

Utbildning och kultur

Inventarier utbildning och kultur 1 000 1 000 1 000

Utemiljö förskolor och skolor 1 000

UV-skydd utemiljö 500 500  

Summa: 44 580 60 850 55 250
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Kommunfullmäktiges Begäran 

Vision 

Välkommen till framtiden - Töreboda 2030 

 

TILLVÄXT - TRYGGHET - TILLSAMMANS 

Kommunfullmäktigesbegäran beskriver vad kommunen vill uppnå. Kommunstyrelsen bryter sedan ner 

begäran i åtaganden till verksamheten som mäts med styrmått. Åtaganden och styrmått finns i separat 

bilaga.  

Invånare/Brukare 

Begäran 

I Töreboda kommun kan man bo, leva och verka i en trygg och säker miljö dygnets alla timmar - överallt 

Brukarna känner förtroende för verksamheterna och är nöjda med kommunens insatser och service 

I Töreboda kommun skapas förutsättningar för livsvillkor som stimulerar till såväl psykiskt som fysiskt 
välbefinnande liksom sunda matvanor 

Medarbetare 

Begäran 

Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare, som ser betydelsen av medarbetarnas goda 
hälsa och välbefinnande, som grund för att leverera bra tjänster till medborgarna 

Ekonomi 

Begäran 

Kommunen har en stabil ekonomi med budget i balans 

Utveckling 

Begäran 

Töreboda 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 där det är välordnat, 
snyggt och tryggt 

Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi 
hushållar med våra resurser och värnar om vår miljö 

Vi ser turism- och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad omsättning 
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Nedanstående bild visar en sammanställning av de ekonomiska huvudprocesserna budget, 

uppföljning och årsredovisning. Från och med 2016 tillämpas tertialuppföljning. 

 

 

 

  

 


