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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Under 3 dagar i mitten av juli genomfördes den 7:de Töreboda festivalen med en artistuppsättning
som blir svår att överträffa. Festivalen med allt vad den för med sig i form av förväntningar och
upplevelser hos Törebodaborna har spridit sig långt utanför kommungränsen. Många ”Törboiter” i
förskingringen passar på att komma hem och träffa nära och kära samtidigt som de upplever ett
myllrande centrum med världsartister på scenerna. Ett stort tack till festivalföreningen för en fin
festival.
I Kanalparken startade under senhösten bygget av de två åttavåningshusen i Törebodabostäders regi
med totalt 64 lägenheter. Planerad inflyttning är våren år 2020 och redan nu är en stor del av
lägenheterna bokade. Töreboda äldrebostäder är en kooperativ hyresrättsförening som tillsammans
med Riksbyggen förvaltar och bygger bostäder och lokaler för olika ändamål åt kommunen.
Föreningen planerar att under 2019 bygga trygghetslägenheter på parkeringen vid Bergmansgården
för att tillgodose den efterfrågan som finns. Under året har kommunen förvärvat stationshuset.
Våra sammanträden är nu förlagda till Gjutaren som håller på att färdigställas för att tillgodose kraven
på tillgänglighet och anpassning till de verksamheter som ska finnas där. Fastigheten kommer att bli
en stor tillgång för olika aktiviteter inom kultur och föreningsliv men även för näringslivet som kan ha
mässor och event av olika slag i lokalerna. I årets företagsranking klättrade Töreboda sju placeringar
och ligger nu på plats 60 av rikets 290 kommuner i Sverige, vilket är mycket bra. Det innebär inte att vi
kan slå oss till ro, utan hela tiden försöka bli bättre.
Borreboda återvinningscentral har nu fått grönt kort vilket innebär att man som privatperson kan
genomgå en utbildning på nätet och därmed få lämna material på återvinningscentralen mellan kl.
07.00-21.00 alla dagar. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete med
att skydda vårt dricksvatten genom att besluta att införa ett vattenskyddsområde på Lokaåsen allt för
att undvika att vårt vatten blir förorenat.
Det ekonomiska resultatet för 2018 slutade med ett plusresultat på 5.3 milj. Detta beror på att vi fått
extraordinära intäkter genom att vi erhållit en vindkraftspremie för etableringen av 8 vindkraftverk i
Valkeberg. Verksamheterna går dessvärre med ett underskott på 10.4 milj. Avvikelserna finns inom
äldreomsorgen, individ och familjeomsorgen och utbildningsverksamheten. Det blir en stor utmaning
inför 2019 och 2020 att få en budget som korresponderar med behoven samtidigt som konjunkturen
verkar ha nått sin topp för denna gång. Målet är att med de resurser som står till förfogande
tillhandahålla en bra service och omsorg för våra innevånare.
Jag vill rikta ett stort TACK till all personal för goda insatser och ett stort engagemang under året.

Bengt Sjöberg, Kommunstyrelsens ordförande (M)
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Händelser under året som gått
Nedan följer en resumé över händelser i Töreboda kommun under det gångna året.

Kanalparken
Under hösten 2018 påbörjades arbetet
med Kanalparken med byggnation av totalt
64 nya lägenheter. Arbetet förväntas vara
färdigställt och klart för inflyttning under
våren år 2020.
Töreboda centrum
Ombyggnaden av Törebodas centrum har
fortsatt och förändring av torget har
påbörjats med den södra delen av Östra
Torggatan. Nya gång- och cykelvägar byggs
också ut och beslut om tillskapande av fler
parkeringsplatser är fattade.
Törebodafestivalen
För sjätte gången sedan starten år 2000
arrangerades Törebodafestivalen. Artister
som bland annat Pet Shop Boys, Icona Pop,
Sweet och Lars Winnerbäck uppträdde och
underhöll publiken.

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

52 000
Besökte Törebodafestivalen under tre
dagar, vilket är festivalrekord.
Gjutaren
Fastigheten Gjutaren som kommunen
förvärvade under förra året har utvecklats
under året. Förutom att återvinningscentret Guldgruvan flyttat in har lokalerna
under året också använts till bland annat
bokmässa, föreläsningar och politiska
möten såsom kommunfullmäktigesammanträden.

Företagsklimat
Töreboda placerade sig på plats 60 i
enkätundersökning som Svenskt Näringsliv
genomförde under året. Under 2018
startades 53 nya företag i Töreboda. Det
innebär att det startats 5,7 företag/1000
invånare.
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Så här använde kommunen dina skattepengar
Intäkter
26%

28%

Avgifter, ersättningar &
bidrag
Skatteintäkter

Inkomst- och
kostnadsutjämningsbidrag
46%
Personal

Kostnader
12%

Pensionskostnader

3%
3%

Töreboda kommun uppvisar ett
positivt resultat uppgående till
+6 mnkr vilket är lägre jämfört
med föregående år (+13 mnkr
år 2017). Resultatet motsvarar
1,0 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag och är 3
mnkr lägre än det budgeterade
resultatmålet. Verksamheternas
ekonomiska utfall visar på såväl
över- som underskott.
Sammantaget uppvisar
verksamheterna ett stort
underskott och uppgår
sammanlagt till -10 mnkr. Detta
kan jämföras med föregående
år då verksamheternas
avvikelse gentemot budget var i
balans.

Entreprenad & köp av
verksamhet

5%

44%

Lokaler
Avskrivning & räntor

15%

Bidrag
18%

Övrigt

Fördelning av kommunalskatten
Politisk
verksamhet; 2%
Tekniska inkl VA; 5%
Köp av verksamhet; 4%
LSS-verksamhet; 11%
Äldreomsorg;
23%
Kultur- & Individfritidsverksamhet;
3%
och
familjeomsorg;
Kostenhet; 0% 8%
Utbildning; 39%
Ledning &
utveckling; 5%

Ett av kommunens finansiella
mål är att investeringarna ska
finansieras utan upplåning har
uppnåtts. Under året har 54
mnkr av investeringsanslagen
förbrukats. Detta är en högre
nivå jämfört med föregående år
(50 mnkr 2017). Bland större
investeringsprojekt kan nämnas
ombyggnad av
reningsverk/kväverening samt
investeringar inom gata/väg
samt vatten- och
avloppsinvesteringar.
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Fem år i sammandrag
Kolumn1

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Töreboda kommun
Invånare per 31 december

9 312

9 414

9 435

9 293

9 072

Utdebitering per skattekrona

21,22

21,22

21,22

21,22

21,22

Verksamhetens nettokostnader (mnkr)

566

547

512

470

452

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)
Nettokostnadernas andel av skatt och
statsbidrag (%)

570

559

522

480

456

99%

97%

98%

98%

99%

6

13

11

13

5

57

50

34

42

27

Tillgångar (mnkr)

481

465

450

440,5

389,7

Eget kapital (mnkr)

273

267

254

243

230

Avsättningar och skulder (mnkr)

208

198

196

197

159

Soliditet (%)

57%

57%

56%

55%

59%

Soliditet med hänsyn till alla pensioner (%)

22%

21%

17%

14%

11%

Årets resultat (mnkr)
Nettoinvesteringar (mnkr)
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Vilka utmaningar står kommunen
inför år 2019?

-

Makten i kommunen
– hur styrs Töreboda kommun

De viktigaste frågorna för kommunen
år 2019 är att få kommunens ekonomi
i balans med fortsatt god service till
våra invånare samt att det byggs fler
bostäder som gör det möjligt för
kommunen att växa.
Bengt Sjöberg, ledamot (M)

Ovan illustreras mandatfördelningen för
mandatperioden 2014-2018- Totalt sett finns det
31 stycken ledamöter i Kommunfullmäktige.

Organisation
-

Att vi alla gemensamt, politiker och
verksamheter, vågar vara kreativa och
tänka utanför boxen. Samverkan, nya
arbetssätt, tillit till varandras förmåga och
ett positivt förhållningssätt är en stor
utmaning som jag tror är den viktigaste
nyckeln till att få en budget i balans.
Pernilla Johansson, ledamot (C)

Politisk organisation
Politisk nivå – beställare av verksamhet
Tjänstemannanivå – utförare av verksamhet
IT-nämnd
Ekonominämnd
Lönenämnd
Överförmyndarnämnd
Teknisk nämnd
Valnämnd
Miljö- och
byggnadsnämnd
Kommunrevision
Beredningar

Kommunfullmäktige

Utvecklingsutskott
Utbildnings- och
kulturutskott
Vård- och

Kommunstyrelsen

Kommunchef

-

En stor utmaning inför 2019, är som
jag ser det att våra verksamheter
förmår att hålla sig till de av
fullmäktige tilldelade medlen. En
annan viktig och avgörande utmaning
är att vi får behålla och helst öka vårt
invånarantal vilket ligger till grund för
våra tilldelade resurser från staten.
Karin Arvidsson, ledamot (S)

Barn,
utbildning &
kultur

Äldreomsorg

Kommunledning

LSS och Individoch
familjeomsorg
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Kommunfakta Töreboda

kommun

Befolkningsförändring 2008-2018
År

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Folkmängd
Antal

Förändring
mellan åren

9 256
9 255
9 113
9 063
9 009
8 992
9 072
9 293
9 435
9 414
9 312

-120
-1
-142
-50
-54
-17
80
221
142
-21
-102

Födelseöverskott

Flyttningsöverskott

-49
-38
-61
-29
-58
-25
-20
-9
3
-7
-51

Män
-24
13
-29
-3
7
35
64
101
81
-22
-22

Kvinnor
-46
21
-48
-25
-4
-30
36
130
60
9
-29
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