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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
År 2021 präglades tyvärr även det av pandemin och att vi fått vidta åtgärder för att minska spridningen
av Covid 19. Samarbetet med Närhälsan har fungerat bra och tillsamman har vi lyckats hålla
smittspridningen på acceptabel nivå och vår personal har gjort ett enastående och beundransvärt jobb.
Efterfrågan på bostäder har varit fortsatt hög. Beslutet att tillsammans med Riksbyggen bygga ett
trygghetsboende i kvarteret Prästkragen har tagits emot positivt och många har anmält intresse att hyra.
Byggnationen utförs av ett antal lokala leverantörer och beräknas vara inflyttningsklar till sommaren.
Under året har vi arbetat med att ta fram ett antal detaljplaner för bostäder bl. a. i kvarteret Snickaren
och på området Lerlyckan och Kilen södra. Kilen södra kommer även innefatta en ny förskola som ska
vara färdigställd till hösten 2024, även på Kanalparken finns det intresse av att bygga ytterligare
bostäder. På Rotkilens industriområde har etableringar skett, och fler är på gång bl. a. för
sällanköpshandel.
En utvecklingsplan är under framtagande för Älgarås och i ett senare skede även för Moholm.
Upptakten i Älgarås skedde genom ett välbesökt medborgarmöte där vi fick mycket synpunkter på hur
vi kan förbättra och göra Älgarås attraktivare. Efter att Migrationsverket nu avslutat sin verksamhet i
kommunen beslutade ett enigt kommunfullmäktige att köpa de fastigheter som Migrationsverket hyrt i
Älgarås. Avsikten är att undersöka behovet av bostäder i Älgarås och därefter rusta upp lägenheterna
utefter behovet.
Det har varit ute en förfrågan bland kommunerna i Skaraborg om att kunna ta emot flera större
industrietableringar. Från kommunens sida var vi intresserade och levererade ett förslag till placering
men vi föll bort i första gallringen. Detta har ökat intresset för Töreboda som etableringsort.
Förhandlingar sker nu i skrivande stund med en av våra grannkommuner och vi hoppas att det kommer
att utmynna i en etablering. Det handlar om flera tusen arbetstillfällen om det blir verklighet. Detta
kommer att ställa krav på fler bostäder men även industrimark för följdetableringar. Därför kommer vi
att omarbeta översiktsplanen för att ta fram mark för bostäder och industri för att tillgodose det behov
som kan uppstå.
Töreboda klättrade ytterligare 23 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och finns
nu på plats 41 i landet. Av förklarliga skäl så har vi inte kunnat besöka företagen i samma omfattning
som tidigare men vi har haft digitala möten i mindre omfattning i stället. Jag hoppas vi så fort som
möjligt kan återuppta de intressanta och lärorika besöken ute bland företagen.
Ekonomiskt gör kommunen ett stort positivt resultat. Högkonjunkturen har bestått trots pandemin,
vilket genererat högre skatteintäkter. De statliga satsningar som gjorts för att underlätta situationen
under pandemin i form av bl. a. ersättning för sjuklönekostnader har också påverkat det goda resultatet.
Jag vill avsluta med att tacka all personal för ett utomordentligt jobb under året trots att det varit under
svåra förhållanden.

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.

Utveckling av kransorter
Som ett led i kommunens ambitioner att
utveckla kransorterna Moholm och Älgarås har
ett förvärv av tre flerbostadshus genomförts.
Att skapa en utvecklingsplan för kransorterna
med ett första fokus på Älgarås har tagit fart
där medborgarna visat stort intresse och
engagemang.

Etableringsmöjligheter
Förfrågningar om etableringsmöjligheter både
från redan etablerade företag som har behov av
att växa och från nya där den enskilt största
gällde en batterifabrik där Töreboda kommun
gav sig in i en process som visar upp Törebodas
möjligheter i ett större sammanhang som
absolut har skapat "ringar på vattnet".
Företagsklimat
Töreboda placerade sig på plats 41 i den
enkätundersökning som Svenskt Näringsliv
genomförde under året.

3 573 564 kr
Har kommunen erhållit i extra statsbidrag,
inklusive återbetalning av sjuklönekostnader,
under året vilket till stor del kan härledas med
den pågående pandemin.
Lerlyckan
Projektering av ett nytt bostadsområde i östra
Gastorp, Lerlyckan, har startats upp för att
möjliggöra försäljning av småhustomter med
start 2022.

Töreboda 102030
Kommunen har ett uttalat mål att uppnå 10 000
invånare senast år 2030. Under året har ett
arbete inletts med att ta fram en handlingsplan
för att uppnå målet. Handlingsplanen syftar till
att främja kommunen attraktivitet att bo, leva
och verka i linje med kommunens beslutade
vision. Ett exempel är det pågående arbetet
med framtagandet av en ny översiktsplan.
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Så här använde kommunen dina skattepengar

Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till 32,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en
positiv budgetavvikelse på 27,1 miljoner kronor. Detta kan jämföras med föregående år då resultatet
uppgick till 16,6 miljoner kronor. Under året erhöll kommunen extra tillskott av generella statsbidrag i
samband med Coronapandemin om 3,6 miljoner kronor samt återbetalning av sjuklönekostnader om 2,9
miljoner kronor.
Ett av kommunens finansiella mål är att investeringarna ska finansieras utan upplåning har uppnåtts.
Under året har 34 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Bland större redovisade investeringsprojekt
under året kan bland annat nämnas renovering av Centralskolan och ny läggning av tak på kommunhuset.
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Fem år i sammandrag
Kolumn1

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2021
2020
2019
2018
2017

Töreboda kommun

Invånare per 31 december
Utdebitering per skattekrona
Verksamhetens nettokostnader (mnkr)
Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)
Nettokostnadernas andel av skatt och
statsbidrag (%)
Årets resultat (mnkr)
Nettoinvesteringar (mnkr)
Tillgångar (mnkr)
Eget kapital (mnkr)
Avsättningar och skulder (mnkr)
Soliditet (%)
Soliditet med hänsyn till alla pensioner
(%)

9 207
21,72
610
637

9 281
21,22
592
606

9 293
21,22
595
577

9 312
21,22
566
570

9 414
21,22
547
559

96%
33
35
569
316
253
56%

98%
17
36
547
283
264
52%

103%
-14
44
482
266
216
55%

99%
6
57
488
280
208
57%

98%
13
50
465
267
198
57%

29%

24%

22%

22%

21%
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Vilka är de viktigast politiska frågorna inför valet 2022?
De viktigaste valfrågorna är att kommunen har en god ekonomi och att erbjuda attraktiva
bostäder så att våra företag kan rekrytera personal som kan möjliggöra för nya
företagsetableringar. Arbeta för att alla elever går ur skolan med godkända betyg samt ställa
om för att bli en klimatsmart kommun och att vi är en trivsam och välskött kommun med
fina parker och planteringar.
Bengt Sjöberg, Kommunstyrelsens ordförande

Vi vill fokusera på måluppfyllelsen i skolan. Vi måste lyfta våra ungdomar och skapa förutsättningar
för dem att få jobb. Fler människor behöver ut i arbete. Det viktiga arbetet för en fortsatt
utveckling av hela kommunen genom bostäder, företagsetableringar och ett ökat utbud av kollektivt
resande fortsätter. En levande kommun där kultur, idrott och fritidssysselsättning ökar
attraktiviteten.
Pernilla Johansson, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Vi vill öka kommuninvånarantalet samt marknadsföra kommunen mer. Bygga mer bostäder som
passar alla åldrar. Skapa goda kommunikationer så vi får en levande landsbygd. Skapa en attraktiv
kommun att leva och bo i. Utveckla skolan till en bättre och tryggare skola
Förbättra arbetsvillkor inom vård och omsorg, bättre scheman, bättre löner, mera personal i
verksamheterna. Bredda kulturskolan, Stimulera föreningslivet. Utveckla kulturplanen samt
turistverksamheten. Verka för ett framgångsrikt och differentierat näringsliv.
Karin Arvidsson, Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Makten i kommunen
– hur styrs Töreboda kommun

Ovan illustreras mandatfördelningen för mandatperioden
2019-2022. Totalt sett finns det 31 stycken ledamöter i
Kommunfullmäktige.
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Kommunfakta

Töreboda kommun
I hela Sverige används 2,9 procent av
marken till bebyggelse. I Töreboda är
fördelningen följande:

I Sverige är 49,7 procent
kvinnor och 50,3 procent
män. I Töreboda är 48,3
procent kvinnor och 51,7
procent män.






I slutet av 2021 var
Sveriges folkmängd
10 452 326 personer,
varav 9 207 personer
bodde i Töreboda
kommun.

I Sverige bor 87,6 procent i
tätort och 12,4 procent
utanför tätort. I Töreboda bor
61,3 procent i tätort och 38,7
procent på landsbygd.

År

Folkmängd
Antal

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

9 063
9 009
8 992
9 072
9 293
9 435
9 414
9 312
9 293
9 281
9 207

Förändring
mellan åren
-50
-54
-17
80
221
142
-21
-102
-19
-12
-74

Födelseöverskott
-29
-58
-25
-20
-9
3
-7
-51
-21
-39
-36

4,3 procent bebyggelse
53,6 procent skog
32,2 procent jordbruksmark
9,9 procent övrig mark

I Sverige är medelåldern
41,6 år. I Töreboda är
medelåldern 45,3 år,
varav 46,1 år för kvinnor
och 44,5 år för män.

