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DEMOKRATI- OCH  
VISIONSBEREDNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
37 ledamöter

REVISION

BEREDNING FÖR TRIVSEL  
OCH TRYGGHET

BEREDNING FÖR TILLVÄXT/ 
UTVECKLING OCH KOMPETENS

EVENTUELLA TILLFÄLLIGA  
BEREDNINGAR

POLITISK  
SAMORDNINGSGRUPP

STRATEGISK NIVÅ

VERKSTÄLLANDE NIVÅ

MILJÖ OCH 
BYGGNÄMND
Gemensam med 

Ulricehamns
kommun 

 

PERSONAL-
NÄMND
Gemensam 

med Svenljunga 
kommun

ÖVERFÖR-
MYNDAR-
NÄMND

KRISLED-
NINGS-
NÄMND

KOMMUNSTYRELSEN 
13 ledamöter

ALLMÄNT UTSKOTT

BILDNINGS- OCH  
KULTURUTSKOTT 

OMSORGS- OCH  
FOLKHÄLSOUTSKOTT

TRANEMOBOSTÄDER AB TRANEMO UTVECKLINGS AB

VALNÄMNDIT-NÄMND
Gemensam med 

Ulricehamns 
kommun 

SERVICESEKTION

Medborgarservice- och processtödsfunktion
Ekonomifunktion
Personalfunktion

NÄRINGSLIV- OCH STRATEGI
SEKTION

Sektionen inriktar sitt arbete på kommunens 
långsiktiga utveckling,sektionen innehåller:
Turism- och landsbygdsutveckling 
Miljöstrateg
Planarkitekt
Kommunikation
EU-samordnare
Folkhälsa
Samhällsplanering
Näringsliv
Arbetsmarknadsfunktion

DRIFTVERKSAMHETER: 
LÄRANDE

OMSORG - TEKNIK

LÄRANDESEKTIONEN ansvarar i  
huvudsak för förskola, grundskola och gymna-
sium samt kultur- och fritidsverksamhet.
OMSORGSSEKTIONEN ansvarar i huvudsak 
för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, 
omsorg om funktionsnedsatta samt kommunal 
hälso- och sjukvård
TEKNISKA SEKTIONEN ansvarar i huvudsak 
för mark- och fastighetsförvaltning, vatten och 
avlopp samt kost.

KOMMUNCHEF

 

 

 

 

FÖRVALTNINGEN

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i Tranemo kommun. I fullmäktige finns 37 
ledamöter. 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter, 
samt att ha uppsikt över nämndens och kommunägda bolags verksamhet. Kommunstyrelsen har 
hand om den ekonomiska förvaltningen.
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Styrmodellen i Tranemo kommun 

Kommunallagen 
I Kommunallagen (1991:900) regleras, på ett övergripande plan, att kommuner är mål-
styrda organisationer och att olika nivåer inom kommunen har olika roller i styrningen 
av verksamheten: 

• Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten. 

• Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksam-
heten. 

2004 infördes bestämmelser i Kommunallagen om mål med inriktning på god ekono-
misk hushållning: 

• För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av be-
tydelse för en god ekonomisk hushållning. 

 

Tranemo kommuns organisation 
Uppgiftsfördelningen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och förvalt-
ningsorganisationen i Tranemo kommuns nya organisation från och med 2011 kan 
beskrivas enligt följande: 

• kommunfullmäktige fastställer vad som skall uppnås 

• kommunstyrelsen arbetar med frågor som handlar om vad skall göras 

• förvaltningsorganisationen besvarar frågan hur det skall göras 

Utgångspunkten för en ny politisk organisation för förnyelse och utveckling är en 
uppdelning i en strategisk nivå för långsiktig planering, programarbete mm och en 
verkställande nivå enligt nedanstående skiss: 

 

 
Strategisk nivå 

    

 

  

 

 

 
Verkställande nivå 

 

För dialog, samråd och samordning mellan den strategiska nivån, som är kommun-
fullmäktige, och den verkställande nivån, som är kommunstyrelsen med förvaltnings-

 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Politisk 
samordningsgrupp 
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organisationen, finns en politisk samordningsgrupp. Samordningsgruppen, som inte är 
ett beslutsorgan, består av presidierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
tillsammans med kommunchefen.  

 

Vision, övergripande mål och strategisk plan 

De överordnade dokumenten i kommunens styrmodell är visionen för kommunen, de 
övergripande målen för kommunen och den strategiska planen för kommunen. 

I visionen för Tranemo kommun bör det målas upp en framtidsbild av det goda sam-
hälle som vi önskar uppnå, ungefär på det sätt som görs i visionen för Tranemo kom-
mun: 

 

 

 

 

 

För att kunna förverkliga visionen behöver den brytas ner i delmål och den behöver 
konkretiseras. Strukturen för kommunens verksamhetsstyrning innebär att de övergri-
pande målen bryts ner och konkretiseras i andra underordnade processer, med visio-
nen för kommunen som utgångspunkt. 

Utöver att det finns en tydlig och väl fungerande struktur på kommunens verksam-
hetsstyrning, så är det lika viktigt att de mål som formuleras är väsentliga och adekva-
ta så att de ger vägledning åt de människor i organisationen som arbetar för att målen 
ska uppnås. De mål som formuleras på olika nivåer måste också vara realistiska - dels 
från ett ekonomiskt perspektiv - men också naturligtvis ur andra aspekter. De konkre-
tiserade målen måste också vara utvärderingsbara och mätbara så att det är möjligt att 
följa upp om man nått framgång. 

En tydlig struktur för verksamhetsstyrningen i kommunen ska bidra till att de strate-
giska frågorna kommer högst upp på dagordningen. Strukturen ska innebära att det 
skapas ett ökat utrymme för politiken att ägna sig åt VAD-frågor 
- vad vill vi uppnå? 
- vad ska göras? 
 
Förvaltningens och verksamheternas uppgift är att ägna sig åt HUR-frågorna 
- hur ska vi göra det som har beslutats? 

 
 

TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är fa-
miljernas naturliga val av bostadsort. 

En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination 
med naturskön omgivning ger livskvalitet. 
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   BUDGET  
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LAGAR OCH 
FÖRORDNINGAR 

POLICYS 

PROGRAM OCH 
RIKTLINJER  

NATIONELLA 
MÅL 

VAD 

HUR 

 
Strategisk 

nivå 

 
Verkställande 
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Övergripande struktur för styrprocessen i Tranemo kommun 
Bilden nedan sammanfattar hur den övergripande verksamhetsstyrningen i kommu-
nen är organiserad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I visionen för kommunen beskrivs en önskad framtidsbild för Tranemo kommun – ”ett 
samhälle att längta till”. Med utgångspunkt från visionen för kommunen (och med 
hänsyn till lagar, förordningar, nationella mål, policys, program och riktlinjer etc.) ut-
arbetas i början av varje mandatperiod övergripande mål och en strategisk plan för de 
kommande fyra åren. I den strategiska planen anges de mål som ska uppnås under 
perioden, det kan bland annat handla om delmål på vägen till förverkligande av visio-
nen för kommunen. 

Den strategiska planen utarbetas av en av kommunfullmäktige utsedd beredning. Ar-
betet med den strategiska planen sker med visionen för kommunen som en viktig ut-
gångspunkt. I samband med arbetet med den strategiska planen finns också möjlighet 
att ompröva visionen för kommunen om det anses angeläget. 

Visionen för kommunen och den strategiska planen utgör sedan, under den inneva-
rande mandatperioden, utgångspunkt för både långsiktiga planer, såsom översiktsplan 
och utvecklingsplaner, samt för mer kortsiktiga ettåriga verksamhetsplaner som finns 
med i det årliga budgetdokumentet.

7



 

 

Planeringshjulet 
Kommunens arbete med analys, planering, genomförande och uppföljning kan beskrivas i ett planeringshjul: 

 

 
 
Planeringshjulet är ett ledningsverktyg för förtroendevalda och verksamhetsansvariga på alla nivåer.

•Strategisk plan 
•Vägledande budgetdebatt i KF 

(mars) 
•Planeringsdirektiv KS (juni) 

•Budget 
•Ekonomi, mål, kvalitet 
•KF november 

•Löpande verksamhet 
 

•Delårsrapporter 
•April 
•augusti 

•Nuläget 
•Omvärldsanalys 

 
•Dec-mars  

•Delårsrapporter 
•April 
•augusti 

 
•Årsredovisning 
•Ekonomi, mål, kvalitet 
•KF mars 

Uppföljning Analys 

Planering Genomförande 
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Regler för anslagsbindning i Tranemo kommun 
Regler för anslagsbindning i Tranemo kommun har fastställts av kommunfullmäktige 2011-06-20, § 
71. 

 

Driftbudget 
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för nästkommande år. Medel anvisas per verk-
samhetsområde. För att nå de beslutade verksamhetsmålen kan medel komma att behöva 
omdisponeras inom den anvisade nettokostnadsramen. Kommunstyrelsen har därför rätt att, 
under löpande budgetår, omdisponera medel mellan verksamhetsområden. 

 

Investeringsbudget 
Kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudgeten innebär att medel anvisas per projekt. 
Utöver anvisade medel på projektnivå finns medel avsatta i en investeringspott. För ian-
språktagande av medel ur investeringspotten finns särskilda riktlinjer. 

 

Ombudgeteringar ska anmälas 
Beslut i kommunstyrelsen rörande ombudgeteringar mellan sektionerna ska anmälas till 
kommunfullmäktige. 
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Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo 
kommun 2012-2015 
 

Det övergripande målet för Tranemo kommun är följande: 

  

• Tranemo kommun har invånare som trivs och blir fler.  

 
Utvecklingen sker på ett långsiktigt hållbart sätt.  

 

I detta dokument presenteras vår strategi för att nå dit, med fokus på vad den kommunala 
organisationen kan bidra med.  

 

 

Den kommunala organisationen ska verka för följande: 

• En effektiv verksamhet med hög nivå på kvalitet och service. 
Kommunens befolkningsutveckling påverkas av dess attraktivitet. I konkurrens med 
alla andra kommuner måste valet att bo i Tranemo kommun handla om att vi har en 
kommunal service och verksamhet av högsta kvalitet och ett differentierat näringsliv 
samt en fritids- och kulturverksamhet som ger människor möjlighet att utvecklas. 
 

• Verksamhet för barn och ungdomar i nationell toppklass. 
Framtiden beror på hur väl våra barns och ungdomars uppväxt och utbildning 
fungerar. En viktig faktor när familjer väljer bostadsort är just skola och förskola. Om 
kommunens unga ska delta i utvecklingen av samhället är det viktigt att de känner 
delaktighet och stöd under sin skoltid. 
 

• En stark centralort och ett starkt tätortsområde i Tranemo – Limmared. 
För att skapa en positiv befolkningsutveckling i hela kommunen – både på 
landsbygden, på småorterna och i centralorten – krävs en så stark centralort att 
väsentliga kommersiella och offentliga verksamheter kan vara etablerade i 
kommunen. 
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Tranemo – en hållbar kommun 

För att nå en hållbar utveckling krävs ett helhetstänkande där ekonomiska, ekologiska och 
sociala aspekter vägs samman på ett balanserat sätt. Ekonomisk utveckling, social välfärd 
och sammanhållning ska förenas med god miljö. Varje generations behov ska tillgodoses 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Utvecklingen av kommunen ska 
genomsyras av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.  
 
Ekonomisk hållbarhet 
Tranemo kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning och ett effektivt användande 
av gemensamma resurser. Offentliga och privata verksamheter ska vara konkurrenskraftiga 
och den ekonomiska tillväxten ska vara god. Kommunen som organisation ska verka för att 
skapa förutsättningar för ett ständigt förbättrat näringslivsklimat samt stödja 
utvecklingskraft och innovativa utvecklingsinsatser. 
 

Social hållbarhet 
Tranemo kommun ska bygga på demokratiska värderingar. Medborgarna ska känna ansvar 
och delaktighet och ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. En hållbar social 
utveckling bygger på en hög sysselsättningsgrad och på väl fungerande och stabila 
välfärdssystem som är öppna för alla medborgare. Medborgarna i Tranemo kommun ska ha 
lika möjligheter. Detta synsätt omfattar samtliga vedertagna diskrimineringsgrunder, såsom 
exempelvis kön och etnicitet.  
 
Ekologisk hållbarhet 
Tranemo kommun ska formas inom ramen för vad miljö och människors hälsa tål. Tranemo 
kommun ska ge förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. De 
miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit ska visa vägen för vår strävan att åstadkomma 
ett ekologiskt hållbart samhälle. De ska också vara grunden när lokala miljömål för Tranemo 
kommun tas fram. 
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Strategin för 2012–2015 

Kommunen har identifierat fem strategiskt viktiga och centrala områden inför framtiden:  

• Boende 
• Kommunikationer 
• Lärande 
• Företagsamhet 
• Livskraft. 

Dessa fem områden har sedan brutits ner i ett antal delstrategier. 

Boende 

När det gäller boende ska Tranemo kommun: 

• Planera för en stärkt centralort.  
En fortsatt etablering av bostäder i området Tranemo–Limmared är nödvändig för 
utbudet av service och kommunikationer samt till gagn för hela kommunens 
utveckling. Omsättningen på bostadsmarknaden behöver öka. Attraktiva boenden för 
äldre är en viktig förutsättning. 
 

• Erbjuda boende för alla 
En levande centralort möjliggörs av en mångfald av människor. Boendet och dess 
olika upplåtelseformer kan bidra till att skapa denna mångfald. Arbetet ska ske i 
samverkan mellan kommunen, Tranemobostäder och andra aktörer inom sektorn. 
 

• Möjliggöra miljöboende 
Det naturnära och miljömässiga boendet med alternativa boendeformer är i linje med 
profileringen av Tranemo kommun. Fler miljöalternativ för boende och möjlighet för 
ombyggnad av kommunens nuvarande bostäder ska tas fram. 
 

• Tillhandahålla attraktiva tomter 
Tillgången på attraktiva tomter i kommunen ska tillvaratas och lyftas fram i 
planeringsarbetet. Här ingår de förändrade förutsättningarna som den nya 
vägförbindelsen mellan Viared och Kråkered medför. Byggnationen av nya 
bostadshus ska stimuleras i vid mening vad gäller upplåtelse- och boendeformer. 
 

• Uppmuntra boendet på landsbygden  
En samhällsservice av tillräcklig kvalitet är nödvändig för att främja en positiv 
befolkningsutveckling i alla delar av kommunen. Tranemo kommun ska arbeta för att 
stärka tillgången på kommersiell service, skapa fler alternativ med ambulerande 
kommunal service och underlätta för familjer att bo i alla delar av kommunen. 
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Kommunikationer 

När det gäller kommunikationer ska Tranemo kommun: 

• Verka för ett ökat kollektivt resande 
Arbetet ska ta sin utgångspunkt i Västtrafiks målbild för 2025. Kommunen ska vara 
aktiv i sitt påverkansarbete gentemot Västtrafik samt stimulera ett ökat kollektivt 
resande inom kommunen. Den regionala tågtrafikens betydelse ska lyftas fram, 
liksom arbetet med att skapa en attraktiv stationsmiljö i Limmared. Närtrafik och 
andra personstyrda resor ska utvecklas som alternativ.  
 

• Förbättra transportnäten 
En upprustning av vägnätet är nödvändig, och kommunen ska vara drivande i 
samarbetet med Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Godstransporter på 
järnväg ska uppmuntras och möjliggöras i större omfattning genom en upprustning 
av kust till kust-banan mellan Göteborg och Borås. I det här sammanhanget är 
etableringen av en godsterminal viktig. Fler och bättre möjligheter att använda 
alternativa färdmedel, i kombination med kollektivt resande, tillför flera viktiga 
dimensioner vad gäller ökad trivsel och välmående hos medborgarna. 
 

• Erbjuda infrastruktur av hög kapacitet för it-kommunikation 
Möjligheten till bredbandsuppkoppling av hög kapacitet allt mer avgörande för 
verksamheters förutsättningar att nå framgång. Kommunen ska i samverkan med 
Västra Götalandsregionen med flera medverka till att företag och privatpersoner i 
alla delar av kommunen har tillgång till bredband av hög standard.  
 

• Stimulera användandet av hållbara drivmedel 
Genom en intern omställning av kommunens fordon mot miljömässiga drivmedel 
blir kommunen en viktig medskapare och föregångare i utvecklingen. Möjligheten att 
producera och tanka miljövänliga alternativ i kommunen ska tillgodoses. 
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Lärande 

När det gäller lärande ska Tranemo kommun: 

• Ge skolan rätt förutsättningar 
Tranemo står inför viktiga utmaningar när det gäller möjligheten att erbjuda en 
skolgång av hög kvalitet. Vikande elevunderlag samt förändrad lagstiftning ställer 
nya organisatoriska och strukturella krav. Detta område ska prioriteras.  
 

• Verka för bättre resultat i skolan 
Kommunens framtid är avhängig barns och ungdomars situation, där framgångar 
inom skolan kan ses som den viktigaste faktorn. Ambitionen ska vara hög när det 
gäller elevens behov, pedagogisk utveckling, kvalitet och positiva lärmiljöer. Det 
entreprenöriella lärandet och kreativa skapandet ska lyftas fram.  
 

• Öka flexibiliteten i förskolan 
Förskolan ska kännetecknas av god förmåga att anpassa utbudet till strukturen för 
arbetslivet i kommunen, till exempel vad gäller arbetstiderna bland berörda 
föräldrar. 
 

• Samverka för livslångt lärande 
God samverkan med omgivande högskolor och universitet, bland annat via 
lärcentrum, skapar tillgång till högre utbildning för kommunens invånare. Det 
behövs även en ökad profilering av gymnasieskolan inom ramen för samarbetet i 
Sjuhärad. Kommunens företag samt förenings- och kulturliv är viktiga partners i 
detta arbete.  
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Företagsamhet 

När det gäller företagsamhet ska Tranemo kommun: 

• Stimulera och uppmuntra entreprenörskap 
Entreprenörskapet, såväl det ideella som det kommersiella, är skaparkraften för 
samhällsutvecklingen, och detta ska tas tillvara genom lyhördhet och pålitlig 
beslutshantering i kommunens verksamheter. Goda förutsättningar i form av lokaler 
och it-infrastruktur är avgörande för företagsetableringar och utveckling. Arbetet ska 
ske i aktiv samverkan med aktörer inom Kommunalförbundet Sjuhärad, för bästa råd 
och stöd till nya verksamheter. 
 

• Verka för differentiering 
Nya affärsområden som utvecklar kommunens näringsliv ska uppmuntras utifrån 
olika affärsidéer och drivkrafter, för företagsklimat med mångfald. 
 

• Samverka för attraktiva och hållbara förutsättningar 
Företagsamheten i kommunen ges goda möjligheter genom bra planering för 
attraktiva och byggklara tomter. Kommunen ska vara drivande i samverkan med 
näringslivet kring energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp. Kommunen 
ska föregå med gott exempel genom hållbar upphandling. 
 

• Öka nyföretagandet 
Tranemo kommun präglas i dag av ett livskraftigt näringsliv men antalet nystartade 
företag behöver bli fler. Via gymnasiet ska speciella satsningar göras för att utveckla 
och stödja företagsamhet av olika karaktär bland grupper som är mindre 
representerade. Detta ska också arbetas för i kommunens näringslivsstöd. 
 

• Utveckla besöksnäringen 
Besöksnäringen är ett område med stor potential. Kommunen ska ta tillvara och 
utveckla kulturarven samt utveckla samverkan med omkringliggande kommuner. 
Samverkan mellan olika enskilda företag inom besöksnäringen ska uppmuntras, för 
en få till stånd en starkare marknadsföring av kommunen. 
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Livskraft 

När det gäller livskraft ska Tranemo kommun: 

• Verka för en god hälsa 
En god hälsa ska vara ett genomgående begrepp i kommunens verksamheter vad 
gäller såväl det interna som det externa perspektivet på verksamheten. Medborgarna 
ska ges förutsättningar att bejaka ett positivt livsmönster utifrån miljö, hälsa och 
konsumtion. 
 

• Göra kommunen tillgänglig 
Tranemo kommun ska präglas av god tillgänglighet utifrån ett brett synsätt som 
omfattar språklig, fysisk, psykisk och kulturellt överbryggande anpassning.  
 

• Utveckla former för delaktighet 
Medborgarnas åsikter och kunskaper är en tillgång för kommunen och dessa ska 
aktivt tas tillvara i kommunens olika politiska beslutsprocesser. Formerna för 
ungdomars möjlighet till deltagande ska uppmärksammas särskilt. 
 

• Bredda föreningslivet 
Det breda utbudet av fritidsaktiviteter ska göra kommunen mer attraktiv och utbudet 
ska präglas av ett inkluderande synsätt där möjligheten till deltagande är oberoende 
av förutsättningar och bakgrund. Ett varierat kultur- och föreningsliv vitaliserar 
demokratin. 
 

• Verka för ett berikande kulturliv 
Genom att samverka med Västra Götalandsregionen och grannkommunerna ska 
möjligheten att ta del av och utöva kultur på hemmaplan öka. Det moderna 
biblioteket ska kännetecknas av kreativa mötesplatser för alla samt av möten mellan 
unga och äldre. Ett nav ska utvecklas som sammanlänkar innovatören/kreatören med 
de resurser och kompetenser som krävs för att omvandla en idé till verklighet. 
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Vår ref: Lars-Gunnar Karlsson  
Tf ekonomichef  
Datum: 2014-03-25 
    

  

Befolkningsprognos för Tranemo kommun åren  
2013–2033 
 
SCB har på Tranemo kommuns uppdrag tagit fram en befolkningsprognos för 
kommunens befolkningsutveckling åren 2013–2033. 

Sammanfattningsvis innebär prognosen att invånarantalet i kommunen beräknas sjunka 
svagt under de kommande åren. Från dagens befolkningsmängd på 11 531 invånare 
(2013-12-31) beräknas en minskning med ca 50 invånare under den närmaste 
20-årsperioden. 

Antaganden 
Prognosen har gjorts med följande antaganden. 
 
Fruktsamhet 
Fruktsamhetsantagandet utgår från den antagna fruktsamhetsutvecklingen i riket. Den 
observerade fruktsamheten i Tranemo kommun har varierat under de senaste åren, men 
oftast legat en bra bit över rikets. Vi har antagit att fruktsamheten under 
prognosperioden ligger på genomsnittet för åren 2007–2012, nämligen 14 procent över 
rikets. 
 
Dödlighet 
Antagandet om dödligheten utgår från den antagna dödlighetsutvecklingen i riket. 
Dödligheten i Tranemo kommun skiljer sig dock i viss mån från dödligheten i riket, 
varför den köns- och åldersspecificerade dödligheten efter en regional justering har 
använts. Antagandena som gjorts är att dödligheten för män i åldern 20-64 år är 14 
procent lägre än för riket och dödligheten för män i åldern 65-90 år är 5 procent lägre än 
för riket. Vidare att dödligheten för kvinnor i åldern 20-64 år är 15 procent lägre än för 
riket och dödligheten för kvinnor i åldern 65-90 år är 8 procent lägre än för riket. För 
personer under 20 år eller över 90 år görs ingen regional justering. 
 
Inflyttning 
Antagandet om inflyttningen baseras på medelinflyttningen till Tranemo kommun åren 
2007–2012 (405 personer per år för inrikes inflyttning samt 105 personer per år för 
inflyttning från utlandet).  
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Utflyttning 
Antagandet om utflyttningen under prognosperioden baseras på de observerade 
utflyttningsriskerna per ålder och kön i Tranemo kommun för åren 2007–2012. 

Befolkningsprognos 2013-2033 
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Befolkningsprognos 2013-2033 – vissa åldersklasser 

Enligt befolkningsprognosen beräknas att antalet invånare i åldrarna 0-15 år kommer att 
öka något från 2046 år 2012 till 2100 år 2033. 

När det gäller 16-18-åringar sker en minskning fram till år 2020. Därefter ökar åter 
antalet. 

Antalet äldre invånare (över 85 år) beräknas ligga väldigt stabilt kring 400 de kommande 
tretton åren. Därefter sker en kraftig ökning när fyrtiotalisterna hunnit bli 85 år och äldre. 
Detta inträffar från 2025. 

  Utfall     Prognos Prognos Prognos Prognos 
  2012   2015 2020 2025 2033 

0-6 år  846   871 892 893 876 
7-15 år  1 195   1 156 1 176 1 214 1 224 
16-18 år  460   446 396 415 427 

         
85- år  404   410 406 455 619 

 

Prognostiserat flyttnetto 2010 – vissa åldersklasser 

Med utgångspunkt från ovan redovisade antaganden, baserade på historiska 
flyttmönsterdata, har en prognos för in- och utflyttning respektive år beräknats. För 2010 
kan prognosen sammanfattas enligt nedan: 
 

 Flyttnetto 
  Prognos 2015 
0-6 år 7 
7-15 år 14 
16-18 år 1 
19-24 år -55 
25-44 år 20 
45-64 år 0 
65- år -6 
  
Summa -19 

  

Det framgår tydligt att Tranemo kommun har viss nettoinflyttning när det gäller 
barnfamiljer. Utflyttningen är stor i (högskole-)åldrarna 19-24 år. 

Lars-Gunnar Karlsson 
Tf ekonomichef 
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Övergripande resultatmål 2015 - 2017 

1. Medborgarnas nöjdhet och trivsel ska vara på en hög nivå 
2. Medborgarna ska känna sig trygga 
3. Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd kvalitet och 

mångfald utifrån medborgarnas behov. 
4. Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i 

förskola och skola. 
5. Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 
6. Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart 

samhälle i alla avseenden. 
7. Invånaren skall uppleva att renhållning, VA , gata och park 

fungerar bra. 
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Övergripande resultatmål 2015 - 2017 

8. Alla som kommer i kontakt med kommunen  ska uppleva att 
hon/han får ett gott bemötande, bra service, snabb och korrekt 
handläggning. 

9. Valmöjligheter till attraktivt boende samt skapa förutsättningar 
för näringslivsetableringar och utveckling av befintliga företag. 

10.Medborgarens möjlighet till inflytande, delaktighet och 
möjlighet at påverka ska öka. Hon/han ska känna att hon/han 
blir lyssnad på. 

11. God hälsa på lika villkor för alla medborgare. 
12. Kommunen ska kännetecknas av ett gott företagsklimat. 
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Övergripande resultatmål 2015 - 2017 

13. Kommunens soliditet ska uppgå till minst 17%. 
14. Över tid bör alla investeringar självfinansieras. 
15. Kommunens ekonomiska resultat ska motsvara  2,65 % av 

skatter och utjämning. 
16.  Kommunens resurser ska användas på ett effektivt sätt. 
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Prioriterade resultatmål 

3.Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, 

kvalitet och mångfald utifrån medborgarnas behov 
  
4.Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i 

förskola och skola 
  
5.Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv  
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 Prioriterade resultatmål 2015-2017 

6.Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett 

hållbart samhälle i alla avseenden 
 
8.Alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att 

hon/han får ett gott bemötande och en god service 
 
10.Medborgarens möjlighet till inflytande, delaktighet och 

möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska känna att 

hon/han blir lyssnad på 
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Ekonomisk hållbarhet 

Vad händer? 

Urbanisering – globalt, nationell, regionalt och lokalt 
Allt fler flyttar till ett fåtal växande regioner. Storstäderna växer och i kommunerna växer tätorten på bekostnad av landsbyg-
den. Man kan se tydliga flyttmönster från inland till kust, från kust till storstad, och från storstad till utländsk storstad. Storstä-
derna växer och blir knutpunkter i det lokala nätverket. Det är inte längre tillgången till arbete som primärt styr var vi väljer att 
bosätta oss. Människor söker sig i större utsträckning till attraktiva boendemiljöer. Och dit folk flyttar, där föds också fler barn 
och underlaget för en bred arbetsmarknad säkerställs.Sverige är det EU-land som urbaniseras enligt officiell statistik. Det finns 
ingenting som talar för något annat än en fortsatt utveckling med inflyttning till och förtätning av våra större och medelstora 
städer och fortsatt befolkningsminskning i glesbygd och mindre kommuner. 

  

Konjunkturen 
Den svenska ekonomin har utvecklats fortsatt svagt under hösten 2013. Positiva signaler från omvärlden och från inhemska 
indikatorer tyder dock på att tillväxten tar bättre fart nästa år. 

I hög grad är det den inhemska efterfrågan som bidrar till att tillväxten beräknas öka. Även exporten ökar, men här väntas 
tillväxten bli mer begränsad. Utvecklingen i omvärlden har gradvis stärkts under 2013. På de flesta håll ser förutsättningarna 
ännu bättre ut inför nästa år, men tillväxten internationellt kommer trots det inte att nå upp i några högra tal och det får till följd 
att också den svenska exportens utveckling blir relativt dämpad. 

Läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis under 2014. Nedgången i arbetslösheten beräknas dock bli liten. Det 
fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. 

  

Vad innebär det för oss? 

Viktigt att vara en del av ett område med ett tydligt centrum 
”Om du befinner dig i ett sammanhang där det varje dag sker en miljon unika möten har du ditt på det torra. Annars befinner du dig på en 
plats som mer eller mindre snabbt går kräftgång.” 
Troed Troedsson 

Utmaningen för regioner och kommuner handlar om att undvika att hamna vid sidan av utvecklingen. För att lyckas handlar 
det om att vara en del av ett geografiskt område där ett tydligt centrum med människor och kunskap skapar gynnsamma förut-
sättningar för kreativitet och utveckling, där nätverk och ”uppkoppling” mot omvärlden hela tiden förser området med nya 
impulser, nya människor mm som stärker attraktiviteten. 

  

Skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i reala termer 
Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är där-
emot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. 2014 begränsas tillväxten av pensionsinkomsterna till följd av att den s.k. 
bromsen aktiveras. 

SKL bedömer att skatteunderlaget växer med omkring 2 procent per år i reala termer under åren åren 2015–2017. Den starka 
tillväxten är ett resultat framförallt av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. 
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Social hållbarhet 

Vad händer? 

Social hållbarhet handlar kortfattat om att två saker ska finnas i ett samhälle. Den ena är välfärd och innebär att människor ska 
ha en ha en hygglig standard och leva i en trivsam miljö. Välfärd betyder också att fördelningen av livets goda ska vara någor-
lunda rättvis. Den andra saken är att sociala system, som samhällen, ska ha en förmåga att lösa problem som människor hamnar 
i. Hållbarhet innefattar tre delar: den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra 
- för att uppnå social hållbarhet krävs en god miljö och ekonomiska förutsättningar. För att bedöma hållbarheten måste man 
titta på ett systems förmåga att fungera, samt relationen mellan olika system. 

Flera rapporter från bl.a. Statens folkhälsoinstitut visar att hälsan generellt sett förbättras i samhället men att skillnaderna är 
stora och i vissa fall växer mellan olika grupper i samhället. Förekomsten av olika sjukdomar skiljer sig åt mellan grupper. 
Ohälsosamma levnadsvanor är högre bland vissa grupper än andra. De sociala bestämningsfaktorerna för utbildning, syssel-
sättning och fysisk och social närmiljö skiljer sig också åt mellan olika grupper i samhället. Utmaningen för samhället handlar 
om åtgärder för att ge barn och unga en bra start i livet, möjligheter till en god skolgång och övergång till arbetslivet samt möj-
ligheten att leva i hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen. 

  

  

  

Vad innebär det för oss? 

Följande områden har identifierats inom SKL: 

• Integrera jämlikhet i hälsa i all politik, styrning och ledning, och använd budgeten som styrmedel. Ett exempel är soci-
ala investeringar i tidig ålder. Förvaltningen har ett utredningsuppdrag som pågår i dialog med Västra Götalandsregi-
onen. Genom sociala krav i offentliga upphandlingar kan kommuner påverka skillnader i hälsa på lokal nivå. 

• Fler hälsofrämjande och förebyggande insatser. 
• Skapa goda förutsättningar för samverkan. Under 2014 arbetar vi aktivt med att förbättra arbetet kring familjehems-

vården, i samverkan med andra kommuner i Sjuhärad. Förvaltningen arbetar med ett förslag över hur en familjecen-
tral i Tranemo kan organiseras. Färdigställs under våren 2014 för politisk behandling. 

• Ge alla förutsättningar till egen försörjning. Under 2014 intensifieras arbetet med att få personer med långvarigt utan-
förskap i arbete, i samverkan med arbetsmarknadsfunktionen. En förstudie för ett projekt med syfte att fånga upp 
ungdomar i ett tidigt stadie, startas i början av året. Arbeta med att stimulera utvecklingen av sociala företag och ko-
operativ, är en metod för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till egen försörjning. 

• Insatser för mer jämlik hälsa och vård. Inom ramen för Närvårdssamverkan planeras olika aktiviteter för att öka jäm-
likheten i vården. Det mest uppmärksammade arbetet bedrivs gentemot de mest sjuka äldre, där det är en stor utma-
ning för såväl primärvård och kommun att möta kommande behov. 
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Ekologisk hållbarhet 

Vad händer? 

Nationella miljömål 

1999 fattade riksdagen i bred majoritet beslut om ett be-
gränsat antal miljökvalitetsmål för att ge tydlig struktur för 
miljöarbetet. Det har sedan utvecklats till det vi i dag kallar 
miljömålssystemet. Miljömålssystemet är den centrala 
gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljö-
arbetet. Regeringen och riksdagen har förstärkt och utveck-
lat miljömålssystemet, och ett tydligare fokus har lagts på 
genomförande och åtgärder för att möta dagens miljöut-
maningar. 

Riksdagen beslutade 2010 om en ny struktur för miljöarbe-
tet med ett generationsmål, miljökvalitetsmål och etapp-
mål. 

• Generationsmålet är det övergripande målet för 
miljöpolitiken och innebär att vi till nästa genera-
tion ska kunna lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. 

• De 16 miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Till 
miljökvalitetsmålen finns ett antal preciseringar 
som tydligare definierar vilket miljötillstånd som 
ska uppnås. 

• Etappmålen ska tydliggöra de samhällsföränd-
ringar som är nödvändiga för att vi ska nå miljö-
kvalitetsmålen och generationsmålet. 

Europa 2020-strategin, Smart och hållbar tillväxt för alla 

I juni 2010 enades EU:s stats- och regeringschefer om ut-
formningen av Europa 2020-strategin. Strategin utgör  EU:s 
nya gemensamma ramverk för att skapa långsiktigt hållbar 
tillväxt och fler jobb i hela unionen. Den bygger på tre 
övergripande prioriteringar som ska förstärka varandra, 
smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap 
och innovation, hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, 
grönare och konkurrenskraftigare ekonomi och tillväxt för 
alla; stimulera en ekonomi med hög sysselsättning. 

Vad innebär det för oss? 

Lokala miljömål 

Kommunfullmäktige antog i september 2013 lokala miljö-
mål för Tranemo kommun. 

Det övergripande målet är: 

”Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart 
samhälle i alla avseenden.” 

Vi eftersträvar en hållbar utveckling för att skapa god livs-
kvalitet för alla som bor och verkar i vår kommun och för 
kommande generationer. 

Vi utgår från grundprinciperna för hållbarhet i alla våra 

verksamheter. Detta innebär att vi strävar efter att begrän-
sa förbrukningen av fossila bränslen, andra ändliga resur-
ser samt att avveckla sådana processer som leder till för-
oreningar ökar i miljön. 

Vi förvaltar och bevarar naturresurserna och använder alla 
resurser så effektivt som möjligt, med fokus på alla männi-
skors behov – nu och i framtiden. 

Klimatmålet är kommunens övergripande mål. Löser vi 
inte klimatproblematiken så påverkas många av de andra 
målen. Dessutom vill kommunen prioritera även följande 
områden: kommunens vatten, en giftfri miljö, natur och 
god bebyggd miljö. Inom vart och ett av dessa områden 
anges vad kommunen speciellt ska verka för. 
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Tranemo kommun, Omvärldsanalys 6(10) 

Boende 

Vad händer? 

Regeringens mål 

Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt 
väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas 
efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot 
behoven. 

Regeringen vill stimulera bostadsbyggandet och öka takten 
i planläggandet. Det gör regeringen genom att förenkla 
reglerna och vidta andra åtgärder som ska göra det lättare 
att tillämpa dem. 

Under 2014 prioriteras bl a följande: 

• Förenklade byggregler skapar fler bostäder åt 
unga och studenter 

• Förändringar i regler om andrahandsuthyrning av 
bostadsrätter 

• Trygghetsbostäder och inventering av bostäder 
anpassade för äldre 

• Gemensamma byggregler för hela Sverige 
• Buller i planering och byggande 
• Nya bestämmelser om friggebodar och exploate-

ringsavtal 
• Boende för hemlösa/personer som utestängs från 

bostadsmarknaden 

Vad innebär det för oss? 

Problemen kvarstår med att få till stånd nödvändiga bygg-
nationer i landsbygdskommuner eftersom byggkostnader-
na är i princip detsamma som i större städer men mark-
nadsvärdena betydligt lägre. Byggrestriktioner och plan-
processer är minst lika omfattande i landsbygdskommuner 
som i städer trots förslag om förenklingar. 

Det är viktigt att planlägga för flerbostadshus centralt för 
att möta behovet av bostäder för bl a seniorer. Detaljplan 
för Tranemoparken är fastställd. Under 2014 kommer de-
taljplaner att färdigställas för Mejeribacken och Järpesbo i 
Tranemo liksom även för områden i Dalstorp, Limmared 
och Länghem. 

För att komma tillrätta med hemlöshet och utestängning 
från bostadsmarknaden krävs ett delat samhälleligt an-
svarstagande. Socialtjänsten har en viktig uppgift i att ge 
enskilda individer olika former av stöd. Ansvaret för dessa 
frågor är dock en gemensam sak för förvaltningen och det 
finns behov av att identifiera lösningar för personer som är 
och kommer att bli hemlösa pga olika former av problema-
tik. 
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Tranemo kommun, Omvärldsanalys 7(10) 

Kommunikationer 

Vad händer? 

1.1.1.1.1.1 Ny nationell plan 2014-2025 
Arbetet med att ta fram en ny nationell plan för transport-
systemet 2014-2025 pågår. I juni remitterades Trafikverkets 
förslag till ny nationell plan. Tranemo kommun lämnade in 
eget yttrrande över förslaget. Synpunkterna och åsikterna i 
remissvaren kommer nu att sammanställas. I förslaget 
satsas totalt 522 miljarde kronor på åtgärder inom trans-
portinfrastrukturen 2014 - 2025.  Länen håller samtidigt på 
att utarbeta förslag till länsplaner för den regionala trans-
portinfrastrukturen. 
Remissvaren och förslagen till länsplaner kommer att vara 
centrala för den fortsatta hanteringen då de stora avväg-
ningarna mellan olika intressen ska göras. Regeringen 
kommer att ta ställning till den nationella planen och läns-
planerna under våren 2014. 

2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för 
Sverige för att tydliggöra politikens inriktning. 

Strategin tar sin utgångspunkt i det övergripande riks-
dagsbundna målet för tillgänglighet att Sverige ska ha 
bredband i världsklass. En hög användning av it och inter-
net är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrens-
kraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen 
av ett hållbart samhälle. Det hjälper också till att möta 
utmaningar i form av en ökad globalisering, klimatföränd-
ringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land. 
En förutsättning för att möta dessa utmaningar är att det 
finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i 
hela landet. År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och 
företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 

Vad innebär det för oss? 

Kommunen har tagit beslut om en IT strategi i vilken 
kommunens insatser och åtgärder för bredbandsutbygg-
naden beskrivs. En utbyggnad av fiber till utpekade an-
slutningspunkter pågår. 

Västra Götalandsregionen har antagit ett regionalt trafik-
försörjningprogram som redovisar behov och prioritering-
ar av utbyggnad av kollektivtrafiken. Vidare har Regionen 
även beslutat om en Målbild för tåg 2035. 

Kommunen måste nu ha en kontinuerlig dialog med Väst-
ra Götalandsregionen och Västtrafik för att uppnå ambitio-
nerna i programmen. 

Kommunen har dialog med Trafikverket om angelägna 
satsningar på väg- och järnvägsnätet. I kommunens yttran-
de över förslagen till såväl den nationella som regionala 
transportinfrastrukturplanen  har vi påpekat betydelsen av 
att resurser avsätts för de behov som finns även på det 
mindre vägnätet. För kommunens del är det även viktigt 
att tillsammans med kommunerna utmed Kust till kustba-
nan agera för en modern järnväg mellan Borås och Göte-
borg . 
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Tranemo kommun, Omvärldsanalys 8(10) 

Lärande 

Vad händer? 

Vid skolverkets Aktualitetskonferens den 29 januari 2014 
där det presenterades vilka utmaningar skolan står inför 
blev det tre huvudrubriker Långsiktighet, Lärarnas bety-
delse och Likvärdighet. 

Skolor och huvudmän behöver långsiktighet 

Det har skett och sker fortfarande stora förändringar av det 
svenska skolsystemet. Skolor,förskolor och huvudmän 
behöver långsiktighet och stabila ramar för att kunna möta 
deutmaningar som den svenska skolan idag står inför. 
Effektiv skolutveckling kännetecknasav långsiktiga proces-
ser med ett fåtal prioriterade mål. 

Säkra tillgången till kompetenta lärare 

Forskningen visar att det är den engagerade och kunniga 
läraren som mest kan påverkaelevernas resultat på ett 
positivt sätt. 

Alla skolor måste utvecklas till bra skolor 

I internationella jämförelser har kunskapsresultaten och 
likvärdigheten i Sveriges skolväsende försämrats under 
2000-talet. Det är en trend som måste brytas. 

Vad innebär det för oss? 

Mot bakgrund av detta behöver vi ställa oss ett antal 
frågor 

• Vad kan vi som huvudmän göra för att skapa ett 
gott utvecklingsklimat? 

• Vad är det som krävs av en duktig lärare? 
• Vad gör en skola framgångsrik och hur skapar vi 

kvalitet i utbildningen? 
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Tranemo kommun, Omvärldsanalys 9(10) 

Företagsamhet 

Vad händer? 

Företagsklimatet har under året försämrats i hela riket. Den 
globala konkurrensen ökar kraftigt och kommunikations-
kanaler via it skapar utsuddade landsgränser. Sverige har 
kvalitet som varumärke och konkurrensfördel i många fall 
men vi måste även anpassa oss till världen. 

Lagar och regler som tidigare var ett sätt att upprätta hålla 
kvaliteten och rättsäkerheten är idag i många fall ett hinder 
för att konkurrera på lika vilkor med länder i och utanför 
EU. Exempelvis  handlar det om krav på djur- och livsme-
delshantering men även om de olika processerna i tillverk-
ning av exempelvis textilier. 

Vad innebär det för oss? 

I kommunen måste vi arbeta för att stärka nyföretagandet. 
Idag har vi har två stora utmaningar i kommunen i nära 
tid; En stor del av vårt näringsliv ägs av personer över 50 
år, hur planerar företaget inför generationsskifte? En mino-
ritet av företagen ägs av kvinnor, hur får vi fler kvinnor att 
bli företagare? 

Övergripande behöver vi fler företag, vi måste stimulera 
nyföretagandet men även intraprenörskapet. Ett starkt 
växande näringsliv är av stor betydelse för kommunen. Det 
skapar fler arbetstillfällen och förhoppningsvis fler innvå-
nare till kommunen om vi kan erbjuda bra boenden och 
infrastruktur. 

33



 

Tranemo kommun, Omvärldsanalys 10(10) 

Livskraft 

Vad händer? 

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområ-
den som fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar 
folkhälsan, det vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter 
och levnadsvanor. Ansvaret för målen är fördelade mellan 
olika aktörer och nivåer i samhället. 

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen. 

Västra Götalandsregionen har beslutat en folkhälsopolitisk 
policy med sex folkhälsoutmaningar innebärande att skapa 
förutsättningar för 

• jämlika och jämställda livsvillkor 
• trygga och goda uppväxtvillkor 
• livslångt lärande 
• ökat arbetsdeltagande 
• åldrande med livskvalitet 
• goda levnadsvanor 

Trender inom föreningslivet 

Antalet pensionärer ökar och deras behov av fritidsverk-
samhet kommer att få större betydelse i kommunernas och 
föreningarnas framtida planering. 

Förändringar av föreningslivets karaktär gör att fritiden 
mer fokuseras på aktiviteten än på föreningen, den tidigare 
”klubbkänslan” byts ut mot ”lagkänsla”. Långsiktiga en-
gagemang inom föreningslivet verkar minska och det ver-
kar som om ungdomars engagemang i styrelser och ledar-
funktioner minskar. 

Nya aktiviteter som går utanför traditionell föreningsverk-
samhet inom fritidsområdet kommer allt oftare och kom-
munerna har svårt att hitta former för att ge dessa nya 
verksamheter ett aktivt stöd. 

Vad innebär det för oss? 

Kommunen arbetar  aktivt med folkhälsa genom samarbete 
med regionens hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (HSN8) som 
inneburit att kommunen har en folkhälsosamordnare an-
ställd för att jobba med dessa uppgifter. 

Av de 11 nationella folkhälsomålen  har Tranemo kommun 
valt att spetsinrikta sig till 3 mål, 

• Målområde 1. Delaktighet och inflytande i samhället 
• Målområde 3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
• Målområde 11. Tobak, alkohol, droger, dopning och 

spel 

För att arbeta aktivt inom de valda målområdena har 
kommunen ingått avtal med HSN8 där medel avsätts för 
att skapa förutsättningar för att öka/behålla god hälsa. 

Trivsel- och trygghetsberedningen har på fullmäktiges 
uppdrag utarbetat förslag till en folkhälsopolicy för Tra-
nemo kommun vilken antogs av fullmäktige i maj 2014 och 

som anger följande övergripande  mål för folkhälsoarbetet i 
kommunen: 

Alla människor – oavsett kön, socioekonomisk tillhörighet, 
etnisk eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, funk-
tionsnedsättning, ålder – ska ha möjlighet att uppnå sin 
fulla hälsopotential. 

Dessutom innehåller policyn mer specifika mål för folkhäl-
soarbetet vad gäller barn och ungdomar, det vuxna livet 
och hälsosamt åldrande. 
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I denna bilaga till omvärldsanalysen redovisas 
ett urval av nyckeltal över utvecklingen de se-
naste åren vad gäller befolkning, boende, arbe-
te och näringsliv, utbildning, hälsa och ekono-

mi. 

De allra flesta nyckeltal avser den geografiska 
enheten Tranemo kommun, medan ett mindre 
antal av de redovisade nyckeltalen avser orga-

nisationen Tranemo kommun. 
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BEFOLKNING 
 
Befolkningen i Tranemo kommun har minskat det senaste decenniet. Under 2013 minskade 
invånarantalet med 42 invånare och var 11 531 den 31/12-2014. 

 

Diagram 1. Befolkningsutveckling, Tranemo kommun 

 
I jämförelse med befolkningsutvecklingen hos våra närmaste grannar i länet, Svenljunga och 
Ulricehamns kommuner, är utvecklingen i Tranemo kommun liknande den i Svenljunga medan 
Ulricehamn numera har en befolkningsökning. Befolkningen har minskat mest i Svenljunga 
kommun, men Svenljunga hade en befolkningsökning under 2013.  Ulricehamn har vänt kurvan 
och har nu mer invånare än 1994. 

 

Diagram 2. Befolkningsutveckling (index) 
Tranemo, Svenljunga och Ulricehamns kommuner 
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Tabell 1. Befolkningsutveckling, Tranemo kommun 

      

 2013  2012 2011 2010 2009 

Folkmängd 11 531 11 573 11 606 11 587 11 622 

Folkökning -42 -33 19 -35 -99 

      

Födda 116 128 99 122 116 

Döda -105 -133 -120 -118 -130 

Födelsenetto 11 -5 -21 4 -14 

      

Inflyttning 566 471 536 535 421 

Utflyttning -619 -499 -496 -574 -506 

Flyttningsnetto -53 -28 40 -39 -85 

 

 

Åldersstrukturen i kommunen avviker från riksgenomsnittet. Tranemo kommun har lägre 
andel i åldersgrupperna 20-44 år och högre andel i de äldre åldersgrupperna. 

 

 

Diagram 3. Åldersstruktur Tranemo kommun i jämförelse med riksgenomsnitt 

 
I en befolkningsprognos från mars 2010 räknar SCB med att befolkningen i kommunen skall 
fortsätta minska och uppgå till ca 11 300 invånare kring år 2025.
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BOENDE 

 
Diagram 4. Prisutveckling villor, Tranemo kommun i jämförelse med riksgenomsnitt 

 
Genomsnittsvillan i Tranemo kommun kostade 626 tkr under 2012. I riket kostade genomsnittsvil-
lan 2 102 tkr, dvs. mer än tre gånger så mycket som i Tranemo kommun. 

 

 

Diagram 5. Omsättning av villor, antal köp per år i Tranemo kommun 
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ARBETE OCH NÄRINGSLIV 
 

Diagram 6. Andel förvärvsarbetande 20-64 år, Tranemo kommun jämfört med 
riksgenomsnitt 

 
 

Tabell 2. Förvärvsarbetare efter sektor 2013, dag- respektive nattbefolkning, Trane-
mo kommun och riket 
 

  Nattbefolkning   Dagbefolkning 

 
Tranemo % Riket % 

 
Tranemo Riket% 

Jordbruk 4 2 
 

4 2 
Tillverkning 45 21 

 
53 21 

Offentlig service 25 32 
 

23 32 
Övrig service mm.  26 45 

 
20 45 

 

 

Nattbefolkningen avser alla förvärvsarbetande personer som bor i kommunen oavsett i vil-
ken kommun man arbetar. 

Dagbefolkningen omfattar personer som arbetar i kommunen och bor i eller utanför kom-
munen. 
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Diagram 7. In- och utpendling, Tranemo kommun 

 
1 702 personer pendlade ut ur kommunen 2012, medan inpendlingen samma år uppgick till 1 837 
personer. ”Inpendlingsnettot” var följaktligen 135 personer. Såväl inpendling som utpendling 
ökade under 2012 jämfört med 2011. 2006 var det första året under åtminstone de senaste femton 
åren som kommunen hade en nettoinpendling, som då uppgick till 100 personer. 1998 uppgick 
nettoutpendlingen till –365 personer. 

 

 

Tabell 3. ”Största” in- och utpendlingskommunerna 2010  
 

 
Utpendling 

  
 Inpendling 

Borås 534 
 

Ulricehamn 516 
Gislaved 402 

 
Borås 408 

Svenljunga 251 
 

Svenljunga 321 
Ulricehamn 148 

 
Gislaved 151 

Göteborg 64 
 

Jönköping 66 
 

2010 var det Borås som var den största utpendlingskommunen för Tranemobor - 534 personer från 
Tranemo kommun pendlade ut till Borås. Den största inpendlingskommunen var Ulricehamn – 516 
personer från Ulricehamn tillbringade dagarna i Tranemo kommun. 
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Diagram 8. Arbetslöshet i Tranemo kommun jämfört med riksgenomsnitt 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
År 2013 var totala antalet arbetslösa i kommunen i genomsnitt 4,1 procent medan den totala 
arbetslösheten i riket uppgick till 6,7 procent. 

 
 
 
Diagram 9. Ungdomsarbetslöshet (18-24 år) i Tranemo kommun jämfört med 
  riksgenomsnitt 
 

 
Ungdomsarbetslösheten i Tranemo kommun var 2013 i genomsnitt 9,0 % medan den i riket 
var 10,2 %. 
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Diagram 10. Antal nya företag per 1 000 invånare, Tranemo kommun jämfört med 
riksgenomsnitt 

 

Av statistiken framgår tydligt att det i Tranemo kommun finns ett starkt näringsliv framför allt 
inom tillverkningsindustrin. En förhållandevis hög andel av befolkningen sysselsätts inom 
industrin. Det starka näringslivet syns också i de förhållandevis låga arbetslöshetssiffrorna. 
Tranemo kommun ligger bättre till än riket i genomsnitt när det gäller den totala arbetslösheten 
och även när det gäller ungdomsarbetslösheten ligger Tranemo kommun på en något lägre nivå än 
riket.  Däremot är det sämre på nyföretagarfronten i Tranemo än i riket som helhet.  
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UTBILDNING 

Diagram 11. Andel med eftergymnasial utbildning i Tranemo kommun jämfört med riks-
genomsnitt 

 
Andelen av befolkningen som har eftergymnasial utbildning stiger sakta i Tranemo kom-
mun men skillnaden jämfört med riket som helhet är i princip oförändrad de senaste tio 
åren. 

 

Diagram 12. Andel med förgymnasial utbildning i Tranemo kommun jämfört med riksge-
nomsnitt 

 
Andelen av befolkningen som enbart har förgymnasial utbildning minskar både i Tranemo 
kommun och i riket. Tranemo kommun håller ungefär jämna steg med riket men ligger på 
en betydligt högre nivå. 
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Diagram 13. Andel behöriga till gymnasiet, Tranemo kommun jämfört med 
  riksgenomsnitt

    
I  en liten kommun som Tranemo kan variationerna mellan åren bli kraftiga. Ett fåtal elever som 
inte klarar kraven påverkar statistiken tydligt. 2013 är en klar förbättring i jämförelse med de två 
senaste åren.  

 
 

Diagram 14. Andel högskolestuderande, Tranemo kommun jämfört med 
riksgenomsnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen högskolestuderande är lägre i Tranemo kommun än i riket som helhet. Det kan ha flera 
förklaringar. Arbetsmarknaden har varit relativt god och många ungdomar kan ha fått jobb efter 
gymnasiet, vilket gör att många inte behöver studera vidare. Den kanske viktigaste förklaringen är 
dock att många av de som väljer att läsa vidare flyttar från kommunen och folkbokför sig på 
studieorten, vilket gör att siffrorna för ungdomar boende i Tranemo kommun blir (alltför) låga när 
det gäller högskolestudier. 
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Många av de kommuninvånare från Tranemo som väljer att studera på högskolor och uni-
versitet återvänder inte till kommunen efter avslutad utbildning. Under de första åren på 
2000-talet återkom endast 20-25 procent av dessa, medan resten bosatte sig i andra delar av 
landet. På senare år har något fler återkommit och av dem som tog examen under läsåren 
2002/03 till och med 2004/05 så hade ungefär 39 procent återvänt till Tranemo kommun den 
1 januari 2007. 

Av de personer som examinerades från högskolans grundutbildning läsåren 2004/2005 till 
och med 2006/2007 och som bodde i Tranemo kommun den första januari 2009 så var 30 
personer utbildade inom undervisningssektorn, 20 inom vård- och omsorgssektorn och åtta 
inom teknik. Dessa har alltså haft möjlighet att få jobb på hemmaplan.  

Av de totalt 125 personer från Tranemo kommun, vilka påbörjade högskole- och universi-
tetsstudier under åren 2005/2006 och 2006/2007 så bodde totalt 52 personer, cirka 42 procent, 
kvar i Tranemo kommun den 1 januari 2009. sista året har ytterligare en lite förbättring i 
återflyttningsgraden skett, av de 62 Tranemobor som inledde högskolestudier 2007/2008 
bodde 30 personer, eller drygt 48 % i Tranemo kommun den 1 januari 2010. 

  

45



 

 11 

HÄLSA 
 
Invånarna i Tranemo kommun hör till de friskare i landet. Ohälsotalet i kommunen ligger betydligt 
lägre än både läns- och riksgenomsnitt.  

Diagram 15. Ohälsotal, Tranemo kommun, läns- och riksgenomsnitt 

 
Andelen förtidspensionärer (inklusive deltidspension och sjukbidrag) var under 2007 lika hög i 
Tranemo kommun som i riket i genomsnitt, tio procent. Sedan 2007 redovisas detta som personer 
med sjuk- eller aktivitetsersättning. Tranemo ligger något lägre än riket år 2012. 

 
Diagram 16. Andel förtidspensionärer inklusive deltidspension och sjukbidrag, Tranemo kommun och 
   riksgenomsnitt  

 
Att kommunens invånare är relativt friska påverkar sannolikt även att kommunen som arbetsgiva-
re har låg sjukfrånvaro. Tranemo kommuns sjukfrånvaro under 2012 uppgick till  
4,2 procent. Genomsnittet i rikets samtliga kommuner under samma år uppgick till 5,5 procent. 
Norsjö kommun var den kommun som hade lägst sjukfrånvaro, ett värde på 3,1 procent.   
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EKONOMI 
 
Tranemo kommun har en finansiell ställning i nivå med genomsnittet hos landets kommu-
ner. På grund av stora investeringar har kommunens soliditet sjunkit gradvis under ett antal 
år. Vid utgången av 2012 hade Tranemo kommun en soliditet på 
18 procent (soliditet: andelen eget kapital av totala tillgångar), en procent lägre än riksge-
nomsnittet.   

 

Diagram 17. Soliditetsutveckling, Tranemo kommun jämfört med riksgenomsnittet 

Det ekonomiska resultatet i Tranemo kommun har legat lägre än kommungenomsnittet un-
der den senaste femårsperioden. Utvecklingen de senaste två åren, 2011-2012, har varit i 
skaplig balans med genomsnittskommunen. Det ekonomiska resultatet, enligt blandmodel-
len, för 2012 uppgick till 410 kronor per invånare. Motsvarande siffra för landets kommuner 
sammantaget år 2012 uppgick till 1 140 kronor per invånare (ovägt medel). 

 
 
Diagram 18. Resultatutveckling (kr per invånare), Tranemo kommun jämfört med  
  riksgenomsnittet 
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Diagram 19. Kommunalskatt Tranemo kommun jämfört med riksgenomsnitt 

 
Den totala kommunalskatten i Tranemo kommun (31,70) 2013 är den lägsta i Sjuhäradsområdet. I 
Västra Götaland är det tre kommuner som har en lägre total kommunalskatt (kommun och region): 
Partille kommun (30,84), Mölndal (31,14), och Skövde (31,44). 2013 är den totala kommunalskatten 
i Tranemo kommun 3 öre lägre än riksgenomsnittet och 64 öre lägre än länsgenomsnittet. 
 
 

Tabell 4. Kommunalskatt Tranemo kommun 2014, jämfört med läns- och riksgenom-
snitt 

  Tranemo Länet Riket 
 Totalt 31,70 32,34 31,86 
 Därav kommun 20,57 21,21 20,65 

 

Tranemo kommun har (i mars 2014) en låneskuld som uppgår till 230 mkr, varav ca 58 mkr är 
vidareutlånat till Tranemo Utvecklings AB. Tranemo kommunkoncern (Tranemo kommun, 
Tranemobostäder AB och Tranemo Utvecklings AB) har tillsammans en extern låneskuld på 380 
mkr. 

 

Diagram 20.  Låneskuld 2002-2013 
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Diagram 21. Statslåneräntan 2003-2013, årsgenomsnitt 

 

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 0,1 procent 
i december 2013. Under 2013 har inflationstakten legat kring 0 procent. 

 
 

Diagram 22. Inflationstakt (KPI), 2013 
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Ekonomiska förutsättningar 2015-2017 

Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades 
starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än 
beräknat. 2015 beräknas utvecklingen bli bättre och BNP förväntas öka med 3,3%. Den 
svenska exporten beräknas växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år.  

Investeringsnivåerna 2015-2016 kommer att vara på en relativt hög nivå då tidigare 
beslutade ombyggnader av Gudarpsgården och Dalstorpskolan påverkar 
investeringsnivåerna.  
För 2017 och framåt bör utgångspunkten vara en årlig investeringsram på ca 50 mkr, 
vilket möjliggör självfinansiering utan att öka låneskulden. Räntenivåerna förväntas 
ligga på dagens nivåer under 2015 för att därefter börja stiga. 

 
Skatteunderlagets utveckling 
Prognosen avseende skatteintäkterna 2015-2017 är baserad på Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) skatteunderlagsprognos från augusti. 
 

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 
Källa: SKL cirkulär 14:38 

 

2013  2014 2015 2016 2017 2018 2013–2017 

SKL, aug 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8 4,5 23,3 

Regeringen, sep 3,7 3,2* 4,8* 5,5 5,3 4,6 24,6 

ESV, sep 3,5 2,9 4,3 4,8 4,8 4,3 22,2 

SKL, okt 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8  23,3 

Regeringen, apr 3,6 3,5 4,3 5,2 5,2  23,7 

        

  
       

        
        

        

         

 

Befolkningsutveckling 
Enligt uppgifter från SCB har kommunens invånarantal ökat med 118 invånare under 
årets första nio månader. Vid utgången av september uppgick kommunens invånarantal 
därmed till 11 649 invånare. 

I beräkningen avseende skatteintäkter och utjämning 2015 har antagits att invånarantalet 
per den 1 november 2014 kommer att uppgå till 11 580 invånare. För de kommande åren 
har kalkylerats med att invånarantalet ligger kvar oförändrat på 11 580 invånare. 
 

Lönekostnader och konsumentpriser 
SKL presenterade sin senaste prognos för arbetskraftskostnader och övrig förbrukning i 
oktober. 
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Prisindex för kommunal verksamhet, procentuell ökning 
Källa: SKL cirkulär 14:38 

 2013 2014 2015 2016 2017  

Arbetskraftskostnader* 1,027 1,026 1,030 1,032 1,035  

Övrig förbrukning 1,011 1,015 1,022 1,024 1,027  

Prisförändring 1,022 1,022 1,028 1,030 1,032  
 

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 

     

      

      

 

Inför budget 2015 har verksamheterna kompenserats för ökade lönekostnader - 
budgeterade löner 2014 har räknats upp med 2,9 procent. 

De ekonomiska ramarna när det gäller ”övrig förbrukning”  är för 2015 uppräknade med 
2,2 procent. 

 
Avskrivningar  
Enligt rekommendationer gällande avskrivningar på anläggningstillgångar från Rådet 
för Kommunal Redovisning (RKR) ska avskrivningsmetoden återspegla hur tillgångars 
värde förbrukas. Fr o m 2014 finns ett uttalat krav på att komponentavskrivnings-
metoden ska användas. 

Tranemo kommun har tillämpat en avskrivningsmetod vilken innebär att vid en 
ombyggnad av t ex en skola har hela investeringen skrivits av på 33 år. Enligt de nya 
reglerna ska investeringen delas upp på olika komponenter (t ex stomme, tak, 
installationer) med olika avskrivningstider. Avskrivningstiden ska fastställas efter en 
bedömning av tillgångens livslängd.  

Budgetkonsekvenser vid övergång till komponentavskrivning 

Enligt tidigare metod räknades ”åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings 
tekniska och funktionella status” som reparation och underhåll. För att åtgärderna skulle 
räknas som investering krävdes en standardhöjning jämfört med normal standard vid 
ursprungsinvesteringen (ex byte från tvåglasfönster till ett nytt tvåglasfönster räknades 
som underhåll, byte från tvåglasfönster till treglasfönster räknades som investering). 

Enligt komponentavskrivningsmetoden ska de åtgärder som höjer standarden jämfört 
med tillgångens skick innan åtgärden utfördes räknas som investering. Detta medför att stor 
del av det som tidigare klassificerats som underhållskostnader blir investeringar fr o m 
2014.  

Alla kommuner står nu inför en övergång till komponentavskrivning. I Tranemo 
kommun kommer övergången att ske från 2015-01-01. Flertalet av 
Sjuhäradskommunerna kommer också att gå över till det nya systemet 2015-01-01. Det är 
en styrka att Tranemo gör detta samtidigt som övriga Sjuhäradskommuner.   

Resultatkonsekvensen i samband med övergång till komponentavskrivning beräknas för 
Tranemos del till 3,8 mkr. Ramen för driftsbudgeten kommer att sänkas med 3,8 mkr, 
vilket gör att det budgeterade resultatet kortsiktigt förbättras med samma belopp. 
Resultatmålet höjs därmed i motsvarande mån innebärande för 2015 ett resultatmål på 
2,65% av skatter och utjämning. 
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Finansiella intäkter och kostnader 
Bedömningen avseende finansiella intäkter och kostnader är baserad på en förväntat hög 
investeringstakt 2015 och 2016. I den ekonomiska planen avsätts  80 mkr i budget 2015  
och 71 mkr i budget 2016.  2017 ligger investeringsbudgeten på 36 mkr. Utöver detta 
beräknas 35 mkr ligga kvar från 2014 att ombudgetera till 2015. Investeringsplanerna 
innebär att cirka 30 mkr i nya lån behöver tas upp  under perioden 2015-2017. 

Den ekonomiska planeringen bedöms innebära följande effekt på låneskulden: 

 

 
2014 2015 2016 2017 

Genomsnittlig låneskuld, mkr  230 000 245 000 260 000 260 000 
Utlåning (TUAB), mkr 52 000 44 000 44 000 44 000 
Netto 178 000 201 000 216 000 216 000 

 

Beslut om omsättning av lån och nyupplåning 
Mot bakgrund av befintliga investeringsplaner och de beslut som fattas i samband med 
den politiska behandlingen av budgeten för 2015 behövs ett beslut från 
kommunfullmäktige om de ramar inom vilka kommunstyrelsen får rätt att nyupplåna 
och omsätta befintliga lån. Med utgångspunkt från den ekonomiska planeringen bör 
kommunfullmäktige besluta  

• att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens 
skulder, med totalt 30 000 tkr. 

• att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015, med totalt 55 000 tkr. 

 

 

 
Ekonomiska mål 2015-2017 

Resultatmål 
Resultatmålet för det  ekonomiska resultatet 2015-2017 ska uppgå till nedanstående 
procent och belopp: 

• 2,65 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning 2015 motsvarar cirka 
15,9 mkr i ekonomiskt resultat. 

• 2,65 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning 2016 motsvarar cirka 
16,4 mkr i ekonomiskt resultat. 

• 2,65 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning 2017 motsvarar cirka 
16,9 mkr i ekonomiskt resultat. 

Soliditetsmål 

Kommunens soliditet ska uppgå till minst 17%. 

Självfinansiering av investeringar 

Kommunens investeringar ska över tid finansieras till 100% med egna medel. 

 
 
Investeringar 
Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 80 mkr, 2016 är anslaget 71 mkr och 2017 är 
investeringsanslaget 36 mkr. Utöver detta beräknas 35 mkr ligga kvar från 2014 att 
ombudgetera till 2015.  För 2017 och framåt bör investeringsanslaget ligga på ca 50 mkr 
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per år för att finansiering ska kunna ske med egna medel. 
 

 
Nettokostnader jämfört med standardkostnader 2013 – obligatoriska verksamheter 
I tabellen nedan redovisas Tranemo kommuns nettokostnader 2013 för de stora 
obligatoriska verksamheterna. De redovisade nettokostnaderna jämförs med de 
standardkostnader för Tranemo kommun som motiveras av vår egen struktur enligt det 
kommunala utjämningssystemet. Strukturella kostnader är sådana kostnader som beror 
på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, till exempel åldersstrukturen, 
invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen med mera. 

Av tabellen framgår att våra redovisade nettokostnader för de aktuella verksamheterna 
översteg standardkostnaderna med cirka 7 mkr under 2013.    
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EKONOMISKA RAMAR 2014-2017 (tkr) 
  
 Budgetram 2014 enligt KF-beslut exklusive kapitalkostnader   -531 429 

  
Kompensation nettokostnadsökningar 2015 -14 637 
Demografiska förändringar lärandesektionen 2 025 
Demografiska förändringar omsorgssektionen -615 
Effektivisering gymnasiet: yrkesprogram+SA+EK+NA+TE 1 095 
Nya gymnasiesärskolan, nationella minoritetsspråk, aktivitetskrav komvux -47 
Lägre elpriser endast 2014 -200 
Anpassning utredartjänst – helårseffekt 300 tkr 150 
Anpassning av fastighetsskötare – helårseffekt 575 tkr 190 
Minskning av bidrag till fiberföreningar 150 
Läsplattor till KS, engångskostnad 25 tkr försvinner 25 
Ökat anslag försköningspengar endast 2014 100 
Ökning av feriejobb och sommarentreprenörer endast 2014 200 
Anslag för e-tjänster -50 
O-ringen etapp i Länghem -250 
Anslag för rekrytering ekonomichef endast 2014 200 
Anslag till valnämnden endast 2014 332 
Rivningskostnad Samhall endast 2014 2 500 
Återbetalning från Brec endast 2014 -222 

  Budgetram 2015 enligt Kf-beslut 16/6-2014 -540 483 

  Regionalt samordnad vuxenutbildning -288 
Höjda ob-ersättningar från 1/10-2014 -444 
Tillfälliga vakanser 2014 återläggs -514 
Inrättande av barnahus i Sjuhärad -80 
Servicebostad – Storgatan -1 484 
Ökade kostnader SÄRF -200 
Minskning medlemsavgifter West Sweden, entreprenörsregionen 108 
Ökad ram lärande från de generella statsbidragen, nationella prov                 -91 
Ökad ram enligt regler för omställningsfond -250 
Marknadsföring -400 
Minskning av KS oförutsett för att finansiera marknadsföringsramen 400 
Omsorgssektionen – behov utöver ram -2 160 
Lärandesektionen – behov utöver ram -3 886 
Driftskostnader lokaler byggprogram, sfi  aug-dec 2015 -429 

  Budgetram 2015 - utgångspunkt 23/9-2014 -550 201 
  
Kapitalkostnader -58 873 
Komponentavskrivning införs från 1/1 2015 3 800 
Anpassningar 1 410 
Tillkommande behov -7 927 
  
Budgetram 2015 enligt alliansens förslag  -611 791 
 
  

Nettokostnadsökning 2016        - 16 675 
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Effektivisering gymnasiet: yrkesprogram+SA+EK+NA+TE          1 533 
Ökad undervisningstid i matematik            - 289 
EKONOMISKA RAMAR 2014-2017 (tkr) forts. 
 
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd     12 
Krav på effektiviseringar nya gymnasieskolan   578 
Kostnad O-ringen gäller endast 2015   250 
Samordnad arbetsmarknadsfunktion (300 tkr 2015)  100 
Minskning kostnad administrationen endast 2015                         -1 000 
Minskat anslag från samordningsförbundet endast 2015  167 
Ökad kostnad för nattis endast 2015   360 
Rivningskostnad gamla Samhall endast 2015                           2 500 
Utbetalning av omställningsstöd endast 2015   250 
Driftskostnad lokaler byggprogram, sfi                            -601 
 
Budgetram 2016 enligt alliansens förslag                   -  624 606 
 
Nettokostnadsökning 2017                      - 18 769 
 
Budgetram 2017 enligt alliansens förslag                    - 643 375  
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KOMMUNSTYRELSENS  FÖRSLAG 
 
AnpassningarSEKTIONEN 

Samordnad arbetsmarknadsfunktion 
En gemensam arbetsmarknadsfunktion mellan Tranemo-Svenljunga ger en större geografisk yta samt 
ett bredare kontaktnät med näringsliv. Detta kan ge fler möjligheter för individer att "hitta rätt" 
sysselsättning. Gemensam chef med Svenljunga beräknas spara 300 tkr under 2015. Besparing med 
helårseffekt från 2016 beräknas till 400 tkr. 

 

Minskning av flaggning på flaggdagar  

Flaggning som sköts av vaktmästare föreslås enbart ske vid kommunhuset i samband med flaggdagar. 
Vi flaggar idag på 17 olika skolor och liknande och det är 20 flaggdagar per år. Beräknad besparing är 
110 tkr och det innefattar möjlighet till att låta föreningar sköta flaggningen på platser  där 
vaktmästare idag sköter det. 

Minskning administration 

Minskning av kostnader inom administration ska genomföras med 1 000 tkr under 2015. 

 

Tillkommande behov 

IKT-satsning i skolan 

En genomgripande satsning på att utveckla infrastrukturen och att öka datortätheten i hela 
skolsystemet. Även utveckla kommunikationen lärare-elev-vårdnadshavare genom en skolplattform. 
2014 har avsatts 900 tkr, nu avsätts ytterligare 900 tkr för 2015. 
 
Integrationssamordnare 
 
Pengar avsätts för en ny tjänst för att implementera och samordna kommunens integrationsarbete, 500 
tkr avsätts för detta ändamål. 
 
 
 
 
 
Business Region Borås (BRB) 
 
Ett partnerskap mellan Sjuhäradskommunerna för att öka fokus inom följande områden: 
•Etablerings- och investeringsservice med fokus på internationella investeringar 
•Att utöka det textila klustret 
•Gemensamma utvecklingsprojekt 
•Affärsutveckling – utveckling av strategiska branscher tillsammans med näringslivet. 
Avsättning sker med 290 tkr. 
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Ersättning för minskat anslag från samordningsförbundet 
 
Samordningsförbundet har beslutat att minska anslaget till Byggstenen med 0,5 mkr (Från 1,1 mkr till 
0,6 mkr) från och med 2015. Idag är två personer anställda för att arbeta med prerehabilitering och 
aktiviteter. Samordning med Svenljunga beräknas ske från 1/5-2015. Det ökade behovet beräknas 
därmed till 4/12 av 500 tkr=167 tkr 
 
Ökad kostnad för nattis 
 
Tidigare avsatt summa för pedagogisk omsorg på obekväm tid (nattis) är 400 tkr. Denna summa 
utökas under 2015 med 360 tkr. 
 
Ökad IT-kostnad 
 
Kostnadsmässigt betalar i dagsläget Tranemo ca 30% och Ulricehamn 70% av enhetens kostnader. 
Skulle den slutliga fördelningen bli efter invånarantal har Tranemo en andel på 33%. Detta skulle 
innebära en kostnadsökning för Tranemo med ca 750 tkr. I väntan på slutlig överenskommelse med 
Ulricehamn om kostnadsfördelning avsätts 750 tkr som reserv för ökad IT-kostnad. 
 
Förändring fritidsgårdsverksamhet 
 
 I samband med en utvärdering av fritidsgårdarna har förvaltningen lagt fram ett förslag. I förslaget 
ska sommar- och lovverksamhet utvecklas vilket innebär ökade personalkostnader. I dagsläget följer 
fritidsgårdarnas verksamhet till största del skolans läsår. För detta ändamål avsätts 100 tkr. 

Utökning förskolan 

För att under 2015 lösa det ökade behovet inom förskoleverksamheten i Limmared avsätts 2 160 tkr. 

Rivningskostnad gamla Samhallbyggnaden 

För rivning av gamla Samhallbyggnaden avsätts 2 500 tkr under 2015.  

Anslag för feriearbeten 

Kommunstyrelsen anslår 200 tkr för att bereda ungdomar möjlighet till sommarjobb under 2015. 

 

Skattehöjning 

Kommunstyrelsen föreslår en skattehöjning på 43 öre innebärande att skattesatsen för Tranemo höjs 
från 20,57 till 21,00. Höjningen beräknas motsvara 9,5 mkr i ökade intäkter. 
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UTREDNINGSUPPDRAG 

Kommunstyrelsen föreslår följande utredningsuppdrag 
 

• Utredning om organisation på simhallen kopplat till servicenivå. 
• Utredning ska genomföras i anslutning till att det är Tranemo kommuns bestämda ambition 

att åter erbjuda vård- och omsorgsboende på Solbacken i Länghem. 

 

 Förvaltningen ges också i uppdrag att införa arbetskläder till de grupper som så behöver. Åtgärden  
får efter utredning, finansieras via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 
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Budget 2015-2017
Kommunstyrelsens förslag

2014 2015 2016 2017

i mkr

Ekonomiska ramar -530,0 -550,2 -565,1 -583,9

Kapitalkostnader -61,5 -58,9 -58,9 -58,9

Komponentavskrivning införs från 1/1-2015 3,8 3,8 3,8

Anpassningar 1,4 0,5 0,5

Tillkommande behov -7,9 -4,9 -4,9

Summa ekonomiska ramar -591,5 -611,8 -624,6 -643,4

20

Finansförvaltning 597,5 605,7 617,0 630,2

Skattehöjning med 43 öre 9,5 9,9 10,4

Återbetalning från AFA försäkring 5,0

Summa finansförvaltning 597,5 620,2 626,9 640,6

Ekonomiskt resultat 6,0 8,4 2,3 -2,8

Resultatmål 11,5 15,9 16,4 16,9
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Avstämning balanskrav och resultatmål 2014-2017 – kommunen
Kommunstyrelsens förslag 

i mkr                  Budget 2014      Budget 2015   Budget 2016    Budget 2017

Årets resultat 6,0  8,4 2,3    - 2,8

Avsteg från blandmodellen - 2,6 - 2,5 - 1,0 - 0,8

Avstämning balanskravet 3,4 5,9                     1,3                 - 3,6

21

Årets resultat 6,0  8,4                    2,3    - 2,8

Mål: 2,65 % på skatter o utjämning   15,9 16,4 16,9

Återstår för att nå mål             7,5                  14,1 19,7        
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RESULTATBUDGET 2014-2017 (mkr) 
 

 

 
Prognos Budget Plan Plan 

 
2014 2015 2016 2017 

Verksamhetens kostnader -533,6 -553,1 -574,3 -595,0 
Avskrivningar -34,2 -36,0 -37,0 -38,0 
Verksamhetens 

    nettokostnader -567,8 -589,1 -611,3 -633,0 

     Skatteintäkter och generella stats-
bidrag 579,6 602,1 620,3 639,1 
Finansiella intäkter 2,4 2,3 2,3 2,3 
Finansiella kostnader -6,0 -6,9 -9,0 -11,2 
Årets resultat 8,2 8,4 2,3 -2,8 

 

 
 
 

FINANSIERINGSBUDGET 2015-2017(mkr) 
 

 
Budget Plan Plan 

Drift 2015 2016 2017 
Verksamhetens nettokostnader, exkl avskrivningar -553,1 -574,3 -595,0 
Skatter, kommunal utjämning 602,1 620,3 639,1 
Finansiella intäkter 2,3 2,3 2,3 
Finansiella kostnader -6,9 -9,0 -11,2 
Justering rörelsekapital 10,7 0,0 2,0 
Driftsnetto 55,1 39,3 37,2 

    Investeringar -80,0 -71,0 -36,0 

    Finansiering 34,0 6,0 0,0 
Upplåning 

   
    Förändring av likvida medel 9,1 -25,7 1,2 
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BALANSBUDGET 2015-2017(mkr) 
 

 
Budget Plan Plan 

Tillgångar 151231 161231 171231 

    Materiella anläggningstillgångar 689,8 723,8 721,8 
Finansiella anläggningstillgångar 56,0 50,0 50,0 
Summa anläggningstillgångar 745,8 773,8 771,8 

    Förråd 5,8 5,8 5,8 
Fordringar 50,0 50,0 50,0 
Kassa och bank 44,8 19,2 20,4 
Summa omsättningstillgångar 100,6 75,0 76,2 

    Summa tillgångar 846,4 848,8 848,0 

    Eget kapital, avsättningar och skulder 
   

    Eget kapital, 145,4 147,8 145,0 
därav årets resultat 8,4 2,3 -2,8 

    Avsättningar för pensioner 316,0 316,0 318,0 
Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,0 
Summa 316,0 316,0 318,0 

    Långfristiga skulder 260,0 260,0 260,0 
Kortfristiga skulder 125,0 125,0 125,0 
Summa skulder 385,0 385,0 385,0 

    Summa eget kapital,  
   avsättningar och skulder 846,4 848,8 848,0 

    Ansvarsförbindelser 
   Borgensförbindelser 150,2 150,1 150,0 

Övriga ansvarsförbindelser 9,2 9,1 9,0 
Summa 159,4 159,2 159,0 

    Soliditet  
   Inklusive hela pensionsskulden 17% 17% 17% 
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DRIFTBUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE (mkr) 
 
  Budget Budget Budget 
Verksamhetsområde 2015 2016 2017 
        
Servicesektionen     
Servicesektionen -43,6 -45,3 -47,1     
Summa 43,6 -45,3 -47,1       

       Tekniska sektionen 
       Gemensam verksamhet tekniska -7,5 -7,6 -7,6     Lokalförsörjning -31,3 -29,1 -29,9     

Kost -20,2 -20,6 -21,0     
Gata/skog/park/fordon -14,3 -14,6 -14,9     Affärsverksamheter -0,4 -0,4 -0,4     
Summa -73,7 -72,3 -73,8       

       Lärandesektionen 
       Gemensam verksamhet lärande -32,1 -32,8 -33,7     Grundskola, förskola, särskola -148,3 -151,4 -156,0     

Gymnasium -56,1 -57,3 -59,0     
Kultur och fritid -15,4 -15,7 -16,2     
Summa -251,9 -257,2 -264,9       

       Omsorgssektionen 
       

Gemensam verksamhet omsorg -11,3 -11,7 -12,1     
Vård och omsorg -121,3 -125,0 -129,0 

    Funktionsnedsättning och socialt stöd -58,7 -60,4 -62,4     Myndighetsfunktion -32,9 -33,9 -35,0     
Summa -224,2 -231,0 -238,5     
  

       Näringslivs- och strategisektionen 
       Näringslivs- och strategisektionen -18,4 -18,8 -19,0     

Summa -18,4 -18,8 -19,0     
  

       
  

       Finansförvaltningen 
       Finansförvaltningen 620,2 626,9 640,6     

Summa  620,2 626,9 640,6     
  

       
  

       
SUMMA  8,4 2,3 -2,8     
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Investeringsbudget 2015-2017 (tkr) 
       Prognos 
ej förbr. 

   Återst
år till 
slut-

projek
t 

 medel  

 
  2014* 2015 2016 2017  
              

    Service- o näringslivssektionen           

  9700 Inventarier   100 100 100   

  97xx Integrering av e-tjänster   100 0 0   

                

    Lärandesektionen           

Kf 9237 Nytt bibliotek   1 500 6 000 2 000   

  91xx Inventarier 1 600  3 755 1 755 1 780   

 9212 Ombyggnad Dalstorps skola 8 900    15 000  15 000 0   

 Au 9239 Renovering röda huset Tranängskolan 2 300 2 000 0  0   

Ks 9203 Flytt av byggprogram, SFI, särvux, mm   9 100 0  0   

Ks 92xx Tillbyggnad Parkhagen  7 000 4 000   

                

    Omsorgssektionen           

 9211 Ombyggnad Gudarpsgården etapp II 6 700 12 000 8 000 0   

     94xx Inventarier 1 200  2 050 1 000 1 000  

KS    92xx Omb Gudarpsgårdens kök  0  7 000 0   

                

    Tekniksektionen           

Au 9235 Energibesparande åtgärder  1 400 0 0   

Au 9307 GC-vägar, Trafiksäkerhet 600 600 2 700 900   

  9300 Inköp och utbyte av arbetsmaskiner 100  85 85 85 Årligt 

  9334 Arbetsfordon 850 500 500 500 Årligt 

 Au    93xx Gata Samhallstomten   0  2 000 0    

 Au 9381 Markförvärv   750 750 750   

  9250 Utrustning för kyld mat 150 500 0 0   

 Au    93xx Reinvestering gata   2 000 2 000 2 000   

 92xx Solhagens kök  220    

 92xx Fastigheter - komponentavskrivning  2 500 2 500 2 500  

 93xx Park – komponentavskrivning  400 400 400  

 93xx Gata – komponentavskrivning  1 100 1 100 1 100  

                

    Teknik/taxefinansierat           

Au 9314 Reinvesteringar VA 
2 500 

5 500 5 500    12 500     

Au 9356 Överföringsledningar 2 900 2 000 4 000 4 000   
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     92xx Efteranslutningar fjärrvärme   300 300 300 Årligt 

     93xx VA samhallstomten   1 000 1 000 0    

     93xx Arbetsfordon/utrustning ÅVC   1 000 0  0   

   93xx VA – komponentavskrivning   800 800 800   

        

    Investeringspott           

    Investeringspott, taxefinansierad   1 500 1 500 1 500   

    Investeringspott, skattefinansierad   6 000 4 000 4 000   

                

  9380 Markförsäljning   -200 -200 -200   

  9390 Gatubyggnadsavgifter   -100 -100 -100   

  9391 Anslutningsavgifter   -300 -300 -300   

  TOTALSUMMA INVESTERINGAR  80 160 71 390 35 615   

 Prognos totalt att ombudgetera 35 000    

 

 

varav 

 

      

 
skattefinansierad verksamhet 68 360  58590  16815  

taxefinansierad verksamhet 11 800  12800 18800  

 
 
Märkning av investeringar 
 
Kf  Kommunfullmäktige skall fatta beslut om projektet innan igångsättning. Dock får 10 % av 

anslaget tas i anspråk av förvaltningen för projektering före fullmäktiges beslut det år anslaget är 
anvisat. 

 
Ks Kommunstyrelsen skall fatta beslut om projektet innan igångsättning. 
 
Au Kommunstyrelsens allmänna utskott skall fatta beslut om projektet innan igångsättning. 

 

INVESTERINGSBESKRIVNING 
 

Servicesektionen 

9700 Inventarier 
Löpande förnyelse av inventarier för  och service- o näringslivssektionens behov. 
 

97xx Integrering av e-tjänster till ärendehanteringssystem 

Genom att tillhandahålla e-tjänster skapas bättre tillgänglighet och förenklas för privatpersoner och företag 
i kontakter med kommunen. E-tjänster leder också till förenklade rutiner, säkrare handläggning och 
snabbare beslut.  
 
Lärandesektionen 
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9237 Nytt bibliotek 
Ett principbeslut om att flytta kommunbiblioteket till kommunkontoret är fattat. Planerna är att Posten 
flyttar ut och en om- och tillbyggnad av dessa lokaler görs. Det är fråga om att bygga om ca 400 kvm och 
bygga till ungefär lika mycket. Vissa ytor och funktioner kan också samordnas med kommunkontoret. 

 
91xx Inventarier Lärandesektionen 
Löpande förnyelse av inventarier för lärandesektionens behov.  Här ingår dessutom  nya inventarier till 
Dalstorps och Sjötofta skolor som behövs efter att pågående  ombyggnader tas i bruk. 

 

9239 Ombyggnad av Röda huset vid Tranängskolan 
Kommunfullmäktige har tidigare lämnat ett uppdrag om att projektera och bygga om 1:a våning i Röda 
huset vid Tranängskolan för Träningskolans behov. Uppdraget måste nu utökas så att även tak och fasader 
kan byggas om. Taket är mycket dåligt med ideligen återkommande läckor trots täta reparationer och 
rötskador på konstruktionsdelar. Flertalet fönster är så dåliga att de inte går att öppna. Dagvattenledningar 
saknas och byggnaden är inte tillgänglighetsanpassad. 

 

9212 Om- och tillbyggnad av  Dalstorps skola 
Om- och tillbyggnad av Dalstorps skola enligt  tidigare fattade beslut.  Påbörjas hösten 2014 och färdigställs 
i etapper fram till hösten 2016 

 

9203 Flytt av byggprogram, SFI, Särvux 
Dessa verksamheter inryms idag i f.d. Samhall. Del av byggnaden används också som garageplats för 
kommunens reservkraftsaggregat. En ny detaljplan för området har tagits fram där det berörda 
markområdet är avsatt för bostadsändamål. Andra lokaler måste därför anskaffas för detta, och en 
utredningsgrupp jobbar med ett samlat förslag till lösning. Budgeten här är anpassad till arbetsgruppens 
huvudförslag. 

 
92xx Tillbyggnad Parkhagens förskola 
Tillbyggnad av Parkhagens förskola i Limmared för att inrymma ytterligare ca 40 barn samt ”nattis”. 
Beräknad tid från beslut till färdigställande är ca 13-14 månader. 

 

Omsorgssektionen 
9211 Ombyggnad Gudarpsgården etapp II 
Avser ombyggnation av Gudarpsgården i Tranemo enligt lokalförsörjningsutredning. Påbörjat våren 2014 
med färdigställande i flera etapper fram till våren 2016. 

 

92xx Ombyggnad Gudarpsgårdens kök 
Avser upprustning av Gudarpsgårdens kök samt ombyggnad för att förbättra logistiken. Utförs med 
byggstart våren 2016 efter att ombyggnaden av Gudarpsgården etapp 2 färdigställts 

 

94xx Inventarier Omsorgssektionen 
Avser löpande förnyelse av inventarier inom omsorgssektionens verksamhetsområde. Dessutom behövs en 
del nya inventarier i samband med att ombyggda lokaler på Gudarpsgården tas i bruk. 
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Tekniksektionen 
9235 Energibesparande åtgärder 
Avser installation av ventilationssytem med värmeåtervinning på Rönnhagens förskola under 2015.  

. 

9307 GC-vägar, trafiksäkerhet 
Åtgärder med kommunala GC-vägar, hållplatser och trafiksäkerhet. Medfinansieras med bidrag på 50% 
från Trafikverket. I tur 2015 står trafiksäkerhetsåtgärder inkl GC-väg och pendelparkering vid 
busshållplatsen i Nittorp. 

 

93xx Reinvestering gata 
Samlat anslag för reinvesteringsåtgärder  på gator och vägar.  För 2015 gäller bland annat utbyte av dåliga 
massor  i samband med att gator iordningställs efter att VA-ledningar sanerats. Dessutom måste en del 
ruttna trästolpar för gatubelysning bytas ut. 

 

9300 Inköp/utbyte av arbetsmaskiner 
Förnyelse och komplettering av arbetsmaskiner för egenregiverksamheten.  

 

9334 Arbetsfordon 
Avser förnyelse och komplettering av fordon för Tekniska sektionens behov inom fastighet och 
transporttjänst. 

 

93xx Gata samhallstomten 
Avser ny gata som infart till samhallstomten enligt fastställd detaljplan. Måste iordningsställas senast 
samtidigt som nya bostäder på området färdigställs. 

. 

9381 Markförvärv 
Förvärv av mark för att tillförsäkra en markreserv i tillräcklig omfattning. 
 
9250 Utrustning för kyld mat 
Komplettering och  utrustning till Dalstorpsskolans kök för att laga kyld, portionsförpackad mat.  
 
92xx Ombyggnad Solhagens kök 
Avser ombyggnad av köket på Solhagens förskola i Tranemo från mottagningskök till tillagningskök. 
Åtgärder i form av byte av fast inredning, byte av kyl/frys samt översyn av kokeri. 
 
Taxe-/avgiftsfinansierat 
 
 
9314 Reinvestering VA 
Samlat anslag för reinvestering  inom VA-verksamheten. För 2015 gäller bland annat åtgärder på VA-nätet 
där gamla och uttjänta mer än 50 år gamla ledningar byts ut och dagvatten separeras. Dessutom krävs 
åtgärder på högreservoarer och på verk.  Behovet är mycket stort och det kommer att krävas kraftfulla 
åtgärder  under lång tid för att hålla anläggningarna i funktionellt skick och möta ökade krav från 
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myndigheter och kunder. Trots att omfattande åtgärder gjorts under snart 15 år finns fortfarande alldeles 
för mycket dagvatten i spillvattenledningarna, och såväl in- som utläckage från ledningsnätet är för stort. 

 

9356 Överföringsledningar 
Avser åtgärder med överföringsledningar och pumpstationer samt till det kopplade åtgärder på VA-verk  
enligt fastlagd plan.. Närmast i tur står ny ledning mellan Gölingstorp och Nittorp, omkopplingar i 
Nittoroch senare fortsättning mot Ljngsarp.  

 

93xx VA Samhallstomten 
Framdragning av anslutningspunkter till nya bostadshus samt arbete med befintliga ledningar på 
samhalltomten. Kommer att behöva göras i etapper under 2015 och 2016. 

 

9241 Efteranslutningar fjärrvärme 
Förtätning inom områden där utbyggnaden är klar.  

 

93xx Arbetsfordon och utrustning till ÅVC 
Avser utbyte av hjullastare samt komplettering av utrustning för komprimering i containrar. Bef hjullastare 
är gammal och sliten och börjar dra dryga reparationskostnader. Den behöver därför bytas ut mot en bättre 
men begagnad. Komprimeringsutrustning av typ Roll-Pac behöver också bytas ut/kompletteras. 

 

 
 
Investeringspott 
 
Nedanstående projekt ingår i investeringspotten. Tid, omfattning och kostnad ej klarlagt. 

 

Investeringspott, taxefinansierad 

Exploateringsområden  

Utbyggnad av gator och VA på nya områden vid exploatering för bostäder eller industri.  

 

Bredband/fiber 

Utbyggnad av bredband i hela kommunen för att täcka de områden där tillgång till bredband saknas. 

Fiberanslutning för kommunala fastigheter inom taxefinansierad verksamhet. 

 

Myndighetsåtgärder 

Avser åtgärder påkallade av myndigheter vid t ex brandtillsyn, arbetsmiljöinspektion mm eller akuta 
investeringsbehov för att upprätthålla funktion inom VA, fjärrvärme, bredband och renhållning. 

 

Åtgärder garantibesiktningar 

Ibland konstateras fel i byggnader i samband med garantibesiktningen som oftast är 5 år efter att lokalen 
eller anläggningen tagits i bruk. Det kan då röra sig om åtgärder som måste utföras snarast, eller sådant 
som entreprenören och kommunen har ett delat ansvar för vilket då måste klaras av innan garantiåtagandet 
upphör.  
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Investeringspott, skattefinansierad 

Myndighetsåtgärder 

Avser åtgärder påkallade av myndigheter vid t ex brandtillsyn, arbetsmiljöinspektion mm 

 

Enkelt avhjälpbara hinder 

Avser åtgärder för enkelt avhjälpbara hinder utifrån gällande regelverk.  

 

Ombyggnad resurscentrum och Västergården 

I samband med att en del av verksamheten vid Västergårdenflyttar till vid Resurscentrum, och en del 
verksamhet flyttar från Resurscentrum till Gudarpsgården skall ny verksamhet in i de lokaler som friställs 
vilket innebär krav på anpassning av lokalerna till ny verksamhet 

 

Förskolelokaler i Limmred 

Det behövs antagligen fler förskolelokaler i Limmared. Med nuvarande efterfrågan ryms inte verksamheten 
i befinliga lokaler. Utredning pågår för att försöka klarlägga omfattning och tidsperspektiv. Det finns 
möjlighet att bygga ut Parkhagen med fler avdelningar. Utredning pågår också om att flytta Nattis till 
Limmared då efterfrågan är klart störst där. 

 

Strukturförändringar  

Avser lokalförändringar i samband med strukturförändringar. 

 

Banvallar, cykelvägar 

Avser färdigställande och beläggning av sista delen av banvallen genom Uddebo fram till gränsen mot 
Svenljunga i 2 etapper. Senare kommer också cykelvägar mellan andra tätorter 

 

Nytt intranät 

Tranemo kommuns intranät är idag mycket omodernt och dessutom mycket sårbart. Via intranätet når man 
ett antal andra webbaserade system. Om vårt nuvarande intranät slutar att fungera kommer länkarna till 
dessa nödvändiga system inte finnas tillgängliga på ett lättåtkomligt sätt. Läget är akut. Ska Tranemo 
kommun ha ett fungerande intranät så måste det göras investeringar i ny teknik. 

 

Åtgärder garantibesiktningar 

Ibland konstateras fel i byggnader i samband med garantibesiktningen som oftast är 5 år efter att lokalen 
eller anläggningen tagits i bruk. Det kan då röra sig om åtgärder som måste utföras snarast, eller sådant 
som entreprenören och kommunen har ett delat ansvar för vilket då måste klaras av innan garantiåtagandet 
upphör.  

 

Bredband/fiber 

Fiberanslutning för kommunala fastigheter inom skattefinansierad verksamhet. 

 

Föreningsstöd till anläggningar och byggnadsprojekt av större karaktär 
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Åtgärder efter beviljade ansökningar från ideella föreningar enligt kommunens riktlinjer avseende 
anläggningar och byggnadsprojekt  av större karaktär som bedöms vara en investering ur kommunalt 
perspektiv. 

 

Förbättring av belysning utmed gång- och cykelstråk 

Åtgärder för förbättrad belysning med utgångspunkt från genomförd inventering av belysning i gång och 
cykelstråk. 
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RIKTLINJER FÖR INVESTERINGSPOTTEN 
 
 
Vilka investeringar är det som ingår i investeringspotten? 
I investeringspotten ingår sådana investeringar som beräknas vara aktuella för genomföran-
de under den kommande planperioden, men där det av olika skäl finns sådana oklarheter att 
det är osäkert om ett genomförande kommer till stånd under det första budgetåret i planpe-
rioden. 
 
I normalfallet är det kommunstyrelsen som beslutar 
Normalt sett beslutar kommunstyrelsen om ianspråktagande av medel ur investeringspot-
ten. Om det i samband med budgetbeslutet fattats beslut om Kf-märkning av vissa invester-
ingar i potten är det kommunfullmäktige som tar beslut om investeringen ska genomföras. 
Kommunstyrelsen kan även, om ett beslut om en investering anses principiellt i något avse-
ende, välja att föra ett ärende vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt ställningstagande. 
 
Utredning, projektering och framtagande av beslutsunderlag 
Det är delegerat till kommunstyrelsens allmänna utskott att besluta om kostnader för utred-
ning, projektering och framtagande av beslutsunderlag inför beslut om att ianspråkta medel 
ur investeringspotten. 
 
Beslut om ianspråktagande av investeringspotten 
För att kommunstyrelsen ska ha förutsättningar att ta beslut om ianspråktagande av inve-
steringspotten måste det, i samband med att kommunstyrelsen prövar en enskild invester-
ing, ges en bild av hur det ser ut sammantaget när det gäller beredningen av de investeringar 
som har lagts in i investeringspotten. Detta är nödvändigt för att kommunstyrelsen ska ha en 
reell möjlighet att prioritera inom den investeringspott som kommunfullmäktige har ansla-
git. 
 
Investeringspotten är uppdelad i två delar – en del avser investeringar inom taxe-
/avgiftsfinansierade verksamheter och den andra delen av potten avser investeringar inom 
skattefinansierade verksamheter. Om det blir aktuellt att ta beslut som innebär att de avsatta 
medlen inom t ex den del av potten som avsatts för skattefinansierade verksamheter 
överskrids, så ska ärendet avgöras av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har endast 
möjlighet att ta beslut inom de ramar som fastställts av kommunfullmäktige.   
 
Kommunstyrelsen äger inte rätt att fatta beslut om sådana investeringar som inte angivits 
som aktuella i samband med kommunfullmäktiges behandling av budgeten för nästkom-
mande år. Uppstår ett investeringsbehov som inte varit känt eller aktuellt i samband med 
kommunfullmäktiges behandling av budgeten ska ett sådant nytt ärende i så fall avgöras av 
kommunfullmäktige. 
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Lärandesektion 

Verksamhetsbeskrivning 

Övergripande beskrivning 

Lärandesektionen är indelad i fyra 
verksamhetsområden. 

1. Grundskola, Förskola och Särskola. Grundskola 
bedrivs idag på åtta av kommunens orter och 
Förskola i totalt nio orter. Särskolan ligger i 
centralorten men en del elever i de lägre åldrarna 
läser integrerat på skolorna nära hemorten. I 
centralorten finns också kommunens enda 7-9 skola, 
Tranängskolan. 

2. Kultur och Fritid. Inom Kultur ryms 
Kulturskolan och Folkbiblioteket vilka båda ligger i 
centralorten. Folkbiblioteket har även en ny och 
modern bokbuss som servar övriga orter och skolor. 
Under Fritid finns fritidsgårdar som finns på fyra 
orter i kommunen och även föreningsstöd som 
bistår kommunens föreningar med stöd och 
ekonomiska bidrag. 

3. Område Gymnasium. Tranemo Gymnasieskola 
ligger mitt i centralorten och erbjuder en bra mix av 
studieförberedande program, yrkesprogram och 
lärlingsutbildningar. Gymnasiet bedriver även 
vuxenutbildning och SFI. 

4. Gemensam verksamhet. Innefattar ett mindre 
kansli som leder, planerar och administrerar 
sektionen samt samordnar delar såsom skolskjutsar 
och även hanterar bidrag till enskilda förskolor etc. 

Omvärldsanalys 

Lärande 

Vad händer? 

Vid skolverkets Aktualitetskonferens 2014 
presenterades vilka utmaningar skolan står inför 
och det blev det tre huvudrubriker Långsiktighet, 
Lärarnas betydelse och Likvärdighet. 

Skolor och huvudmän behöver långsiktighet 

Det har skett och sker fortfarande stora förändringar 
av det svenska skolsystemet. Skolor, förskolor och 
huvudmän behöver långsiktighet och stabila ramar 
för att kunna möta de utmaningar som den svenska 
skolan idag står inför. Effektiv skolutveckling 
kännetecknas av långsiktiga processer med ett fåtal 
prioriterade mål. 

Säkra tillgången till kompetenta lärare 

Forskningen visar att det är den engagerade och 

kunniga läraren som mest kan påverka elevernas 
resultat på ett positivt sätt. 

Alla skolor måste utvecklas till bra skolor 

I internationella jämförelser har kunskapsresultaten 
och likvärdigheten i Sveriges skolväsende 
försämrats under 2000-talet. Det är en trend som 
måste brytas. 

Vad innebär det för oss? 

Mot bakgrund av detta behöver vi ställa oss ett 
antal frågor 

• Vad kan vi som huvudmän göra för att 
skapa ett gott utvecklingsklimat? 

• Vad är det som krävs av en duktig lärare? 
• Vad gör en skola framgångsrik och hur 

skapar vi kvalitet i utbildningen? 

  

Kultur 

Kultur och upplevelser får ett allt större utrymme i 
dagens samhälle. 

Kulturskolan 

Måste arbeta med att vara flexibel i att möta den 
efterfrågan som finns samt hitta formerna för detta. 

Biblioteket 

Har en utmaning att skapa det framtida biblioteket. 
Det framtida biblioteket är en mötesplats som 
handlar om så mycket mer än bara böcker. Det 
framtida biblioteket är ett bildningsnav med många 
olika uttryck, aktörer och innehåll. 

Allmänkulturen 

En utmaning är att ta tillvara på det lokala 
kulturlivet. Hur kan kommun och kulturutövare 
mötas och stödja varandra. 

  

Trender inom föreningslivet 

Antalet pensionärer ökar och deras behov av 
fritidsverksamhet kommer att få större betydelse i 
kommunernas och föreningarnas framtida 
planering. 

Förändringar av föreningslivets karaktär gör att 
fritiden mer fokuseras på aktiviteten än på 
föreningen, den tidigare ”klubbkänslan” byts ut mot 
”lagkänsla”. Långsiktiga engagemang inom 
föreningslivet verkar minska och det verkar som om 
ungdomars engagemang i styrelser och 
ledarfunktioner minskar. 

Nya aktiviteter som går utanför traditionell 
föreningsverksamhet inom fritidsområdet kommer 
allt oftare och kommunerna har svårt att hitta 
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former för att ge dessa nya verksamheter ett aktivt 
stöd. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Intäkter 21,0 21,6 22,1 

Kostnader -273 -278,8 -287,1 

Nettokostnader -251,9 -257,2 -264,9 

Verksamhetsmått och 
nyckeltal 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal 
årsarbetare 341,3 341,3 341,3 

    

Verksamhetsförändringar 

Lärandesektionen behöver utvidga barnomsorgen 
med ytterligare en alternativt två avdelningar i 
Limmared. På flera orter är trycket på 
barnomsorgen stor och flera orter har mycket liten 
marginal för att möta en eventuell större 
efterfrågan. Antalet tillsynstimmar ser likaså ut att 
öka inom förskolan. Tranemo har över tid haft få 
tillsynstimmar per barn i jämförelse med riket men 
skillnaden börjar succesivt att minska. Utifrån den 
resurstilldelning som finns täcker inte det 
kostnaderna som uppstår för nya avdelningar och 
ökade tillsynstimmar. 

Lärandesektionen har även ökade kostnader för 
barn hos andra huvudmän, föräldrakoperativ, 
andra skolor och placeringar. Dessa kostnader är 
svåra att påverka på kort sikt. 

Ska skolan nå en verksamhet i nationell toppklass 
behöver skolorna få arbetsro, alltför stora 
ekonomiska svängningar stör utvecklingstakten. Att 
möta de förändrade krav som trädde i kraft 1 juli i 
de reviderade allmänna råden från skolverket 
gällande "Arbete med extra anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdsprogram" som är en revidering på 
råden från 2013 med anledning av den nya 
skollagen 2011 är ett digert arbete. Hur vi lyckas 
med dessa elever är vitalt för att nå målen. När vi 
inte lyckas med detta slår det hårt på den totala 
statistiken genomslaget blir stort. Likaså är 
Skolinspektionen flitigt uppvaktade av föräldrar 
som inte är nöjda med det stöd eleverna får vilket vi 
blir varse i anmälningar. 

Totalt sett har Lärandesektionen svårt att rymma 

verksanmheten i 2015 års planerade budgetramar. 
Ska verksamheten rymmas i befintliga budgetramar 
måste det ske personalminskningar inom de flesta 
verksamhetsområdena. 

Bakgrund budgetarbetet 2015 

• Budget 2014 ram 241 mkr 
• Arbetsram budget 2015 ca 244 mkr 
• Efter nyckeltalsfördelning förskola/skola 

och de kostnader vi känner till/räknar upp 
landar vi på totalt 253 mkr. 

• En diff. på 8,9 miljoner. 
• Ramjustering på alla verksamheter på -

3,5 % på det sättet når vi ram på 244 mkr. 

Det som Lärandesektionen anser att inte går att bära 
av de 8,9 miljonerna är 3,9 mkr. 

Utöver detta har Lärandesektionen fått in 
tillkommande behov, äskanden på sektionsnivå som 
inte lyfts på kommunnivå. 

• Introduktionsprogrammen -
 Språkintroduktionen 0,4-0,9 mkr 

• SFI 0,5 mkr 
• Industriprogrammet 0,25 mkr 
• Skolbibliotekarie 0,25 mkr 
• Generella bemanningsproblem 

förskola/fritids/skola men främst Li, Lä, Tr 
pga -3,5 % av budget 
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Grundskola, förskola och 
grundsärskola 

Verksamhetsbeskrivning 

Grundskola bedrivs idag på åtta av kommunens 
orter och Förskola i totalt nio orter. Särskolan ligger 
i centralorten men en del elever i de lägre åldrarna 
läser integrerat på skolorna nära hemorten. I 
centralorten finns också kommunens enda 7-9 skola, 
Tranängskolan. 

Omvärldsanalys 

En gemensam omvärldsanalys för alla 
verksamhetsområden finns under avsnittet om 
Lärandesektionen. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Intäkter 12,6 12,9 13,3 

Kostnader -160,9 -164,4 -169,3 

Nettokostnader -148,3 -151,4 -156,0 

 

Verksamhetsmått och 
nyckeltal 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal 
årsarbetare 261,1 261,1 261,1 

    

 

Verksamhetsförändringar 

En gemensam beskrivning för alla 
verksamhetsområden finns under avsnittet om 
Lärandesektionen. 
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Gymnasium 

Verksamhetsbeskrivning 

Tranemo Gymnasieskola ligger mitt i centralorten 
och erbjuder en bra mix av studieförberedande 
program, yrkesprogram och lärlingsutbildningar. 
Gymnasiet bedriver även vuxenutbildning och SFI. 

Omvärldsanalys 

En gemensam omvärldsanalys för alla 
verksamhetsområden finns under avsnittet om 
Lärandesektionen. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Intäkter 6,4 6,5 6,7 

Kostnader -62,5 -63,8 -65,7 

Nettokostnader -56,1 -57,3 -59,0 

Verksamhetsmått och 
nyckeltal 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal 
årsarbetare 55,9 55,9 55,9 

    

Verksamhetsförändringar 

En gemensam beskrivning för alla 
verksamhetsområden finns under avsnittet om 
Lärandesektionen. 
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Kultur och fritid 

Verksamhetsbeskrivning 

Inom Kultur ryms Kulturskolan och Folkbiblioteket 
vilka båda ligger i centralorten. Folkbiblioteket har 
även en ny och modern bokbuss som servar övriga 
orter och skolor. Under Fritid finns fritidsgårdar 
som finns på fyra orter i kommunen och även 
föreningsstöd som bistår kommunens föreningar 
med stöd och ekonomiska bidrag. 

Omvärldsanalys 

En gemensam omvärldsanalys för alla 
verksamhetsområden finns under avsnittet om 
Lärandesektionen. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Intäkter 0,7 0,7 0,7 

Kostnader -16,1 -16,5 -16,9 

Nettokostnader -15,4 -15,7 -16,2 

Verksamhetsmått och 
nyckeltal 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal 
årsarbetare 18,3 18,3 18,3 

    

Verksamhetsförändringar 

En gemensam beskrivning för alla 
verksamhetsområden finns under avsnittet om 
Lärandesektionen. 
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Omsorgssektion 

Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsbeskrivning 

Omsorgssektionen 

Övergripande gemensam verksamhet omfattar omsorgs-
sektionens stab - funktionschefer, systemförvaltare, medi-
cinskt ansvarig sjuksköterska, utvecklingsledare 50 % samt 
sektionschef. 

Myndighetsfunktion - där sektionens myndighetsutövning 
är samlad, dvs. äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri samt 
individ och familjeomsorg. 

Vård och omsorg omfattar verkställighet av hemtjänst, 
äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. 

Funktionsnedsättning omfattar verkställighet av LSS, soci-
alt stöd samt boende för ensamkommande asylsökande 
barn. 

 Omvärldsanalys 

Idag är nästan en halv miljon människor i Sverige över 80 
år, vilket enligt en statlig utredning förväntas fördubblas 
till år 2040. Det är naturligtvis positivt att vi är fler som 
lever längre, men samtidigt måste vi klara av att möta de 
framtida behoven och de krav som detta ställer. Regering-
en har därför nyligen tillsatt en utredning som ska fokusera 
på tre delområden; 

- att utveckla förutsättningarna för kommunernas och 
landstingens förebyggande arbete, 
- att förenkla regelverket för biståndsprövning för att bli så 
ändamålsenligt som möjligt för den äldres hälsa och samti-
digt ge kommunerna större frihet att utveckla sina arbets-
sätt, 
- att säkerställa att innovationer och ny teknologi används 
inom äldreomsorgen för att på så sätt skapa en kostnadsef-
fektiv och kvalitativt god verksamhet. 

Behovet av äldreomsorg kommer sannolikt att öka väsent-
ligt, vilket kräver resurser. Morgondagens äldre kommer 
sannolikt också att ställa andra krav på omsorgen som bl.a. 
innebär mer inflytande, trygghet och självbestämmande. 
Vad är då utmaningarna för att nå upp till visionen om 
hälsa, trygghet och självbestämmande för morgondagens 
äldre? Statliga utredningar visar på att det krävs nya tan-
kesätt både hos personalen och hos de äldre själva. Ny 
teknik och förändringsarbete är svårt att ta till sig. Det 
krävs både eldsjälar och ekonomiska incitament för att nå 
förändring, vilket inte minst visar sig i projekten som på-
gått om de multisjuka äldre. Det förebyggande arbetet 
kommer att kräva ett engagemang också hos de äldre själ-
va. De flesta vet hur man bör leva för att nå en hälsosam 
livsstil, men det är kanske inte så roligt alla gånger. Målet 
är att uppnå så många friska år som möjligt, så kallad 
komprimerad sjuklighet, men detta kräver både ett eget 

individansvar och att kommuner och landsting utvecklar 
den förbyggande och rehabiliterande vården och omsor-
gen. 

Det är alltså stora utmaningar som väntar, utmaningar som 
behöver förberedelsetid och klokskap. Inom Närvårdssam-
verkan pågår ett antal projekt och förändringsprocesser, 
som inriktar sig på att möta den enskilde i hemmet och i 
närområdet. Nya arbetssätt prövas och implementeras, för 
att öka såväl kvalitet som effektivitet. Trots gemensamma 
överenskommelser så lyckas vi inte alltid att upprätthålla 
patientsäkerheten, inte minst gäller detta läkemedelshan-
teringen. Den kommunala hälso- och sjukvården har på 
kort tid fått anpassa sig till en ofta avancerad sjukvård i 
hemmiljö. Vårddagar i slutenvård är så få att vårdplane-
ringsrutinen inte längre är användbar. I Tranemo lyckas vi 
med att undvika onödig slutenvård och återinläggningar 
och vi har lyckats bra med registrering och åtgärder i de 
nationella kvalitetsregistren. 

Övergripande nationella beslut får återverkning inte minst 
på den lilla kommunen. Detta gäller t.ex. socialstyrelsens 
föreskrift avseende bemanning i verksamheter för personer 
med demenssjukdom, där SKL fortfarande driver frågan 
om ekonomisk ersättning till kommunerna innan genomfö-
rande kan ske. Frågan är ännu inte avgjord, vilket skapar 
en osäkerhet inför 2015. 

Det sociala arbetets nutid och framtid kräver såväl proak-
tivt kvalitetsarbete som reaktiv kvalitetsuppföljning och 
tillsyn, där det senare har fått allt större fokus. Kraven är 
höga på kvalitetssäkrande funktioner med ansvar för insat-
ser inom socialtjänsten. Funktionen socialt ansvarig sam-
ordnare, SAS eller tillsyn över socialtjänst, TÖS, är numera 
mer en regel än undantag inom den kommunala omsorgs-
verksamheten för att säkra de sociala insatsernas kvalitet. 
Detta skapar ett större fokus på kvalitet inom omsorgs-
verksamheten. Nationellt har det uppmärksammats att 
man tidigare alltför ensidigt har fokuserat på hälso- och 
sjukvården och att omsorgsinsatserna fallit i skymundan 
och betraktats som mindre viktiga. Diskussion pågår med 
Svenljunga kommun om möjligheten att skapa en gemen-
sam funktion för tillsyn och utveckling inom socialtjänsten, 
inom ramen för utvecklingsresursen. om en samverkan 
inte är möjlig står vi inför en problematik situation, då det 
bedöms vara mycket svårt att rekrytera till en halvtids-
tjänst. 

Allt fler äldre bor kvar i sina hem med kvalificerade vård- 
och omsorgsinsatser. Personer med psykisk sjuk-
dom/samsjuklighet bor ute i samhället och komplicerade 
individ- och familjeomsorgsärenden ökar, allt detta ställer 
krav på sektionens kompetensförsörjning och bemanning. 
Sjuksköterskor som är redo för uppdraget, vilket omfattar 
avancerad hemsjukvård med ofta begränsad läkarnärvaro.  
Det sociala stödet får allt svårare uppdrag att utföra, vilket 
leder till att gruppen successivt bemannas med högskole-
utbildad personal för att klara uppdragen med fullgod 
kvalitet.  

77



 

 

Bemanningsproblematiken gäller inte minst myndighets-
funktionen, där bristen på socialsekreterare med erfarenhet 
är uppenbar.  Att bibehålla och rekrytera chefer som har 
kunskap att leda sin personal i de svåra omvårdnadssitua-
tioner som numera är vardag, är nödvändigt men inte 
enkelt. Inte minst måste de också ges möjlighet att fokusera 
på att leda, idag läggs mycket tid till administrativa upp-
drag. Rekryteringsproblematik medför ökade kostnader för 
övertid och konsulttjänster. För att effektivisera så görs 
specialiseringar inom verksamheten, vilket ska medföra att 
vi har rätt person på rätt plats. Vårdplaneringsteam skapar 
förutsättningar för en enhetlig hållning vid vårdplanering-
ar och i samverkan med slutenvården. 

Sektionens verksamheter präglas av genomförande av 
lokalförsörjningsprogrammet, ombyggnationen på Gu-
darpsgården har medfört att vi går in i 2015 med en kö till 
boenden. Verksamheten kompenserar med andra insatser 
som ett ökat antal korttidsplatser, utökad hemtjänst etc., 
vilket kommer att bestå under första halvåret och eventu-
ellt längre. Inom LSS  påverkas framförallt daglig verk-
samhet, som är i ett expansivt skede med nya brukare, som 
får tampas med fortsatt spridda verksamheter och trång-
boddhet. Även korttidsverksamheten påverkas då lekytor 
inte frigörs förrän i slutskedet av programmet. Alla boen-
deplatser är besatta inom LSS och vi har overkställda be-
slut avseende servicebostad. Korttidsverksamheten har 
som anpassningsåtgärd minskat en plats, vilket består 
under 2015. Stora delar av sektionens verksamheter arbetar 
i en pressad situation. 

Läget i omvärlden leder till att allt fler barn söker asyl i 
Sverige. Avtalet gällande ensamkommande asylsökande 
barn har under sommaren utökats från 3 till 5 platser och 
enligt Länsstyrelsen så kommer platsantalet att öka till 
årsskiftet, för Tranemos del till 7 platser. Boendet för en-
samkommande barn rymmer i dagsläget inte alla de barn 
som kommer, varför planering av en mellanform pågår 
inom ramen för det statliga bidraget. Utökas avtalet ytterli-
gare finns behov av ännu en boendeenhet, inom ramen för 
stadsbidraget. 

Vi har trots ett antal vidtagna åtgärder svårt att ha kontroll 
över hemtjänstens utveckling, varför implementeringen av 
TES blir särskilt viktig. Kostnaderna för systemet visade sig 
vara enbart delvis kända för oss, vi hade inte hela bilden 
avseende IT-stöd och support vilket föranledde en upp-
skjuten process då vi inte kunde inrymma kostnaderna 
under 2014. Trots ökade kostnader så är det viktigt att vara 
medveten om att vi har de lägsta kostnaderna i hela Borås-
regionen för äldreomsorg och detta gäller även hemtjäns-
ten. Vi har dock högst andel äldre. 

Kvaliteten i verksamheterna varierar beroende på insats. 
Vård- och omsorgsboenden får överlag bra omdöme, me-
dan hemtjänstens resultat är sämre både i delar och till 
helhet. Resultaten är från 2013 och nya presenteras i no-
vember månad. I så väl boende och hemtjänst är det tydligt 
att medbestämmande vad gäller när insats ska utföras är 
mycket låg. Detta korrelerar i boendet med att vi har en låg 
bemanning som gör det svårt att vara flexibel. 

Även LSS-verksamheterna bedrivs till en kostnad som 
understiger standardkostnaden, vilket innebär en snäv 
bemanning i boendeformerna. Bidraget från utjämningssy-
stemet har haft en ökande trend i ett flertal år, vilket stär-
ker den kommunala ekonomin. Det sociala stödteamets 
brukarunderlag har haft en ökad tendens och verksamhe-
ten är därför svårplanerad och resurskrävande. Svårighets-
graden ökar vilket kommer att kräva en fortsatt satsning på 
högskoleutbildad personal i verksamheten. 

Vi har under 2014 haft ökade kostnader för företagshälso-
vård, missbruk, psykisk ohälsa, stressrelaterade åkommor 
bland vår personal, vilket är mycket oroande. Såväl ar-
betsmiljöverkets granskning av hemtjänsten och medarbe-
tarenkäten visar på fortsatt ökad stress och arbetsbelast-
ning. Detta gäller såväl medarbetare som chefer och sjuk-
skrivningar har medfört att funktionschefer har fått gå in i 
operativt arbete och leda på områdeschefsnivå. Detta gäller 
även myndighetsfunktionen, där brist på handläggare 
medfört att såväl samorndare som funktionschef handläg-
ger individärenden. 

Myndighetsfunktionen har ett ökat antal institutions- och 
familjehemsplaceringar, som förändrat kostnadsbilden. I 
föreslagen ram finns inget ytterligare utrymme för nya 
ärenden under 2015. När det gäller försörjningsstödets 
utveckling finns fortfarande en tendens att antalet hushåll 
ökar. Förstärkning av handläggare gör att målet avseende 
minskning av antalet hushåll med långvarigt försörjnings-
stöd minskar och inte minst gäller detta ärenden där barn 
finns med i bilden. Utredningstiden har kortats ned inom 
samtliga områden. I ett nationellt perspektiv har individ- 
och familjeomsorg lägre kostnader i alla delar utom miss-
bruksvård. I denna del har vi en pågående diskussion med 
Svenljunga kommun om en eventuell gemensam lösning, 
för effektivisering och en höjd kvalitet på hemmaplan. 

Arbetsgruppen för barn och unga inom den lokala när-
vårdssamverkan har fått ett uppdrag att titta på en utveck-
ling av metod för utvecklad basutredning på hemmaplan. 
Detta kan på sikt minska kostnader för utredningsplacer-
ingar och inte minst leda till en bättre kvalitet för såväl 
barn som föräldrar. 

Underlag för analys av utvecklingsområden sker genom 
granskning av sektionens resultat i förhållande till såväl 
nationella som lokala och regionala undersökningar. I ett 
framtidsperspektiv så är det tydligt att omsorgssektionens 
verksamhet måste fokusera på att utföra omvårdnad och 
stöd och titta på andra former för att sköta service på enhe-
terna och i hemtjänsten. I dagsläget har samarbetet med 
arbetsmarknadsfunktionen inneburit att personer i åtgärd 
sköter städning och tvätt inom några verksamheter. Inom 
ramen för Gudarpsgårdens äldrecentra kan detta samarbe-
te utvecklas och skapa ytterligare arbetstillfällen för perso-
ner i utanförskap. 

En statlig utredning menar att ny teknologi kan ta över 
många av de tunga arbetsuppgifterna i omsorgsverksam-
heterna. När tekniken används på rätt sätt får vi bespa-
ringar som kan finansiera en värdigare vård för de allt fler 
äldre.   
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Då får vi enligt utredaren möjlighet att prioritera den nöd-
vändiga empatin. Utredningen slutsats är att effektivise-
ringar måste ske inom främst äldreomsorg, där man menar 
att alla kommuner måste sänka sina kostnader till utjäm-
ningssystemets standardkostnader. Det har vi i Tranemo 
redan gjort såväl inom vård och omsorg som inom LSS! 

Den nationella IT-strategin inom vård och omsorg ställer 
stora krav på kommunen som organisation, för att visionen 
om en säker och tillgänglig vård och omsorg som håller 
hög kvalitet och utgår från befolkningens behov ska bli 
verklighet. Det finns ytterligare potential i IT-relaterade 
system för att på bästa sätt förbättra och effektivisera vård 
och omsorg. Det gäller såväl intern kommunikation som 
med externa aktörer. Sektionen har dock infört ett antal 
system, som med rätt användning kan användas för såväl 
styrning som effektivisering. Det krävs att IT-system rent 
tekniskt kan samverka – det krävs också rätt kompetens att 
bygga systemen och att informationen som läggs in är 
relevant och väldefinierad. 

Sektionens IT-relaterade kostnader - såväl system som 
support, har under de senaste åren varit underbudgeterad. 
Fördelning av kostnader för Time care pool, fanns inte med 
i ramen för 2014. En noggrann genomgång har därför skett 
för att få en realistisk syn på förväntade kostnader. Vi står 
ändå inför det faktum att det förutom kostnader för TES, 
kan bli ökade kostnader såväl för verksamhetssystem som 
för vårdplaneringsverktyg under 2015. Storleken på ök-
ningen har vi ännu inte någon uppgift kring och redovisas 
därför inte. 

När allt fler har behov av socialtjänstens stöd, så krävs 
prioriteringar. Ett sätt att ta sig an problematiken för att 
erbjuda bredd i en liten kommun, är att samverka med 
andra kommuner. Det gäller även det förebyggande arbe-
tet, både när det gäller barn, familj, funktionsnedsatta och 

äldre. I en tid av ständiga mätningar av olika slag måste de 
kvalitativa "mjuka" värdena också beskrivas, inte minst 
inom socialtjänstens arbete. Ledarskapet blir härmed sär-
skilt viktigt när medborgaren ska vara i fokus, som kultur-
bärare och förebild och för att entusiasmera. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Intäkter 59,2 61,0 63,0 

Kostnader 283,4 292,0 301,5 

Nettokostnader 224,2 231,0 238,5 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal årsarbe-
tare 353 353 353 

    

    

Verksamhetsförändringar 

Omsorgssektionen står inför ett antal verksamhetsföränd-
ringar under 2015. Några av dessa är: 

• Införande av planeringsverktyget TES inom hem-
tjänsten 

• Ny servicebostad 
• Samarbete med Sjuhärads kommunalförbund av-

seende "Barnahus" 

Förändringarna beskrivs kort under respektive verksam-
hetsområde. 
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Vård och omsorg 

Verksamhetsbeskrivning 

Vård och omsorg omfattar verkställighet av hemtjänst, 
äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. 

Omvärldsanalys 

En gemensam omvärldsanalys för alla funktioner finns 
under avsnittet om omsorgssektionen. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Intäkter 34,2 35,3 36,5 

Kostnader 155,5 160,3 165,5 

Nettokostnader 121,3 125,0 129,0 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal årsarbe-
tare 209 209 209 

    

    

Verksamhetsförändringar 

Brukare som erhåller hemtjänst är ca 400 i antal och det 
manuella arbetet med att planera utförandet är i dagsläget 
omfattande. Det råder dessutom en fortsatt ovisshet om 
hemtjänstens innehåll, bland annat när det gäller utförd tid 
i förhållande till beställd tid samt ersättning för åtgärdade 

larm. Ett nytt planeringsverktyg, TES, kommer att imple-
menteras i början av 2015. Planeringen av hemtjänsten 
kommer att styras av två samordnare, vilket i dagsläget 
varje hemtjänstgrupp sköter var och en för sig. Åtgärderna 
genomförs i syfte att få bättre kontroll över hemtjänsten 
samt för att öka kvaliteten i utförandet, då redskapet ger en 
tydlighet för såväl personal som brukare. Under första året 
beräknas inga ekonomiska vinster av införandet kunna 
påvisas. Om en effektivisering kan påvisas så behöver 
verksamheterna dessa medel för att uppnå en ökad kvalitet 
och måluppfyllelse. 

Vårdtyngden har blivit allt tyngre inom äldreomsorgen 
vilket får konsekvenser då bemanningen är låg främst 
inom den somatiska vården. Även inom demensvården 
ökar vårdtyngden, inte minst gäller det nattpersonal inom 
vård och omsorgsboende. Nationellt finns det riktlinjer för 
bemanning av demensvården som gäller fr.o.m. april må-
nad och socialstyrelsen förväntas besluta om riktlinjer för 
somatiskt boende fr.o.m. 2016. SKL:s intention är att kom-
munerna ska få riktade stadsbidrag för genomförande av 
en ökad bemanning, vilket i nuläget inte är klart. Sektionen 
har i dagsläget inte budget för att öka bemanningen, men 
det finns en hög medvetenhet över det behov som uttalas i 
verksamheterna. 

Ombyggnationen av Gudarpsgården fortskrider under det 
kommande året. Väntetiden till vård och omsorgsboende 
förväntas bestå även under 2015, vilket ställer krav på en 
ökad flexibilitet vid samtliga enheter. Minskade vårdtider 
vid slutenvården ökar trycket på rehab- och korttidsenhe-
ten, som dessutom ansvarar för vården av personer som 
väntar på plats i vård och omsorgsboende. 

Bristande arbetsmiljö vid Glimringe vård och omsorgsbo-
ende, kommer att kräva aktiva åtgärder som t.ex. omdis-
ponering av lokaler. 
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Funktionsnedsättning och socialt stöd 

Verksamhetsbeskrivning 

Funktionsnedsättning och socialt stöd omfattar verkställig-
het av LSS, socialt stöd samt boende för ensamkommande 
asylsökande barn. 

Omvärldsanalys 

En omvärldsanlays för funktionsnedsättning och socialt 
stöd ingår i omvärldanalysen som gjorts gemensamt för 
omsorgssektionen. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Intäkter 24,7 25,6 26,4 

Kostnader 83,4 86,0 88,8 

Nettokostnader 58,7 60,4 62,4 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal årsarbe-
tare 118 118 118 

    

    

Verksamhetsförändringar 

Under det gångna året har samtliga platser inom LSS be-

lagts och nya ansökningar har inkommit. Det finns därmed 
beslut som måste verkställas i början av året. Projektering 
av ny servicebostad har skett och förhoppningen är att den 
ska öppnas i januari/februari 2015. Fem lägenheter samt 
gemensamhetsutrymmen ger möjlighet för kommunmed-
borgare med funktionsnedsättning att få en livssituation 
med goda levnadsvillkor. 

Daglig verksamhet får allt fler deltagare och alla enheter är 
i dagsläget fullbesatta. Under året kommer ett extra fokus 
vara på att få pröva den öppna arbetsmarknaden, vilket de 
senaste åren blivit alltmer ovanligt för målgruppen. Planer 
finns att utveckla verksamheten vid Ljungsnäs gård, ge-
nom ansökan om medel från allmänna Arvsfonden. Detta 
kommer att ske i samverkan med arbetsmarknadsfunktio-
nen och inkluderar även tankar kring s.k. Grön rehab. 
Allmänna utskottet har uttalat sitt stöd för att i ny detalj-
plan avsätta mark för detta ändamål. 

Migrationsverket ställer ett ökat krav på mottagandet av 
ensamkommande barn, vilket för 2015 innebär ett motta-
gande motsvarande 6 asylplatser. De två boendeenheterna 
som finns vid Västergården med sammanlagt 14 platser är 
inte tillräckliga för att möta behovet, varför ett samarbete 
kring asylplatser planeras tillsammans med Svenljunga 
kommun. Västergården övergår därmed till att vara ett 
boende för barn med uppehållstillstånd, sk. PUT-boende. 

Under 2015 kommer LSS gruppbostäder att anslutas till 
fibernätverket, för att skapa förutsättningar för nödvändig 
dokumentation och patientsäkerhet. Havrestigens grupp-
bostad kommer att brandsäkras enligt dom från Förvalt-
ningsrätten. 

81



 

 

Myndighetsfunktion 

Verksamhetsbeskrivning 

Myndighetsfunktion - där sektionens myndighetsutövning 
är samlad, dvs. äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri samt 
individ och familjeomsorg. 

Omvärldsanalys 

En omvärldsanalys avseende myndighetsfunktion finns 
samlat under ett gemensamt avsnitt för hela omsorgssek-
tionen. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Intäkter 0,2 0,2 0,2 

Kostnader 33,1 34,1 35,2 

Nettokostnader 32,9 33,9 35,0 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal årsarbe-
tare 18 18 18 

    

    

Verksamhetsförändringar 

En fortsatt förstärkning av handläggare vid ekonomienhe-
ten skapar förutsättningar för att minska hushåll med ett 
långvarigt beroende av försörjningsstöd. Inte minst gäller 
det hushåll med barn. Samarbetet med arbetsmarknads-
funktionen fortsätter och förändras vid ett ev. samarbete 
med Svenljunga kommun avseende arbetsmarknadsåtgär-
der. En förstärkt utredningsfunktion s.k. KRUT-team, ska-
par förutsättningar för snabbare och kvalitativa utredning-
ar av funktionsnivå på hemmaplan. 

Barn, unga och vuxna har ett ökat antal ärenden med pla-
ceringar vid institution eller familjehem. En utveckling av 
familjehemsvården kommer under året innebära att denna 
funktion flyttas från myndighetsutövningen till verkstäl-
ligheten i det sociala stödteamet. Detta är ett led i ett fler-
årigt utvecklingsarbete med att skapa tydlighet i roller 
inom sektionen. 

Äldreomsorgens biståndshandläggning utvecklas genom 
vårdplaneringsteam samt införande av handläggning en-
ligt ÄBIC - Äldres Behov I Centrum. Biståndsbedömning 
inom vård och omsorgsboenden kommer att implemente-
ras under våren. Inom LSS kommer boendebesluten att 
följas upp, för att säkerställa att de boendes behov tillgodo-
ses enligt beslut. 

Boråsregionens kommunalförbund har tillsammans med 
andra berörda myndigheter, polis, åklagare och region, 
arbetat fram förslag till inrättande av Barnahus i Södra 
Älvsborg. Barnahus är en praktisk samordning av aktuella 
myndigheter för att på ett bättre sätt än idag möta de barn 
och ungdomar som blir utsatta för brott, exempelvis fysis-
ka och/eller sexuella övergrepp. Tranemo kommun ska, 
enligt ett politiskt beslut, ingå i detta samarbete. 
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Teknisk sektion 

Verksamhetsbeskrivning 

I tekniska sektionens verksamhet ingår följande områden: 

- Lokalförsörjning inkl lokalvård 
- Kostenhet 
- Infrastruktur (gata, skog, park och fordon) 
- Affärsverksamheter (vatten och avlopp, renhållning, 
fjärrvärme och fiber) 
- Gemensam verksamhet (administration, energirådgiv-
ning, bostadsanpassning och färdtjänst) 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Intäkter 101,9 104,1 106,2 

Kostnader -175,6 -176,4 -180,0 

Nettokostnader -73,7 -72,3 -73,8 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal årsarbe-
tare 103 103 103 
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Kost 

Verksamhetsbeskrivning 

Kostverksamhetens uppdrag är att tillaga och servera god, 
näringsrik och varierad mat till verksamheter inom barn-
omsorg, skola och äldreomsorg inom Tranemo kommun. 
Det finns även beslut att andelen ekologiska livsmedel som 
används ska öka, f n till 16% 2015. I upphandling av livs-
medel ska krav ställas motsvarande lägst basnivå från 
Miljöstyrningsrådet. Detta innebär att t ex krav för oberett 
nötkött, fläskkött och kyckling motsvarar de nationella 
djurskyddskraven. 

Omvärldsanalys 

Skolmaten som serveras skall förutom kostnadsfri även 
enligt skollagen vara näringsriktigt. De svenska näringsre-
kommendationerna bör vara utgångspunkt för att bedöma 
näringsriktigheten. Näringen säkerhetsställs numera ge-
nom att alla matsedlar för skola och förskola är näringsbe-
räknade och motsvarar de svenska näringsrekommenda-
tionerna. 

Avtalsvård och uppföljning är viktiga delar i arbetet med 
livsmedelsupphandling. Ju högre krav man ställer desto 
högre kostnader innebär detta, kostnader även i tid då ett 
mer omfattande arbete förläggs mot upphandlingsfrågor 
av kostchefen. Ett uppföljnings- och statistikprogram an-
vänds av alla samverkanskommuner inom avtalet, där kan 
även mjölkstödet från jordbruksverket arbetas fram vilket 
förväntas ta mindre tid än den manuella bearbetningen. 

Offentliga måltider är något som granskas och ofta omtalas 
i media. Kostverksamheten i Tranemo tycker detta är bra, 
det ställer krav på kompetens och fortbildning för alla 
medarbetare inom verksamheten. Det har inte funnits tid 
för kostchefen att åka på events mot offentliga måltider i 
den utsträckning man har velat, detta är något som behö-
ver prioriteras för att verksamheten skall fortsätta utveck-
las och följa med i tiden. 

 
 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Intäkter 8,7 9,0 9,2 

Kostnader -28,9 -29,6 -30,2 

Nettokostnader -20,2 -20,6 -21,0 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal årsarbe-
tare 44 44 44 

    

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

    

Verksamhetsförändringar 

Det nya livsmedelsavtalet träder i kraft mars 2015. Avse-
värt högre krav är ställda vad gäller miljö, kvalitet och 
djuromsorg. Fler artiklar är ekologiska, sammantaget med 
de högre kraven kommer detta att innebära en högre råva-
rukostnad. Fler kvalitetshöjande insatser som ytterligare 
fördyrar produktionen görs kontinuerligt: 

- Närings- och kostnadsberäkning av matsedlarna 
- Minimera användningen av färdiglagad mat och istället 
tillaga mat av bra råvaror 
- Använda svenskt ursprungsmärkt kött, kyckling samt 
potatis 
- Säsongs- och klimatanpassning av matsedlarna. 

På Solbackens trygghetsboende i Länghem ska kommunen 
fortsätta att ansvara för och även utveckla restaurangen. 
Förutom lunch kommer erbjudas frukost, kaffe med dopp, 
kyld kvällsmat och festmat efter beställning. Förhoppning-
en är att de ökade kostnaderna ska täckas av intäkter för 
sålda måltider. 

Skolstrukturen ger små enskilda förskolor i Ljungsarp och 
Ambjörnarp. Ombyggnationen av Sjötofta skola medför att 
köket där måste stängas helt fram tills att ombyggnationen 
är klar. Kostverksamheten behöver ha en hög flexibilitet 
och en ökad kostnad kan beräknas uppstå under 2015 
innan man funnit den bästa lösningen vad gäller beman-
ning av dessa små enheter. 

Kylda matlådor till ordinärt boende köps idag in från Ulri-
cehamns kommun. Beslut har fattats om att Tranemo 
kommun själva ska tillaga och distribuera matlådor till 
kommunens kunder. I nuläget producerar Dalstorpssko-
lans kök kyld mat till fem mottagningskök, det största av 
mottagningsköken (Grimsåsskolan) övergår till tillag-
ningskök fr om hösten 2014. Förhoppningen är att även 
Rönnhagens förskola i Grimsås då ska få sin mat från 
Grimsåsskolan. Detta innebär att antalet portioner kyld 
mat från Dalstorpskolan minskar avsevärt, vilket medför 
möjlighet att även tillaga kyld mat till ordinärt boende där. 
Matsedeln får då utökas så att rätter med motsvarande 
näringsinnehåll och rätter med igenkänning och tradition 
erbjuds. Köket i Ljungsarp kommer från hösten 2015 att stå 
med en överkapacitet som man bör ha med i beaktningen. 

I kostutredningen fattades beslut om att tillagningsköken i 
bl a Ambjörnarp och Sjötofta skulle övergå till mottag-
ningskök, med kyld mat från Dalstorpsskolans kök. Med 
tanke på ombyggnationen av Sjötofta skola har kostverk-
samheten valt att avvakta med att införa kyld mat till Sjö-
tofta och Ambjörnarp. Istället får idag Sjötofta varm mat 
från Ambjörnarp dagligen. När ombyggnationen är klar 
och köket återigen kan brukas får ett resultat av en risk- 
och konsekvensbeskrivning avgöra huruvida man ytterli-
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gare ska avvakta med den kylda maten och istället fortsätta 
att köra varm mat mellan Ambjörnarp och Sjötofta. När de 
kylda matlådorna till ordinär boende ska distribueras från 
Dalstorp blir det också lättare logistiskt och ekonomiskt att 
övergå till kyld mat i Ambjörnarp och Sjötofta. 

För att ytterligare utöka valfriheten och möjligheten till 
självbestämmande planeras att fr o m 2015 introducera två 
alternativa lunchrätter inom äldreomsorgen. Detta är inom 
skolrestaurangerna redan påbörjat. Samtidigt behöver man 
vara noga med att matsvinnet inte ökar. 
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Lokalförsörjning 

Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetens huvudsyfte är att tillhandahålla lokaler för 
all kommunal verksamhet. Det kan ske antingen genom att 
bygga och förvalta egna lokaler, eller genom inhyrning av 
lokaler från andra fastighetsägare. 

Verksamheten ska ansvara för lokalvård i kommunens 
fastigheter, i nuläget utförs denna på entreprenad. 

I lokalförsörjningen ingår förvaltning av följande typer av 
fastigheter: 

Bostads- och affärshus 
Förvaltningsfastigheter 
Sim- och idrottshallar 
Skolfastigheter 
Barnomsorgsfastigheter 
Omsorgsfastigheter 

Omvärldsanalys 

För att kunna nå fastställda mål om minskad energiför-
brukning måste arbetet med energibesparande åtgärder 
fortsätta. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Intäkter 17,4 17,8 18,2 

Kostnader -48,7 -46,9 -48,1 

Nettokostnader -31,3 -29,1 -29,9 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal årsarbe-
tare 31 31 31 

    

    

Verksamhetsförändringar 

Då de kommunala verksamheterna förändras kan behovet 
av fastigheter samtidigt ändras, för de byggnader där 

kommunal användning inte längre är aktuell bör en för-
säljning övervägas. Affärsfastigheten på Storgatan 13 i 
Grimsås används endast av externa hyresgäster, dessutom 
är det den enda kvarvarande kommunala fastigheten som 
är oljeuppvärmd. Försäljning av fastigheten bör ske under 
2015. Då ombyggnaden av Sjötofta skola är klar under 2015 
flyttar förskoleverksamheten in i skolbyggnaden. Sörgår-
den blir då tom och möjligheterna till försäljning av fastig-
heten bör undersökas. 

I budget 2014 beslutades om en minskning med två vakt-
mästartjänster i samband med försäljning av Solbacken, 
Ängslyckan och Lövstagatan 15, besparingen ger helårsef-
fekt 2015. Av de planerade försäljningarna har endast 
Lövstagatan 15 sålts. Vakanser i form av sjukdom och 
föräldraledigheter samt avslutade tjänster har inte tillsatts i 
avvaktan på försäljning. Detta har medfört att arbetsbe-
lastningen har ökat för vaktmästarna vilket bekräftas av 
medarbetarenkät samt ökade kostnader för företagshälso-
vården. Det är inte hållbart att fortsätta med att vakanshål-
la tjänster då detta kommer att medföra kostnader för 
sjukskrivningar inom en snar framtid. Den besparing som 
kan göras är 50% av en heltidstjänst (tekniker samt vakt-
mästartid för Lövstagatan), resterande medel för 1,5 tjänst 
bör återföras i avvaktan på en försäljning av Solbacken och 
Ängslyckan. Om driften av fastigheterna blir eftersatt 
kommer underhållskostnaderna att öka. Behovet av verk-
samhetsstöd har också ökat, i nuläget täcks inte kostnader-
na av intäkter från verksamheterna. Förvaltningsytan har 
ökat under de senaste åren trots försäljning av vissa fastig-
heter, bl a har tillkommit ishallen, Skattkammarens försko-
la, samt förskola i Limmared. 

Vid investeringar såsom t ex ombyggnad av Dalstorpsko-
lan och Gudarpsgården ökar arbetsuppgifterna för vakt-
mästarna med t ex flytthjälp. Då arbetsbördan redan är hög 
är det viktigt att eventuellt behov av vaktmästerihjälp 
planeras och budgeteras i investeringarna då det i vissa fall 
kan behövas extra personal. 

På simhallen utreds möjligheterna till nya aktiviteter, bl a 
skulle utemiljön i anslutning till simhallen kunna utnyttjas 
för ett utomhusbad. I nuläget finns dock inga medel avsat-
ta för åtgärder. 
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Gata/Park 

Verksamhetsbeskrivning 

Verksamheten ansvarar för följande områden: 

- drift och underhåll av kommunala gator och vägar samt 
gatubelysning 
- skötsel av kommunens skogar 
- exploateringsfastigheter 
- färdtjänst och parkeringstillstånd 
- skötsel och drift av kommunens parker, grönytor, natur-
områden samt allmänna lekplatser och badplatser 
- tillhandahållande av poolbilar för kommunens anställda 
samt samordna och utföra transport av gods inom den 
kommunala verksamheten 
 

Omvärldsanalys 

Målet att öka andelen fordon med alternativa bränslen 
kommer inte att uppnås då det i nuläget inte finns några 
långsiktiga alternativa bränslen att tillgå i närheten. Etanol 
anses inte längre som ett bra alternativ och någon gasmack 
finns inte i kommunen. Istället kommer bränslesnåla for-
don samt i vissa fall hybrid- och elbilar prioriteras vid 
inköp. 

För färdtjänst märks att antalet resor ökar, då fler bor kvar 
hemma längre beräknas behovet fortsätta öka de komman-
de åren. 

  

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Intäkter 6,5 6,6 6,7 

Kostnader -20,8 -21,2 -21,6 

Nettokostnader -14,3 -14,6 -14,9 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal årsarbe-
tare 12 12 12 

    

    

Verksamhetsförändringar 

Under 2014 sker upphandlingar gällande beläggningsarbe-
ten, vinterväghållning samt grönyteskötsel. Entreprenaden 
för beläggningsarbeten kommer att gälla fr o m 2015, vin-
terväghållningsentreprenaden samt grönyteskötseln startar 
vintern 2014. 

Arbetet med belysningsstrategin påbörjas under 2014 med 
ambitionen att strategin ska vara klar under första halvåret 
2015. 

I kommunens fordonspark ingår nu ca 100 fordon, det 
finns inte tillräckliga personella resurser för att fullt ut 
kunna sköta denna. Uppföljning vid köp/leasing hinns inte 
med i tillräcklig utsträckning, bilarna sjunker i bland för 
mycket i värde innan försäljning. Tid saknas också för att 
kunna göra bra inköp och försäljningar. Det finns behov av 
att inrätta en tjänst som fordonsansvarig, t ex som en tillfäl-
lig anställning som utvärderas efter en viss tid. 

Skogsuttaget är något för högt enligt skogsbruksplanen, 
restriktivitet med skogsuttaget bör råda efter ett antal år 
med stora avverkningar. 

I Tranemo kommer en ny lekplats att byggas vid Mejeri-
backen som ersättning för tidigare lekplats på Lövstagatan. 

Arrendet för badplatsen i Ambjörnarp höjdes från 2 tkr till 
20 tkr 2013. För de övriga badplatserna som arrenderas är 
summan ca 2 tkr per badplats. 

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst samt taxa för 
färdtjänst föreslås ändras fr o m 2015. Detta ärende kom-
mer att behandlas separat under hösten 2014. 
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Fjärrvärme/Fiber 

Verksamhetsbeskrivning 

Fjärrvärmeverksamheten ska leverera värme och varmvat-
ten till samtliga kontrakterade kunder till ett konkurrens-
kraftigt pris gentemot andra energislag. Verksamheten ska 
förebygga och eftersträva kortast möjliga driftstörningar 
gentemot kunderna. 

Omvärldsanalys 

Skattereduktionen för tillverkningsindustri kommer enligt 
beslut att successivt minska, till 2015 sänks avdraget från 
70 % till 40 %. Sänkningen innebär att fjärrvärmetaxan för 
tillverkningsindustrier så småningom kommer att behöva 
höjas, i nuläget är det osäkert hur stor höjning som behöver 
göras. 

Energieffektiviseringar i fastigheter, framförallt villor, kan 
göra att fjärrvärmeförsäljningen minskar något. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Intäkter 26,0 26,5 27,0 

Kostnader -26,0 -26,5 -27,5 

Nettokostnader 0 0 0 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal årsarbe-
tare 4 4 4 

    

    

Verksamhetsförändringar 

För fjärrvärmen planeras inga nya områden att anslutas 
under 2015. 

Enligt en ändring i fjärrvärmelagen ska fr o m 2015 avläs-
ning av samtliga fjärrvärmemätare ske varje månad. För att 
kunna fjärravläsa mätarna måste i stort sett alla befintliga 
fjärrvärmemätare bytas. Bytet kommer att ske under en 
fyraårsperiod med start 2014. 

Enligt avtalet som tecknades med Ardagh gällande inköp 
av fjärrvärme höjdes priset årligen enligt en "trappstegs-
modell" vilket innebar att fullt pris uppnåddes år 2014. Fr o 
m 2015 kommer en årlig reglering av priset att ske enligt 
förändringen av bränsleindex. 

Fiberföreningarnas utbyggnad fortsätter, i samband med 
dessa bör kommunen se över behovet av fiber till egna 
verksamheter i berörda samhällen för att om möjligt hyra 
fiberutrymme av föreningarna. 
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VA 

Verksamhetsbeskrivning 

VA-verksamheten ska leverera dricksvatten, avleda spill- 
och dagvatten samt rena spillvatten på ett kvalitets- och 
miljömässigt sätt. På verksamheten åligger även skydd av 
råvattentäkter samt hantering av slam. 

Omvärldsanalys 

Förslag finns att det måste finnas kväverening på alla re-
ningsverk över 2 000 pe, förslaget var tidigare att detta 
skulle gälla fr o m 2015 men i nuläget är beskedet att det 
troligtvis inte händer något inom de två närmaste åren . 
Om förslaget antas kan det krävas att Tranemo reningsverk 
byggs ut för kväverening, alternativt kan utsläppsrätter 
köpas från någon annan kommun. 

  

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Intäkter 25,5 26,0 26,5 

Kostnader -25,9 -26,4 -26,9 

Nettokostnader -0,4 -0,4 -0,4 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal årsarbe-
tare 7 7 7 

    

    

Verksamhetsförändringar 

Till 2015 pågår arbete med att förändra VA-taxan, bl a 
kommer enligt förslaget brukningsavgiften att delas upp 
på vatten, spillvatten samt dagvatten. Den fasta avgiften 
kommer också delvis att förändras så att "storförbrukare" 
betalar en större fast avgift än ett vanligt hushåll. De totala 
intäkterna beräknas inte förändras med den nya taxan. 

Under 2015 kommer överföringsledning mellan Nittorp 
och Gölingstorp att byggas, arbetet med förnyelse av VA-
ledningsnät kommer att fortsätta. 

Vattentornet i Länghem kommer att genomgå en renove-
ring under 2015, både vad gäller utrustning och byggnad. 

En utredning görs under 2014 gällande hur VA-situationen 
i Hofsnäs ska lösas. Man kommer i utredningen bl a att 
titta på lokalt omhändertagande, samt möjligheter till över-
föring till befintligt reningsverk i Länghem. 
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Renhållning 

Verksamhetsbeskrivning 

Renhållningsverksamheten ska ombesörja omhänderta-
gande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, drift 
och skötsel av återvinningscentral samt omhändertagande 
av slam från enskilda brunnar. 

Omvärldsanalys 

Inom avfallshanteringen använder man den så kallade 
"avfallstrappan" för att skapa en prioriteringsordning för 
de olika behandlingsmetoder som finns. Enligt EU:s direk-
tiv ska prioritering ske enligt följande: Förebyggande, 
Återanvändning, Materialanvändning, Annan återvinning 
t ex energi, Bortskaffande. 

Som mål har EU-kommissionen föreslagit att återvinningen 
av hushållsavfall ska öka till 70% till år 2030, samt att de-
ponering successivt ska upphöra. Nu gällande mål är 50% 
till år 2020. Tranemo kommuns avfallshantering ligger 
förhållandevis långt fram när det gäller materialåtervin-
ning inklusive biologisk behandling. År 2013 samlades 40% 
av hushållens avfall in för materialåtervinning, jämfört 
med snittet för 7-häradskommunerna som var 35%, 

För att nå de föreslagna EU-målen kommer avfallsverk-
samheten att göra insatser i form av information, såväl 
muntlig som skriftlig, till kommuninvånarna om vikten av 
återanvändning och materialåtervinning. I dagsläget finns 
möjlighet för besökande till ÅVC att lämna saker till åter-
användning istället för att slänga, det finns även planer på 
att utöka denna verksamhet. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Intäkter 13,8 14,2 14,6 

Kostnader -13,8 -14,2 -14,6 

Nettokostnader 0 0 0 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal årsarbe-
tare 5 5 5 

    

    

Verksamhetsförändringar 

Sedan flera år tillbaka har i Tranemo kommun funnits 
abonnemangsformen egen hemkompost, vilket inneburit 
att matavfall tagits omhand vid den egna fastigheten. 7-
häradsgruppens medlemskommuner har etablerat ett sam-
arbete med Borås Högskola som innebär att kommunerna 

kan få utfört s k plockanalyser. Vid en plockanalys sorteras 
avfallet ut i 21 olika fraktioner och man får då klart för sig 
hur mycket som är felsorterat. Under våren 2014 utfördes 
plockanalys i ett samhälle i Tranemo kommun, urvalet var 
samtliga med abonnemangsformen hemkompost. Det 
visade sig att både mycket förpackningsavfall samt matav-
fall förekom i sopkärlen. Ytterligare en plockanalys plane-
ras att genomföras under hösten 2014. 

Under slutet av 2014 kommer resultaten från plockanaly-
serna att utvärderas och med detta som grund skapas in-
formationsinsatser, vilket krävs för att kunna uppfylla de 
krav som föreslås med ökad återanvändning och material-
återvinning. För att finansiera satsningen på information 
föreslås hämtningsavgiften för komposteringsabonnemang 
att höjas med 5% i jämförelse med övriga hämtningsabon-
nemang vilka höjs med 2%. Grundavgift och slamtaxa 
föreslås bli oförändrad. 
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Näringsliv- och strategisektionen 

Verksamhetsbeskrivning 

Från och med 2014-10-01 har förvaltningsorganisationen 
förändrats på, bl a, det sättet att strategisektionens verk-
samhet har utökats med näringslivs-, informations- och 
arbetsmarknadsfrågor. Sektionen heter nu näringsliv- och 
strategisektionen. Sektionen har kvar ett eget ansvar för bl 
a följande utvecklingsfrågor: fysisk planering, miljöstrate-
giska frågor, kollektivtrafik, turism, landsbygdsutveckling, 
folkhälsa, EU program och strategiska infrastrukturfrågor. 

Sektionens arbete tar i mycket sikte på kommunens lång-
siktiga utveckling och ska liksom vad gäller för hela för-
valtningens arbete bedrivas ur ett medborgarperspektiv 
och i nära kontakt med de som berörs. 

En utredning pågår som ska undersöka förutsättningarna 
för och möjligheterna till en gemensam arbetsmarknads-
funktion för Tranemo och Svenljunga kommuner. Ett för-
slag ska också utarbetas för hur en sådan funktion skulle 
kunna formas. Utredningen ska vara klar till årsskiftet 
2014. 

Omvärldsanalys 

Den kraftiga urbaniseringen som sker i Sverige påverkar 
även Tranemo som de senaste åren haft en successiv 
minskning av befolkningen. Kan vi vända denna trend för 
Tranemo? Är den befolkningsökning kommunen haft för-
sta halvåret 2014 en vändpunkt? Det är en stor uppgift för 
sektionen och förvaltningen att arbeta med utmaningen att 
ge förutsättningar för en ökning av befolkningen. 

Ett problem i arbetet med att utveckla landsbygden som 
Tranemo kommun är en del av är vissa statliga myndighe-
ters syn när det gäller denna utveckling. 

Beslut är nu tagna som tyder på att Götalandsbanan blir 
verklighet. En mycket viktig utvecklingsfråga är hur ba-
nans tillkomst kommer att gynna utvecklingen i hela 
Boråsregionen och därmed även Tranemo. Utformning och 
placering av ett nytt resecentrum i Borås är härvid en 
nyckelfråga. Smidiga anslutningar för i Borås anslutande 
banor liksom regionala busslinjer är en nödvändighet. 

Inom samtliga de delområden som näringsliv- och strategi-
sektionen har uppgifter ska personalens samlade kompe-
tens och erfarenheter utnyttjas för att uppnå så bra resultat 
som möjligt. Bra samverkan och samarbete med förvalt-
ningens övriga sektioner är en förutsättning för sektionens 
arbete. Sektionen måste också utveckla goda relationer och 
god samverkan med de regionala aktörer sektionen är 
beroende av i sitt arbete. 

Vikten av att vara en attraktiv kommun är av stor betydel-
se. För att få ett bra företagsklimat är det inte bara etable-
ringsmöjligheter och en bra dialog som är avgörande. Det 
måste finnas en effektiv och korrekt handläggning ärenden 
och ett bra bemötande. 

 Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Intäkter 3,5 3,5 3,6 

Kostnader -21,8 -22,3 -22,6 

Nettokostnader -18,3 -18,8 -19,0 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal årsarbe-
tare 14 14 14 

Besök turist-
byrå 9 500 10 000 10 500 

Webbesök 
turism 40 000 41 000 42 000 

Verksamhetsförändringar 

Den av fullmäktige antagna strategiska planen utgör ett 
viktigt vägledningsdokument för sektionens arbete. 

En gemensam turiststrategi har utarbetats för Tranemo och 
Svenljunga. I Sjuhärad har 3 mkr per år under tre år avsatts 
för att utveckla turismen. Det är mycket viktigt att kom-
munerna i Sjuhärad nu kommer fram till gemensamt beslut 
om utveckling av besöksnäringen i Boråsregionen. Trane-
mo tar en aktiv del i detta arbete. Det pågår en utveckling 
av turistverksamheten i kommunen. Glasets Hus har eta-
blerat sig som ytterligare stor attraktion tillsammans med 
Torpa och Hofsnäs. Samverkan mellan turistentreprenörer 
håller på att förbättras. Busspaket och cykelturism utveck-
las m m. I samband med att O ringen genomförs med en 
etapp i Tranemo 2015 kommer speciella insatser göras vad 
gäller besöksinformation. 

Dialogen med byalagen utvecklas alltmer och förskö-
ningsmedlen ger möjlighet till värdefulla åtgärder i sam-
hällena. 

Västra Götalandsregionen har fr o m 2012 övertagit ansva-
ret för Västtrafik och även för kollektivtrafiken i länet ge-
nom att vara kollektivtrafikmyndighet. Regionfullmäktige 
har antagit ett regionalt trafikförsörjningsprogram i vilket 
den strategiska inriktningen av kollektivtrafiken i Regio-
nen beskrivs. Programmet är också vägledande för de 
årliga beställningarna av kollektivtrafik och för hur Väst-
trafik ska utveckla trafiken. Regionfullmäktige har även 
antagit Målbild Tåg 2035 för utveckling av tågtrafiken. En 
strategi för utveckling av trafiken på landsbygd har också 
beslutats. Kommunens roll är att i dialog med Regionen 
och Västtrafik påverka utvecklingen av kollektivtrafiken 
för kommunens invånare inte minst utifrån de av Region-
fullmäktige antagna programmen. Avtal har träffats med 
Regionen om snabbuss mellan Värnamo och Tranemo. 
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Budget 2015 - Verksamhetsbeskrivning 2(2) 

Kommunen har yttrat sig över förslagen till såväl nationell 
som regional transportinfrastrukturplan. Dessa planer är 
nu antagna. Fortsatt arbete med bevakning av att viktiga 
åtgärder inom infrastrukturen blir genomförda är ett vik-
tigt arbetsområde för sektionen. 

Lokala miljömål har antagits av fullmäktige vilka skall 
arbetas med under året. 

2014 har varit ett intensivt år när det gäller framtagande av 
detaljplaner. Även under 2015 kommer behovet av planar-
bete att vara stort. 

Byggstenens verksamhet har etablerats i nya lokaler utmed 
Tåstarpsgatan. 

I och med att näringslivsfrågorna och information nu finns 
i samma sektion ser vi att vårt arbete med att lyfta kom-
munen, både som en kommun med attraktiv boendemiljö, 
ett bra företagsklimat med etableringsmöjligheter och ett 
spännande besöksresemål kan förbättras ytterligare. 
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Servicesektionen 

Verksamhetsbeskrivning 

Från 2014-10-01 har en omorganisation gjorts. Servicesek-
tionen är det nya namnet på den här sektionen. Från den 
gamla service- och näringslivssektionen flyttas till den nya 
sektionen näringslivs- och strategisektionen följande verk-
samheter: näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfunktionen, 
kommunikation och information samt miljö och bygg. 

Servicesektionen består från 2014-10-01 av funktionerna 
medborgarservice och processtöd, ekonomi, personal samt 
den med Ulricehamn gemensamma IT-nämnden där Ulri-
cehamn är huvudman. Personalfunktionen är gemensam 
med Svenljunga med Tranemo som huvudman. Kommu-
nens kvalitetsledningsarbete är också organiserat i service-
sektionen. Funktionen för medborgarservice och process-
stöd arbetar bl a med processtöd till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, politiska beredningar och utskott. Funk-
tionen har också det övergripande ansvaret för kommu-
nens diarieföring liksom de under 2014 aktuella processer-
na för genomförande av EU-val och riksdagsval. 

Omvärldsanalys 

Servicesektionen i Tranemo kommun ska fungera som stöd 
till politik och övriga sektioner, men också fungera externt 
genom exempelvis service till medborgarna. 

Sektionen påverkas av ändringar i lagar och regler som 
beslutas av exempelvis riksdagen. Ändringar på riksplanet 
påverkar i hög grad sektionen. Sektionen måste ta hänsyn 
till ändringar som uppstår i samband med den nya politis-
ka mandatperioden, både på riksplanet och det kommuna-
la planet. Ekonomi- och personalfunktionen påverkas ock-
så av ändringar i lagar, avtal på arbetsmarknaden och 
övriga centrala regler. 

Ekonomi (mkr) 

 Budget 
2015 Plan 2016 Plan 2017 

Intäkter 5,8 6,0 6,2 

Kostnader -49,4 -51,3 -53,3 

Nettokostnader -43,6 -45,3 -47,1 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Antal årsarbe-
tare 38 38 38 

    

    

Verksamhetsförändringar 

Servicesektionen räknar med att inför 2015 kunna nå sek-
tionens mål med den ekonomiska ram som sektionen fått 
sig tilldelad. Sektionen måste anpassa sig till de ökade krav 
på kvalificerat stöd som politik och verksamhet kräver. 
Från 2015 finns en ny struktur för arbetet med internkon-
troll som är framtagen av kvalitetsledningen på sektionen. 
Internkontrollarbetet är en del av det systematiska kvali-
tetsledningsarbetet i kommunen och berör samtliga sektio-
ner. 
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TAXEBILAGA
TAXA 2014         
EXKL MOMS

TAXA 2014         
INKL MOMS

FÖRÄND-
RING

TAXA 2015        
EXKL MOMS

TAXA 2015         
INKL MOMS

FÖRÄND-
RING

1. SERVICESEKTIONEN
PROCESSTÖD
1.1 Kopiering/Föreningskopiering
Grundavgift 54,40 kr 68,00 kr 0,7% 56,00 kr 70,00 kr 2,9%
därutöver  för vitt papper, öre/kopia 0,56 kr 0,70 kr 1,4% 0,60 kr 0,75 kr 7,1%
för färgat papper, öre/kopia 0,80 kr 1,00 kr 5,3% 0,84 kr 1,05 kr 5,0%

Allmänna handlingar, per kopia 4,00 kr 4,00 kr -23,8% 5,00 kr 5,00 kr 25,0%
(De första tio exemplaren av allmän handling är gratis, ingen grundavgift för allmän handling) 

Utskrifter/ kopior i färg
A4 enkelsidig 2,40 kr 3,00 kr -11,2% 2,40 kr 3,00 kr 0,0%
A4 dubbelsidig 4,80 kr 6,00 kr -11,1% 5,00 kr 6,25 kr 4,2%
A3 enkelsidig 4,00 kr 5,00 kr 0,0% 4,00 kr 5,00 kr 0,0%
A3 dubbelsidig 8,00 kr 10,00 kr 0,0% 8,40 kr 10,50 kr 5,0%

Härutöver debiteras föreningen för 7 sk pliktexemplar, som kommunen i enlighet med lagen om pliktexemplar ska leverera
till Kungliga biblioteket och landets sex universitetsbibliotek. 

1.2 Prenumeration
Handlingar till Kommunfullmäktige, per år 1 100,00 kr 1 100,00 kr 197,3% 1 400,00 kr 1 400,00 kr 27,3%
Handlingar till Kommunstyrelsen, per år 1 800,00 kr 1 800,00 kr 185,7% 2 200,00 kr 2 200,00 kr 22,2%

2. NÄRINGSLIV- OCH 
STRATEGISEKTIONEN
2.1 Detaljplaner
Avser befintliga detaljplaner, vid beställning av ny 
detaljplan tecknas separat planavtal.

För tillkommande fastighetsyta utgår reducerad avgift.
Villatomt omfattande en lägenhet 15 000,00 kr 15 000,00 kr -25,0% 15 000,00 kr 15 000,00 kr 0,0%
Flerbostadshus
Grundavgift 15 000,00 kr 15 000,00 kr -25,0% 15 000,00 kr 15 000,00 kr 0,0%
Avgift per kvm lägenhetsyta 80,00 kr 80,00 kr 0,0% 80,00 kr 80,00 kr 0,0%

Industritomter
Grundavgift 20 000,00 kr 20 000,00 kr 0,0% 20 000,00 kr 20 000,00 kr 0,0%
Avgift per kvm tomtyta 4,00 kr 4,00 kr 0,0% 4,00 kr 4,00 kr 0,0%

3. TEKNISKA SEKTIONEN

3.1 VATTEN OCH AVLOPP
Grundavgift
           -"-                , Qn 2,5, per år 3 743,00 kr 4 678,75 kr 2,0% 3 743,00 kr 4 678,75 kr 0,0%
           -"-                , Qn 5,0, per år 10 835,00 kr 13 543,75 kr 2,0% 10 835,00 kr 13 543,75 kr 0,0%
           -"-                , Qn 10, per år 31 317,00 kr 39 146,25 kr 2,0% 31 317,00 kr 39 146,25 kr 0,0%
           -"-                , Qn 15, 50 mm, per år 99 611,00 kr 124 513,75 kr 2,0% 99 611,00 kr 124 513,75 kr 0,0%
           -"-                , 80 mm, per år 337 800,00 kr 422 250,00 kr 2,0% 337 800,00 kr 422 250,00 kr 0,0%
           -"-                , 100 mm, per år 671 354,00 kr 839 192,50 kr 2,0% 671 354,00 kr 839 192,50 kr 0,0%

Kommunalt avlopp utan mätning, eget vatten 6 127,00 7 658,75 2,0% 6 127,00 7 658,75 0,0%
Kommunal avlopp med mätning, eget vatten 2 902,00 3 627,50 2,0% 2 902,00 3 627,50 0,0%
Kommunal vatten med mätning, eget avlopp 2 902,00 3 627,50 2,0% 2 902,00 3 627,50 0,0%

Rörlig avgift
V, vattenförsörjning per kbm 10,69 kr 13,36 kr 2,0% 10,69 kr 13,36 kr 0,0%
S, spillvattenavlopp per kbm 16,05 kr 20,06 kr 1,9% 16,05 kr 20,06 kr 0,0%
eller tillsammans per kbm 26,74 kr 33,43 kr 2,0% 26,74 kr 33,43 kr 0,0%

Sker ej mätning av byggvatten, skall fast brukningsavgift erläggas per lägenhet
1 lgh 921,00 kr 1 151,25 kr 2,0% 921,00 kr 1 151,25 kr 0,0%
2-5 lgh 540,00 kr 675,00 kr 2,1% 540,00 kr 675,00 kr 0,0%
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6-25 lgh 369,00 kr 461,25 kr 1,9% 369,00 kr 461,25 kr 0,0%
26-70 lgh 275,00 kr 343,75 kr 1,9% 275,00 kr 343,75 kr 0,0%
71-       lgh 177,00 kr 221,25 kr 1,7% 177,00 kr 221,25 kr 0,0%
Fristående bostadshus eller liknande 900,00 kr 1 125,00 kr 2,3% 900,00 kr 1 125,00 kr 0,0%
Avstängningsavgift 828,00 kr 1 035,00 kr 1,7% 828,00 kr 1 035,00 kr 0,0%

Anslutningsavgift
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet erlägges anslutningsavgift med:
a) En servisavgift per fastighet avseende:
servisledning för vattenförsörjning 8 380,00 kr 10 475,00 kr 1,9% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 0,0%
servisledning för avlopp 8 380,00 kr 10 475,00 kr 1,9% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 0,0%
 - särskild servisledning från dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet 8 380,00 kr 10 475,00 kr 1,9% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 0,0%
eller tillsammans 25 140,00 kr 31 425,00 kr 1,9% 25 140,00 kr 31 425,00 kr 0,0%
b) grundavgift per fastighet 22 480,00 kr 28 100,00 kr 2,0% 22 480,00 kr 28 100,00 kr 0,0%
c) en avgift per kvm tomtyta 27,40 kr 34,25 kr 2,2% 27,40 kr 34,25 kr 0,0%
d) en avgift per lägenhet 19 540,00 kr 24 425,00 kr 2,0% 19 540,00 kr 24 425,00 kr 0,0%

För annan fastighet erläggs anslutningsavgift med: 
a) en servisavfigt per fastighet avseende:
 - servisledning för vattenförsörjning 8 380,00 kr 10 475,00 kr 1,9% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 0,0%
 - servisledning för avlopp 8 380,00 kr 10 475,00 kr 1,9% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 0,0%
 - särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet 8 380,00 kr 10 475,00 kr 1,9% 8 380,00 kr 10 475,00 kr 0,0%
eller tillsammans 25 140,00 kr 31 425,00 kr 1,9% 25 140,00 kr 31 425,00 kr 0,0%
b) grundavgift per fastighet 42 120,00 kr 52 650,00 kr 2,0% 42 120,00 kr 52 650,00 kr 0,0%
c) en avgift per kvm tomtyta 14,00 kr 17,50 kr 0,0% 14,00 kr 17,50 kr 0,0%
d) en avgift per kvm byggnadsarea 30,50 kr 38,13 kr 1,7% 30,50 kr 38,13 kr 0,0%

3.2 RENHÅLLNING
Grundavgift
Per bostadsenhet eller per företag 895,00 kr 1 118,75 kr 5,0% 895,00 kr 1 118,75 kr 0,0%
För sommarbon, hämtning 5 ggr/säsong 371,00 kr 463,75 kr 5,1% 371,00 kr 463,75 kr 0,0%

Rörlig avgift 
Vid gemensamt kärl fördelas taxan procentuellt mellan hushållen. Gemensamt kärl kan beviljas efter ansökan hos tekniska sektionen.

Fastighet i tätort, hämtning var 14:e dag
Komposterar: 
1 kärl 26 ggr/år, kärl 80 lit, per år 768,00 kr 960,00 kr 5,1% 806,40 kr 1 008,00 kr 5,0%
1 kärl 26 ggr/år, kärl 190 lit, per år 1 147,00 kr 1 433,75 kr 5,0% 1 204,00 kr 1 505,00 kr 5,0%
1 kärl 26 ggr/år, kärl 370 lit, per år 1 838,00 kr 2 297,50 kr 5,0% 1 930,00 kr 2 412,50 kr 5,0%
1 kärl 26 ggr/år, kärl 660 lit, per år 3 044,00 kr 3 805,00 kr 5,0% 3 196,00 kr 3 995,00 kr 5,0%
Gemensamt kärl 26 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år 572,00 kr 715,00 kr 5,0% % fördelning av ordinarie taxa

Hämtning var 4:e vecka
Komposterar
1 kärl 13 ggr/år, kärl 80 lit, per år 414,00 kr 517,50 kr 5,1% 434,80 kr 543,50 kr 5,0%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 190 lit, per år 549,00 kr 686,25 kr 5,0% 576,60 kr 720,75 kr 5,0%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 370 lit, per år 850,00 kr 1 062,50 kr 4,9% 892,60 kr 1 115,75 kr 5,0%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 660 lit, per år 1 754,00 kr 2 192,50 kr 5,0% 1 842,00 kr 2 302,50 kr 5,0%
Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år 273,00 kr 341,25 kr 5,0% % fördelning av ordinarie taxa
Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år 424,00 kr 530,00 kr 5,0% % fördelning av ordinarie taxa

Hämtning var 8:e vecka
Komposterar
1 kärl 7 ggr/år, kärl 190 lit, per år 298,00 kr 372,50 kr 4,9% 313,00 kr 391,25 kr 5,0%
1 kärl 7 ggr/år, kärl 370 lit, per år 477,00 kr 596,25 kr 5,1% 501,00 kr 626,25 kr 5,0%
1 kärl 7 ggr/år, kärl 660 lit, per år 787,00 kr 983,75 kr 4,9% 826,00 kr 1 032,50 kr 5,0%
Gemensamt kärl 7 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år 238,00 kr 297,50 kr 4,8% % fördelning av ordinarie taxa
Gemensamt kärl 7 ggr/år, hush, kärl 660 lit, per år 393,00 kr 491,25 kr 5,1% % fördelning av ordinarie taxa

Hämtning en gång/vecka Specialbon endast efter ö k med tekniska!
Komposterar:
1 kärl 52 ggr/år, kärl 190 lit, per år 2 362,00 kr 2 952,50 kr 5,0% 2 480,00 kr 3 100,00 kr 5,0%
1 kärl 52 ggr/år, kärl 370 lit, per år 3 788,00 kr 4 735,00 kr 5,0% 3 977,40 kr 4 971,75 kr 5,0%
1 kärl 52 ggr/år, kärl 660 lit, per år 6 268,00 kr 7 835,00 kr 5,0% 6 581,40 kr 8 226,75 kr 5,0%

Hämtning var 14:e dag
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Komporterar ej:
1 kärl 26 ggr/år, kärl 80 lit, per år 2 109,00 kr 2 636,25 kr 5,0% 2 152,00 kr 2 690,00 kr 2,0%
1 kärl 26 ggr/år, kärl 190 lit, per år 3 148,00 kr 3 935,00 kr 5,0% 3 212,00 kr 4 015,00 kr 2,0%
1 kärl 26 ggr/år, kärl 370 lit, per år 5 058,00 kr 6 322,50 kr 5,0% 5 160,00 kr 6 450,00 kr 2,0%
1 kärl 26 ggr/år, kärl 660 lit, per år 8 376,00 kr 10 470,00 kr 5,0% 8 544,00 kr 10 680,00 kr 2,0%

Hämtning en gång/vecka specialabon endast efter ö k med 
sba! 
Komposterar ej: 
1 kärl 52 ggr/år, kärl 190 lit, per år 6 487,00 kr 8 108,75 kr 5,0% 6 616,00 kr 8 270,00 kr 2,0%
1 kärl 52 ggr/år, kärl 370 lit, per år 10 421,00 kr 13 026,25 kr 5,0% 10 628,00 kr 13 285,00 kr 2,0%
1 kärl 52 ggr/år, kärl 660 lit, per år 17 254,00 kr 21 567,50 kr 5,0% 17 600,00 kr 22 000,00 kr 2,0%

Fastighet utanför tätort, hämtning var 4:e vecka
Komposterar: 
1 kärl 13 ggr/år, kärl 80 lit, per år 413,00 kr 516,25 kr 5,1% 433,60 kr 542,00 kr 5,0%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 190 lit, per år 549,00 kr 686,25 kr 5,0% 576,40 kr 720,50 kr 5,0%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 370 lit, per år 850,00 kr 1 062,50 kr 4,9% 892,80 kr 1 116,00 kr 5,0%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 660 lit, per år 1 754,00 kr 2 192,50 kr 5,0% 1 841,60 kr 2 302,00 kr 5,0%

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år 273,00 kr 341,25 kr 5,0% % fördelning av ordinarie taxa

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år 424,00 kr 530,00 kr 5,0% % fördelning av ordinarie taxa
100 lit säck 13 ggr/år, per år (fr -03 13 säck/år)
100 lit säck 7 st, hämtn 7 ggr/år.          OBS! Specialbon, 
Komposterar ej:
1 kärl 13 ggr/år, kärl 190 lit, per år 1 572,00 kr 1 965,00 kr 5,0% 1 603,20 kr 2 004,00 kr 2,0%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 370 lit, per år 2 529,00 kr 3 161,25 kr 5,0% 2 579,60 kr 3 224,50 kr 2,0%

Fastighet utanför tätort, hämtning var 8:e vecka
Komposterar:
1 kärl 7 ggr/år, kärl 190 lit, per år 297,00 kr 371,25 kr 4,9% 311,80 kr 389,75 kr 5,0%
1 kärl 7 ggr/år, kärl 370 lit, per år 476,00 kr 595,00 kr 5,1% 499,80 kr 624,75 kr 5,0%
Gemensamt kärl 7 ggr/år, hush, 370 lit, per år 238,00 kr 297,50 kr 4,8% % fördelning av ordinarie taxa

Fritidsbostad
Komposterar:
80 lit kärl, 5 ggr, mitt maj-mitt sept, per år 208,00 kr 260,00 kr 5,1% 218,40 kr 273,00 kr 5,0%
190 lit kärl, 5 ggr, mitt maj-mitt sept, per år 278,00 kr 347,50 kr 4,9% 291,80 kr 364,75 kr 5,0%
370 lit kärl, 5 ggr, mitt maj-mitt sept, per år 426,00 kr 532,50 kr 4,9% 447,40 kr 559,25 kr 5,0%

Gemensamt kärl 5 ggr/år/hush, kärl 190 lit, per år 139,00 kr 173,75 kr 5,3% % fördelning av ordinarie taxa

Gemensamt kärl 5 ggr/år/hush, kärl 370 lit, per år 214,00 kr 267,50 kr 4,9% % fördelning av ordinarie taxa
160 lit säck, 13 ggr/år, per år OBS! Specialbon, endast efter 
överenskommelse med sba

Hofsnäs
Komposterar:
Hofsnäs 13 hämtn, kärl 80 lit, per år 413,00 kr 516,25 kr 5,1% 433,60 kr 542,00 kr 5,0%
Hofsnäs 13 hämtn, kärl 190 lit, per år 549,00 kr 686,25 kr 5,0% 576,40 kr 720,50 kr 5,0%
Hofsnäs 13 hämtn, kärl 370 lit, per år 850,00 kr 1 062,50 kr 4,9% 892,60 kr 1 115,75 kr 5,0%

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år 273,00 kr 341,25 kr 5,0% % fördelning av ordinarie taxa

Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år 424,00 kr 530,00 kr 5,0% % fördelning av ordinarie taxa
Komposterar ej:
Hofsnäs 13 hämtn, kärl 190 lit, per år 1 572,00 kr 1 965,00 kr 5,0% 1 603,40 kr 2 004,25 kr 2,0%
Hofsnär 13 hämt, kärl 370 lit,  per år 2 529,00 kr 3 161,25 kr 5,0% 2 579,60 kr 3 224,50 kr 2,0%

Latrin
Latrin, minst 5 st, per år 1 713,00 kr 2 141,25 kr 5,0% 1 747,20 kr 2 184,00 kr 2,0%
Efterbeställning 428,00 kr 535,00 kr 4,9% 436,40 kr 545,50 kr 2,0%

Tillägg 
Gångavstånd kr/mtr/år 2,60 kr 3,25 kr 3,8% 2,60 kr 3,25 kr 0,0%
Dock högst 2058 kr/år exkl moms vid 26 hämtningar/år
Dock högst 1024 kr/år exkl moms vid 13 hämtningar/år

Köravstånd kr/km/år 105,00 kr 131,25 kr 5,0% 107,00 kr 133,75 kr 1,9%
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Dock högst 2730 kr/år exkl moms oavsett hämtningsintervall.

Extra säck 160 liter 82,00 kr 102,50 kr 5,1% 83,60 kr 104,50 kr 2,0%
Beställning av extra säckar, 10 st 568,00 kr 710,00 kr 5,0% 579,40 kr 724,25 kr 2,0%

Extra hämtning (utanför normal hämtningstur)
Säck eller kärl upp till 240 lit, per st 227,00 kr 283,75 kr 5,1% 232,00 kr 290,00 kr 2,2%

Övriga tjänster (nytt fr 2010)
Öppning av soprum, bom, grind etc, kr/tillfälle 18,00 kr 22,50 kr 5,9% 18,40 kr 23,00 kr 2,2%
Upplåsning av kärl, kr/styck/gång 18,00 kr 22,50 kr 5,9% 18,40 kr 23,00 kr 2,2%
Inköp av lås till kärl, kr/styck 180,00 kr 225,00 kr 5,3% 183,60 kr 229,50 kr 2,0%

Köp av sopkärl
Kärl 80 liter 278,40 kr 348,00 kr 5,1% 284,00 kr 355,00 kr 2,0%
Kärl 190 liter 630,40 kr 788,00 kr 5,1% 643,20 kr 804,00 kr 2,0%
Kärl 370 liter 966,40 kr 1 208,00 kr 5,0% 985,60 kr 1 232,00 kr 2,0%
Kärl 660 liter 1 596,00 kr 1 995,00 kr 5,0% 1 628,00 kr 2 035,00 kr 2,0%

Avgifter återvinningscentralen Gudarp
Privathushåll:
Källarröjning och dyl: för privatpersoner skrymmande avfall
Brännbart
Rest efter sortering 1,1-2,0 kbm 170,00 kr 212,50 kr 4,9% 173,60 kr 217,00 kr 2,1%
Rest efter sortering 2,1-4,0 kbm 340,00 kr 425,00 kr 4,9% 346,80 kr 433,50 kr 2,0%
Rest efter sortering >4,0 kbm, per kbm 87,00 kr 108,75 kr 4,8% 88,80 kr 111,00 kr 2,1%

Deponirest
Sorterat <1,0 kbm 218,00 kr 272,50 kr 4,8% 222,40 kr 278,00 kr 2,0%
Sorterat 1,1-2,0 kbm 437,00 kr 546,25 kr 5,0% 445,60 kr 557,00 kr 2,0%
Sorterat 2,1-4,0 kbm 874,00 kr 1 092,50 kr 5,0% 892,00 kr 1 115,00 kr 2,1%
Sorterat >4,0 kbm, per kbm 218,00 kr 272,50 kr 4,8% 222,40 kr 278,00 kr 2,0%

Företagskort
Volymklass/år
Upp till 500 kg 1 092,00 kr 1 365,00 kr 5,0% 1 113,60 kr 1 392,00 kr 2,0%
500 kg - 1000 kg 2 184,00 kr 2 730,00 kr 5,0% 2 228,00 kr 2 785,00 kr 2,0%
1000 kg - 1500 kg 3 276,00 kr 4 095,00 kr 5,0% 3 341,60 kr 4 177,00 kr 2,0%
1500 kg - 2000 kg 4 368,00 kr 5 460,00 kr 5,0% 4 456,00 kr 5 570,00 kr 2,0%
Utskrift av dublettkort/ st 157,00 kr 196,25 kr 4,7% 160,00 kr 200,00 kr 1,9%

Ordinarie tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar eller slutna tankar
<2,0 kbm, per tömning 618,00 kr 772,50 kr 4,9% 618,00 kr 772,50 kr 0,0%
2,1-4,0 kbm per tömning 791,00 kr 988,75 kr 5,0% 791,00 kr 988,75 kr 0,0%
5 kbm per tömning 892,00 kr 1 115,00 kr 4,9% 892,00 kr 1 115,00 kr 0,0%
6 kbm per tömning 993,00 kr 1 241,25 kr 5,0% 993,00 kr 1 241,25 kr 0,0%
7 kbm per tömning 1 095,00 kr 1 368,75 kr 5,0% 1 095,00 kr 1 368,75 kr 0,0%
8 kbm per tömning 1 196,00 kr 1 495,00 kr 5,0% 1 196,00 kr 1 495,00 kr 0,0%
9 kbm per tömning 1 298,00 kr 1 622,50 kr 5,0% 1 298,00 kr 1 622,50 kr 0,0%
10 kbm per tömning 1 399,00 kr 1 748,75 kr 5,0% 1 399,00 kr 1 748,75 kr 0,0%

Extra tömning inom 3 arbetsdagar <4 kbm 1 409,00 kr 1 761,25 kr 5,0% 1 409,00 kr 1 761,25 kr 0,0%
Extra tömning inom 5 arbetsdagar <4 kbm 1 225,00 kr 1 531,25 kr 5,0% 1 225,00 kr 1 531,25 kr 0,0%
Extra tömning <4 kbm, beställd senast 3 dgr innan, bokad 
tid för utförande 1 593,00 kr 1 991,25 kr 5,0% 1 593,00 kr 1 991,25 kr 0,0%
Akut tömning inom 24 tim, <4 kbm ** 1 778,00 kr 2 222,50 kr 5,0% 1 778,00 kr 2 222,50 kr 0,0%
Akut tömning med bokad tid för utförande,                <4 
kbm** 1 960,00 kr 2 450,00 kr 5,0% 1 960,00 kr 2 450,00 kr 0,0%
"Bomkörning" 315,00 kr 393,75 kr 5,0% 315,00 kr 393,75 kr 0,0%
Tillägg extra slang vid avstånd >40 m, för varje påbörjade 
10 meter 315,00 kr 393,75 kr 5,0% 315,00 kr 393,75 kr 0,0%
**Akut tömning kan beställas mellan måndag kl. 8.00 och 
fredag kl. 12.00. Beställningen görs hos Tranemo Kommun, 
tekniska sektionen. 

Tömning av fettavskiljare
0,1-4 kbm, per tömning 677,00 kr 846,25 kr 5,0% 677,00 kr 846,25 kr 0,0%
Över 4 kbm, tillägg per kbm 101,30 kr 126,63 kr 5,0% 101,30 kr 126,63 kr 0,0%

3.3 TOMTAVGIFTER
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För mark i centralt läge kan priset fastställas efter förhandling.
Tomt avsedd för egnahem omfattande en eller två lägenheter och för hyreshus omfattande tre eller flera lägenheter
Mark per kvm 14,00 kr 14,00 kr 0,0% 14,00 kr 14,00 kr 0,0%
Gatubyggnadsbidrag 35 500,00 kr 35 500,00 kr 0,0% 35 500,00 kr 35 500,00 kr 0,0%
Avstyckningskostnad 23 000,00 kr 23 000,00 kr 0,0% 25 000,00 kr 25 000,00 kr 8,7%

Fritidshustomter i Hofsnäs-området 125 000,00 kr 125 000,00 kr 0,0% 125 000,00 kr 125 000,00 kr 0,0%

Utredning ang industritomter pågår - ärendet presenteras på Ks 1/12
Tomt avsedd för industriändamål eller annat ändamål (avser råmark, för övrig mark bestäms pris efter förhandling).
Mark per kvm
Utmed RV 27 80,00 kr 80,00 kr 0,0% 80,00 kr 80,00 kr 0,0%
Tranemo, Limmared 20,00 kr 20,00 kr 0,0% 30,00 kr 30,00 kr 50,0%
Länghem, Dalstorp 20,00 kr 20,00 kr 0,0% 20,00 kr 20,00 kr 0,0%
Övriga orter 10,00 kr 10,00 kr 0,0% 10,00 kr 10,00 kr 0,0%
Gatubyggnadsbidrag per kvm 15,00 kr 15,00 kr 0,0% 15,00 kr 15,00 kr 0,0%
Avstyckningskostnad 23 000,00 kr 23 000,00 kr 0,0% 25 000,00 kr 25 000,00 kr 8,7%

3.4 FJÄRRVÄRMEAVGIFTER
Anslutningsavgifter
1-2 familjehus 30 360,00 kr 37 950,00 kr 0,0% 30 360,00 kr 37 950,00 kr 0,0%
1-2 familjehus, efter avslutad utbyggnad 48 576,00 kr 60 720,00 kr 0,0% 48 576,00 kr 60 720,00 kr 0,0%

Per kvm (för källare reduceras ytan med faktor 0,75) 54,56 kr 68,20 kr 0,0% 54,56 kr 68,20 kr 0,0%

Övr fastigh som ej är tillverkningsindustri, tillkommer vid 
anslutning efter avslutad utbyggnad 18 216,00 kr 22 770,00 kr 0,0% 18 216,00 kr 22 770,00 kr 0,0%

För tillverkningsindustri fastställs avgiften i varje enskilt fall
Avstängningsavgift 1 200,00 kr 1 500,00 kr 0,0% 1 200,00 kr 1 500,00 kr 0,0%

Fast avgift
Taxa 1:       0-100 MWh/år 1 610,00 kr 2 012,50 kr 0,0% 1 610,00 kr 2 012,50 kr 0,0%
Taxa 2: 100-500 MWh/år 5 280,00 kr 6 600,00 kr 0,0% 5 280,00 kr 6 600,00 kr 0,0%
Taxa 3: 500-          MWh/år 16 340,00 kr 20 425,00 kr 0,0% 16 340,00 kr 20 425,00 kr 0,0%

Förbrukningsavgift
Taxa 1:       0-100 MWh/år, pris per MWh 679,80 kr 849,75 kr 0,0% 679,80 kr 849,75 kr 0,0%
Taxa 2: 100-500 MWh/år, pris per MWh 639,63 kr 799,54 kr 0,0% 639,63 kr 799,54 kr 0,0%
Taxa 3: 500-          MWh/år, pris per MWh 612,85 kr 766,06 kr 0,0% 612,85 kr 766,06 kr 0,0%

Ingen höjning av industritaxor.

3.5 TOMRÖR OCH FIBER
Samförläggning:
110 mm kabelrör, exkl rör, i naturmark, per meter 45,00 kr 56,25 kr 0,0% 45,00 kr 56,25 kr 0,0%

32/40 mm fiberslang, exkl slang, i naturmark, per meter 40,00 kr 50,00 kr 0,0% 40,00 kr 50,00 kr 0,0%
Kabelbrunn 4 250,00 kr 5 312,50 kr 0,0% 4 250,00 kr 5 312,50 kr 0,0%
Kostnad för tryckning under väg, sprängning, schakt i hårdgjord yta, tillhandahållande av rör tillkommer. 

Hyra av del av  tomtrör: 
Fiberslang eller del i 110 mm rör
Kr/m/år 4,50 kr 5,63 kr 4,50 kr 5,63 kr 0,0%

Hyra av fiberpar:
Kr/m/år 3,50 kr 4,38 kr 3,50 kr 4,38 kr 0,0%

Hyra av fiber till enskild slutkund på landsbygd via fiberförening/operatör fastställs i offert från 

Tranemo fjärrvärme & bredband efter kapacitet och möjlighet.

Kostnad för kontaktering/svetsning, uppgrävning nya brunnar etc tillkommer. 

3.6 KOSTENHET
Avvikelser från taxan kan ske efter samråd mellan KS och berörd facknämnd
Måltidspriser på servicehus o gruppbostäder
Pensionärer: 
Frukost 31,25 kr 35,00 kr 0,0% 32,14 kr 36,00 kr 2,8%
Lunch 53,57 kr 60,00 kr 3,4% 55,36 kr 62,00 kr 3,3%
Kvällsmat 31,25 kr 35,00 kr 0,0% 32,14 kr 36,00 kr 2,8%
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Lunch icke pensionär 62,50 kr 70,00 kr 2,9% 64,29 kr 72,00 kr 2,9%
Måltidsabonnemang, helpension 3 182,00 kr 3 182,00 kr 4,0% 3 300,00 kr 3 300,00 kr 3,7%
Måltidsabonnemang, halvpension 1 588,00 kr 1 588,00 kr 4,0% 1 650,00 kr 1 650,00 kr 3,9%
Mat till ordinärt boende 1 677,00 kr 1 677,00 kr 5,0% 1 760,00 kr 1 760,00 kr 4,9%

Personalmåltider
Personallunch i skola och omsorg 41,07 kr 46,00 kr 4,5% 42,86 kr 48,00 kr 4,4%
Subventionerad pedagogisk lunch 25,89 kr 29,00 kr 3,6% 26,79 kr 30,00 kr 3,5%

3.7 UTHYRNING AV LOKALER Taxor för samlingslokaler m m finns även under Lärandesektionen, avsnitt 4.4
Uthyrning av kök
Städning och annan personell hjälp, per tim 355,00 kr 443,75 kr 0,0% 355,00 kr 443,75 kr 0,0%

Biografsal Medborgarhuset, per ggn 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0% 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0%
Medborgarhuset, per dag 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0% 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0%
Tillägg kök per gång 300,00 kr 300,00 kr 0,0% 300,00 kr 300,00 kr 0,0%
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanstående hyra

3.8 FORDON OCH MASKINER

Servicebil per tim 210,00 kr 262,50 kr 0,0% 214,00 kr 267,50 kr 1,9%
Sopmaskin per tim 180,00 kr 225,00 kr 0,0% 184,00 kr 230,00 kr 2,2%
Lastbil per tim 290,00 kr 362,50 kr 0,0% 296,00 kr 370,00 kr 2,1%
Traktor per tim 220,00 kr 275,00 kr 0,0% 224,00 kr 280,00 kr 1,8%
Släpkärra per dag 124,00 kr 155,00 kr 0,0% 126,00 kr 157,50 kr 1,6%
Pickup VW per tim 175,00 kr 218,75 kr 0,0% 179,00 kr 223,75 kr 2,3%

Kompressor per dag 370,00 kr 462,50 kr 0,0% 377,00 kr 471,25 kr 1,9%
Manskapsvagn per vecka 383,00 kr 478,75 kr 0,0% 390,00 kr 487,50 kr 1,8%
Laser per dag 184,00 kr 230,00 kr 0,0% 188,00 kr 235,00 kr 2,2%
Spolkärra per tim 150,00 kr 187,50 kr 0,0% 153,00 kr 191,25 kr 2,0%
Hjullastare per tim 235,00 kr 293,75 kr 0,0% 240,00 kr 300,00 kr 2,1%
Sandspridare per tim 66,00 kr 82,50 kr 0,0% 67,00 kr 83,75 kr 1,5%

Truck per tim 155,00 kr 193,75 kr 0,0% 158,00 kr 197,50 kr 1,9%
Lastväxlarvagn per tim 155,00 kr 193,75 kr 0,0% 158,00 kr 197,50 kr 1,9%
Släntklippare per tim 155,00 kr 193,75 kr 0,0% 158,00 kr 197,50 kr 1,9%
GS-personal per tim 365,00 kr 456,25 kr 2,8% 376,00 kr 470,00 kr 3,0%

Ingenjör per tim           760,00 kr 950,00 kr 2,7% 783,00 kr 978,75 kr 3,0%

3.9 POOLBILAR
Intern taxa
Bokningsavgift 43,00 kr 43,00 kr 2,4% 44,00 kr 44,00 kr 2,3%
Timpris 26,50 kr 26,50 kr 1,9% 27,00 kr 27,00 kr 1,9%
Dygnpris 209,00 kr 209,00 kr 2,0% 214,00 kr 214,00 kr 2,4%
Pris per kilometer (prisgrupp efter bilstorlek): 
XL 3,60 kr 3,60 kr Ny fr -14 3,70 kr 3,70 kr 2,8%
Large 3,40 kr 3,40 kr 1,5% 3,50 kr 3,50 kr 2,9%
Medium 3,20 kr 3,20 kr 1,6% 3,30 kr 3,30 kr 3,1%
Small 3,05 kr 3,05 kr 1,7% 3,10 kr 3,10 kr 1,6%

3.10 SIMHALLEN
Simhallen
Barn < 16 år o studerande < 20 år, per bad 15,00 kr 15,00 kr 0,0% 15,00 kr 15,00 kr 0,0%
Rabatthäfte barn, 10 bad 130,00 kr 130,00 kr 0,0% 130,00 kr 130,00 kr 0,0%
Vuxna, per bad 45,00 kr 45,00 kr 0,0% 50,00 kr 50,00 kr 11,1%
Rabatthäfte vuxna, 10 bad 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 12,5%
Årskort barn 340,00 kr 340,00 kr 0,0% 340,00 kr 340,00 kr 0,0%
Årskort vuxna 880,00 kr 880,00 kr 0,0% 980,00 kr 980,00 kr 11,4%
Årskort familj 1 200,00 kr 1 200,00 kr 0,0% 1 260,00 kr 1 260,00 kr 5,0%

Vattengymnastik per 10 tillfällen 600,00 kr 600,00 kr 0,0% 600,00 kr 600,00 kr 0,0%
Babysim per 10 tillfällen 600,00 kr 600,00 kr 0,0% 600,00 kr 600,00 kr 0,0%
Gym engångskort endast för tillfälliga gäster 70,00 kr 70,00 kr 0,0% 70,00 kr 70,00 kr 0,0%
Årskort gym1 1 800,00 kr 1 800,00 kr 0,0% 1 800,00 kr 1 800,00 kr 0,0%
Gym1 en månad 290,00 kr 290,00 kr 0,0% 290,00 kr 290,00 kr 0,0%
Gym1 sex månader 1 320,00 kr 1 320,00 kr 0,0% 1 320,00 kr 1 320,00 kr 0,0%
Årskort Gym1 pensionärsrabatt 65+ 50% vardagar 9-14 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,0% 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,0%
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Gym1 en månad pensionärsrabatt 65+ 50% vardagar 9-14 
exkl. bad 145,00 kr 145,00 kr 0,0% 145,00 kr 145,00 kr 0,0%
Gym1 sex månader pensionärsrabatt 65+ 50% vardagar 9-
14 exkl. bad 660,00 kr 660,00 kr 0,0% 660,00 kr 660,00 kr 0,0%
Månadsavgift Gym1 med autogiro 150,00 kr 150,00 kr 0,0% 150,00 kr 150,00 kr 0,0%
Massage, 30 min 285,00 kr 285,00 kr 0,0% 285,00 kr 285,00 kr 0,0%
Uthyrning café, 2 tim 300,00 kr 300,00 kr 0,0% 300,00 kr 300,00 kr 0,0%
Uthyrn café o simhall, per tillfälle max 2 tim 650,00 kr 650,00 kr 0,0% 650,00 kr 650,00 kr 0,0%
Uthyrning möteslokal, 2 tim 65,00 kr 65,00 kr 0,0% 65,00 kr 65,00 kr 0,0%
SPA-kväll, 2 tim, per person 350,00 kr 350,00 kr 0,0% 350,00 kr 350,00 kr 0,0%
Bidragberättigade föreningar har 70% rabatt vid hyra av simhallen 
Personalkort 300,00 kr 300,00 kr 0,0% 300,00 kr 300,00 kr 0,0%

Idrottshallar
Hel hall, per tim 160,00 kr 160,00 kr 14,3% 160,00 kr 160,00 kr 0,0%
Halv hall, per tim 80,00 kr 80,00 kr 14,3% 80,00 kr 80,00 kr 0,0%
Tennis, per tim 160,00 kr 160,00 kr 14,3% 160,00 kr 160,00 kr 0,0%
Badmintonbana, per tim 63,00 kr 63,00 kr 14,5% 63,00 kr 63,00 kr 0,0%
Bidragberättigade föreningar har 70% rabatt vid hyra av idrottshallar

Idrottsarrangemang 
Tranemo idrottshall, per tim 250,00 kr 250,00 kr 6,4% 250,00 kr 250,00 kr 0,0%
Dalstorp, Grimsås, Limmared o Länghem, per tim 150,00 kr 150,00 kr 7,1% 150,00 kr 150,00 kr 0,0%

Övriga arrangemang
Tranemo idrottshall, privata/ej bidragberättigade 
arrangörer per tim 480,00 kr 480,00 kr 7,9% 480,00 kr 480,00 kr 0,0%
Dalstorp, Grimsås, Limmared o Länghem, privata/ej 
bidragberättigade arrangörer, per tim 285,00 kr 285,00 kr 7,5% 285,00 kr 285,00 kr 0,0%

3.11 FÄRDTJÄNST 
Utredning ang färdtjänsttaxan pågår - förslag om förändring till 2015 särskilt ärende ks 1/12
Färdtjänst  - egenavgift
Grundavgift 10,00 kr 10,00 kr 0,0% 10,00 kr 10,00 kr 0,0%
Tillkommer 30 % av taxameterkostnaden
Är ni två som reser betalar var och en 20%, reser ni tre eller flera betalar var och en 15% av taxameterkostnaden. 

För Riksfärdtjänst gäller egenavgift beslutad av regeringen - avgift beroende på körsträcka.
Grundavgift 50,00 kr 50,00 kr 0,0% 50,00 kr 50,00 kr 0,0%

4.LÄRANDESEKTIONEN

4.1 IP Skogen

 Tält, per uthyrningstillfälle, fre-mån, ideella föreningar 350,00 kr 350,00 kr 0,0% 350,00 kr 350,00 kr 0,0%
Tält, per uthyrningstillfälle, fre-mån, övriga 850,00 kr 850,00 kr 0,0% 850,00 kr 850,00 kr 0,0%

Toalettvagn, per uth.tillf., fre-mån, ideella föreningar 450,00 kr 450,00 kr 28,6% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%
Toalettvagn, per uth.tillf., fre-mån, övriga 1 100,00 kr 1 100,00 kr 29,4% 1 100,00 kr 1 100,00 kr 0,0%
Extra dag, ideella föreningar 100,00 kr 100,00 kr 25,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%
Extra dag, övriga 250,00 kr 250,00 kr 31,6% 250,00 kr 250,00 kr 0,0%

4.2 Lotterier
Lotteritillstånd per tillfälle 350,00 kr 350,00 kr 0,0% 350,00 kr 350,00 kr 0,0%
Lotteriregistrering §17 350,00 kr 350,00 kr 0,0% 350,00 kr 350,00 kr 0,0%

4.3 Biblioteksverksamhet
Lån av DVD-film, vuxen, avgift per vecka 30,00 kr 30,00 kr 0,0% Avgiftsfri Avgiftsfri
Lån av DVD-film, barn Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri
Barnfilm max 3 filmer utlånade per låntagare åt gången. Åldersgräns 15 år. 0,00 kr 0,00 kr
Fotokopior, per sida 4,00 kr 4,00 kr 0,0% 4,00 kr 4,00 kr 0,0%
Fotokopior/utskrift färg, max 5 kopior. A4. 10,00 kr 10,00 kr Ny
Fotokopior/utskrift färg, max 5 kopior. A3. 20,00 kr 20,00 kr Ny
Scanna in dokument per sida 4,00 kr 4,00 kr 0,0% 4,00 kr 4,00 kr 0,0%
Kopiering ur referenslitteratur/sida (utöver 10 s.) 3,00 kr 3,00 kr 0,0% 4,00 kr 4,00 kr 33,3%
Overheadkopia, kostn. Per sid, även ref.litteratur 10,00 kr 10,00 kr 0,0% 10,00 kr 10,00 kr 0,0%
Mottagna fax, kostnad per sida 5,00 kr 5,00 kr 0,0% 5,00 kr 5,00 kr 0,0%
Skicka fax inom Sverige, kostnad per sida 6,00 kr 6,00 kr 0,0% 6,00 kr 6,00 kr 0,0%
Skicka fax till utlandet, kostnad per sida 6,00 kr 6,00 kr 0,0% 6,00 kr 6,00 kr 0,0%
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Övertidsavgift per vecka och media (avser bok, cd-bok, cd-
rom, tidskrift) 5,00 kr 5,00 kr 0,0% 5,00 kr 5,00 kr 0,0%
Övertidsavgift per påbörjad låneperiod, DVD vuxen, per 
dag 5,00 kr 5,00 kr 0,0% 5,00 kr 5,00 kr 0,0%

Övertidsavgift per påbörjad låneperiod, DVD barn, per dag 5,00 kr 5,00 kr 0,0% 5,00 kr 5,00 kr 0,0%
Maxbelopp per återlämningstillfälle 150,00 kr 150,00 kr 0,0% 150,00 kr 150,00 kr 0,0%
Spärrgräns (högsta tillåtna skuld) 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%
Förlorat lånekort, vuxna 20,00 kr 20,00 kr 0,0% 20,00 kr 20,00 kr 0,0%
Förlorat lånekort, barn o ungd tom 17 år 5,00 kr 5,00 kr 0,0% 5,00 kr 5,00 kr 0,0%
Förkomna/förstörda vuxenböcker 200,00 kr 200,00 kr 0,0% 200,00 kr 200,00 kr 0,0%

Förkommen/förstörd vuxenbok ink.pris över 300 kr Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkomna/förstörda barnböcker 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%
Förkommen/förstörd barnbok ink.pris över 200 kr Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkommen/förstörd tidsskrift 50,00 kr 50,00 kr 0,0% 50,00 kr 50,00 kr 0,0%
Förkommen/förstörd DVD-film Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkommen/förstörd CD-rom Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkommen/förstörd ljudbok vuxen 200,00 kr 200,00 kr 0,0% 200,00 kr 200,00 kr 0,0%

Förkommen/förstörd ljudbok vuxen, inköpspris över 300 kr Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkommen/förstörd ljudbok barn 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%

Förkommen/förstörd ljudbok barn, inköpspris över 200 kr Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkommen/förstörd språkkurs Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkommen/förstört fjärrlån-långivande biblioteks 
avgift/taxa Faktisk kostnad Faktisk kostnad Faktisk kostnad Faktisk kostnad
Fjärrlån/media (reservationsavgift) 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Fjärrlån: ej uthämtade fjärrlånade böcker, per bok 10,00 kr 10,00 kr 0,0% 10,00 kr 10,00 kr 0,0%

Bibliotekslokaler

Uthyrning till studiecirkel, 8-10 tillfällen, priser gäller även 
vid lokal för studiecirkel på de andra orterna 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,0% 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,0%
Enstaka uthyrning, per tillfälle 300,00 kr 300,00 kr 0,0% 300,00 kr 300,00 kr 0,0%

4.4 Uthyrning av lokaler Taxor för uthyrning av lokal i Medborgarhuset finns under tekniska avsnitt 3.7
Uthyrning av skolsalar:
Klassrum/ämnessal, per ggn 300,00 kr 300,00 kr 0,0% 350,00 kr 350,00 kr 16,7%
Klassrum/ arbetslagsyta, Tranängskolan, per ggn 500,00 kr 500,00 kr 0,0% 550,00 kr 550,00 kr 10,0%

Uthyrning av specialsalar: 
Trä- och metallslöjd, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 0,0% 500,00 kr 500,00 kr 11,1%
Textilslöjd, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 12,5%
Bildsal, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 12,5%
Mediasal, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 12,5%
Hemkunskap, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 12,5%
Musiksal, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 12,5%
Dubbel avgift om salarna används > 3 tim per tillfälle. 

Uthyrning av samlingssalar:
Konferensrum, Tmo gymnasium, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 12,5%
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra
Aula, Tranängskolan, per ggn 2 000,00 kr 2 000,00 kr 0,0% 2 100,00 kr 2 100,00 kr 5,0%
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra
Personalrum, Tranängskolan, per ggn 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0% 1 550,00 kr 1 550,00 kr 3,3%
Aula, Länghemskolan, per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 12,5%
Vävsal, Länghemskolan 1 350,00 kr 1 350,00 kr 0,0% 1 400,00 kr 1 400,00 kr 3,7%

Uthyrning av cafeteria:

Cafeterian, Tmo Gymnasium (exkl. städn och låsn), per ggn 400,00 kr 400,00 kr 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 12,5%
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra

Uthyrning av skollokaler till läger o d:
Grupper om 5-19 pers, per pers, per natt 50,00 kr 50,00 kr 0,0% 60,00 kr 60,00 kr 20,0%
20-39 personer, per natt 1 200,00 kr 1 200,00 kr 0,0% 1 250,00 kr 1 250,00 kr 4,2%
40-       personer, per natt 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0% 1 550,00 kr 1 550,00 kr 3,3%
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Hyresavgifter för gymnastiksalar:
Sjötofta skola, per tim 50,00 kr 50,00 kr 0,0% 60,00 kr 60,00 kr 20,0%
Ljungsarpskolan, per tim 50,00 kr 50,00 kr 0,0% 60,00 kr 60,00 kr 20,0%

4.5 Kulturskolaavgift
Grundkurs, ämneskurs, per läsår - musik 1 452,00 kr 1 452,00 kr 0,0% 1 452,00 kr 1 452,00 kr 0,0%
Ensemble, orkester, kör
Vuxenundervisning, per läsår 2 970,00 kr 2 970,00 kr 0,0% 2 970,00 kr 2 970,00 kr 0,0%
Instrumenthyra, per läsår 605,00 kr 605,00 kr 0,0% 605,00 kr 605,00 kr 0,0%

Syskonrabatt: första barnet hel avg, syskon 40% rabatt 
Extra ämne: halv terminsavgift

4.6 Maxtaxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

Barn 1: Förskolebarn: 3% på bruttoink/mån, max belopp 1 260,00 kr 1 260,00 kr 0,0% 1 260,00 kr 1 260,00 kr 0,0%

                  Fritidsbarn: 2% på bruttoink/mån, max belopp 840,00 kr 840,00 kr 0,0% 840,00 kr 840,00 kr 0,0%

Barn 2: Förskolebarn: 2% på bruttoink/mån, max belopp 840,00 kr 840,00 kr 0,0% 840,00 kr 840,00 kr 0,0%

                  Fritidsbarn: 1% på bruttoink/mån, max belopp 420,00 kr 420,00 kr 0,0% 420,00 kr 420,00 kr 0,0%

Barn 3: Förskolebarn: 1% på bruttoink/mån, max belopp 420,00 kr 420,00 kr 0,0% 420,00 kr 420,00 kr 0,0%

                  Fritidsbarn: 1% på bruttoink/mån, max belopp 420,00 kr 420,00 kr 0,0% 420,00 kr 420,00 kr 0,0%
Barn 4: Förskolebarn: ingen avgift
                  Fritidsbarn: ingen avgift

Barn 1 avser yngsta barnet.
Förskolebarn avser barn 1-5 år.
Fritidsbarn avser from. Skolstarten det år barnet fyllde 6 år. 
From. Höstterminen det år barnet fyller 3 år avdrages 30 % fr ordinarie avgift med anledning av lagen om "Allmän förskola". 
Vid tillsyn 15 tim/v eller därunder debiteras ingen avgift. 
Avgift uttages 12 mån per år. 
Skollovstillsyn: Avgift uttages med 100 kr per lovdag. 
Uppsägningstiden är två månader. 

4.7 Skolskjutsar
Avgift vid förlorat terminskort 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%
När elev glömmer busskortet hemma kan eleven få intyg kostnadsfritt från skolan en gång. 
Därefter betalar eleven samma kostnad som skolan får betala till Västtrafik för ett intyg. 

5. OMSORGSSEKTIONEN 

5.1 Eget boende
Hemtjänst
Nivå 1   0-5 tim/mån. 250,00 kr 250,00 kr Ny taxa 255,00 kr 255,00 kr 2,0%
Nivå 2  6-10 tim/mån 500,00 kr 500,00 kr Ny taxa 510,00 kr 510,00 kr 2,0%
Nivå 3  11-40 tim/mån 1 000,00 kr 1 000,00 kr Ny taxa 1 020,00 kr 1 020,00 kr 2,0%
Nivå 4  41-75 tim/mån 1 350,00 kr 1 350,00 kr Ny taxa 1 380,00 kr 1 380,00 kr 2,2%
Nivå 5  76  - tim/mån 1 776,00 kr 1 776,00 kr Ny taxa 1 780,00 kr 1 780,00 kr 0,2%

5.2 Hemsjukvård/brukare kr/månad vård och 
omsorg samt LSS 309,00 kr 309,00 kr 2,0% 316,00 kr 316,00 kr 2,3%
Hyra tekniska hjälpmedel kr/månad 57,00 kr 57,00 kr 1,8% 59,00 kr 59,00 kr 3,5%

5.3 Larm
Digitalt larm - - 200,00 kr 200,00 kr

5.4 Vaccination 100,00 kr 100,00 kr Ny taxa 100,00 kr 100,00 kr 0,0%
Följer regionens avgiftsnivå

5.5 Korttidsplats
Korttidsplats/rehabilitering kr/dygn (kostavgift 
tillkommer) 68,00 kr 68,00 kr 3,0% 75,00 kr 75,00 kr 10,3%
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5.6 Dagverksamhet dementa kr/dag 85,00 kr 85,00 kr 1,8% 90,00 kr 90,00 kr 5,9%

5.7 Vård- och omsorgsboende
Omvårdnadsavgift/brukare (betalar maxavgift), 
kr/mån 1 776,00 kr 1 776,00 kr 2,3% 1 780,00 kr 1 780,00 kr 0,2%
Förbrukningsartiklar m m 132,50 kr 132,50 kr 2,3% 136,00 kr 136,00 kr 2,6%

5.8 Avgifter m m  inom LSS
Gruppbostad - helpensionsavgift 2 984,00 kr 2 984,00 kr 2,3% 3 050,00 kr 3 050,00 kr 2,2%
Tvätt och rengöringsartiklar 138,00 kr 138,00 kr 1,8% 140,00 kr 140,00 kr 1,4%
Grb med egen leasingbil motsvarande 
månadskort för Tranemo kommun 640 kr/mån 640 kr/mån Ny taxa 680,00 kr 680,00 kr
Enligt Västtrafiks taxa, vid höjning

Egenavgift för drivmedel leasingbil
0-2 mil 10 kr/resa 10 kr/resa Ny taxa 11 kr/resa 11 kr/resa 10,0%
2-5 mil 21 kr/resa 21 kr/resa Ny taxa 23 kr/resa 23 kr/resa 9,5%
5 mil eller mer 5 kr/mil 5 kr/mil Ny taxa 6 kr/mil 6 kr/mil 20,0%

Priset följer prisbasbeloppet med avrundning till 
närmaste heltal kr. För personer inom daglig 
verksamhet som erlagt avgift motsvarande 
månadskort, sker debitering för resor inom 
kommunen from resa 15.

Kilometerersättning personbil eller minibuss
Egenavgift 0-2 mil 21,00 kr/resa 21,00 kr/resa Ny taxa 22 kr/resa 22 kr/resa 4,8%
 Egenavgift 2-5 mil 42,00 kr/resa 42,00 kr/resa Ny taxa 44 kr/resa 44 kr/resa 4,8%
Egenavgift 5 mil eller mer 10,00  kr/mil 10,00 kr/mil Ny taxa 11 kr/mil 11 kr/mil 10,0%

Priset följer prisbasbeloppet med avrundning till 
närmaste heltal kr. För personer inom daglig 
verksamhet som erlagt avgift motsvarande 
månadskort, sker debitering för resor inom 
kommunen from resa 15.

5.9 Elevhem och familjehem
Elevhem, avgift för de som har 
aktivitetsersättning

Avgiften  för mat ligger på samma nivå som på 
gruppbostäder. Vid frånvaro minskas avgiften 
med 1/30 per dag. Avgift för hyra är 5 % av 
basbeloppet, för närvarande 2 225 kr/mån 1850 kr/mån 1850 kr/mån Ny taxa 1 854,00 kr 1 854,00 kr 0,2%

Elevhem och familjehem, avgift för de som 
inte har aktivitetsersättning
Underhållsstöd från var och en av föräldrarna i 
enlighet med lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade LSS § 20, vilket för år 2013 
innebär en högsta avgift på 1 273,00 
kr/mån/förälder

Beräkning och ev. jämkning av avgift sker enl. 
SKL:s rekommendation i cirkulär 2006:54

5.10 Dagcenter
Habiliteringsersättning, hel dag 49,00 kr 49,00 kr 2,1% 50,00 kr 50,00 kr 2,0%
Habiliteringsersättning, halv dag 28,00 kr 28,00 kr 1,8% 28,00 kr 28,00 kr 0,0%
Lunch 49,00 kr 49,00 kr 2,1% 50,00 kr 50,00 kr 2,0%

Avgift tas ut enligt Västtrafiks taxa för 
kommunladdning alt. flerkommunsladding för 
resor till och från daglig verksamhet. För 
närvarande 415 kr/mån. Vid färre än 15 
enkelresor per/mån fastställs ett styckpris 28 
kr/resa.

5.11 Korttidsverksamhet LSS
Avgift för de som har aktivitetsersättning
Frukost 21,00 kr 21,00 kr Ny taxa 22,00 kr 22,00 kr 4,8%
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Lunch 44,00 kr 44,00 kr Ny taxa 45,00 kr 45,00 kr 2,3%
Middag/kvällsmål 26,00 kr 26,00 kr Ny taxa 27,00 kr 27,00 kr 3,8%
Avgift för resor  samma som grb se ovan
Heldag 91 kr/dag, halvdag 45 kr/dag.

Avgift för de som inte har aktivitetsersättning
Ålder 0-3 år 29,00 kr/dag 29,00 kr/dag Ny taxa 30 kr/dag 30 kr/dag 3,4%
Ålder4-10 år 40,00 kr/dag 40,00 kr/dag Ny taxa 42 kr/dag 42 kr/dag 5,0%
Ålder 11-19 år 53,00 kr/dag 53,00 kr/dag Ny taxa 55 kr/dag 55 kr/dag 3,8%    
socialtjänstförordningen.
Avgift för resor samma som grb se ovan

5.12 Servicebostad Gnistan kost
Frukost 21,00 kr 21,00 kr 40,0% 21,00 kr 21,00 kr 0,0%
Lunch 44,00 kr 44,00 kr -2,2% 45,00 kr 45,00 kr 2,3%
Kvällsmat 26,00 kr 26,00 kr -13,3% 27,00 kr 27,00 kr 3,8%

5.13 Familjerådgivning
1:a besöket 105,00 kr 105,00 kr 5,0% 110,00 kr 110,00 kr 4,8%
Återbesök, per besök 105,00 kr 105,00 kr 5,0% 110,00 kr 110,00 kr 4,8%

5.14 Individ- och familjeomsorgen
Kommunen får ta ut ersättning för uppehället av 
den som på grund av missbruk av alkohol, 
narkotika eller därmed jämförbara medel får vård 
eller behandling i ett hem för vård eller boende 
eller i ett familjehem. Regeringen meddelar 
föreskrifter om den högsta ersättning som får tas 
ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser 
får kommunen ta ut skälig ersättning. 

Avgift tas ut för barn som vistas på 
koloni/feriehem motsvarande riksnormen 
avseende mat, hygien och lek/fritid. Se avgift 
korttidsverksamhet LSS
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